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SAMORZĄD

W niektórych mediach, nie tylko
puszczykowskich, można znaleźć
stwierdzenia, że władza nie chce dys-
kutować z mieszkańcami o sprawach is-
totnych dla miasta, że nie liczy się z ich
opiniami. W przypadku naszego mias-
ta chodzi na przykład o plany przebu-
dowy drogi Nr 430 oraz złożenia
wniosku o wydanie warunków zabu-
dowy dla marketu przy ul. Magazy-
nowej. Jestem zdziwiony takim sta-
wianiem sprawy, ponieważ nie ma to
absolutnie potwierdzenia w faktach. Co
więcej w swojej kampanii wyborczej
podkreślałem, że jeśli zostanę bur-
mistrzem w naszym mieście nie będzie
się uciekało od społecznych konsulta-
cji i odpowiedzi na pytania ważne dla
mieszkańców, niezależnie czy będą to

tematy łatwe czy trudne. Zdania w tej
sprawie nie zmieniłem z danego słowa
się wywiązuję. To z mojej inicjatywy
zorganizowano w Puszczykowie kon-
sultacje z projektantami koncepcji mo-
dernizacji drogi Nr 430 i przedstawi-
cielami Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich.

Nie można przecież mówić o ucie-
kaniu od tematu w sytuacji, kiedy fak-
tycznie go dla urzędu nie ma. Urząd
Miasta musi postępować zgodnie
z przepisami, tu po prostu nie ma
miejsca na wydawanie decyzji według
swojego „widzi mi się". Dla przykładu
wspomniana sprawa marketu przy
ul. Magazynowej wyniknęła dopiero
w chwili, gdy potencjalny inwestor
złożył dokumenty w urzędzie. Bez
tego żaden urzędnik, w tym burmistrz,
nie ma podstaw do podejmowania ja-
kichkolwiek kroków, ponieważ działa
wyłącznie w oparciu o dokumenty.
Kiedy tylko złożono wniosek wszczę-
to odpowiednie procedury. To właśnie
z pisma z urzędu, mieszkańcy będący
stronami w podstępowaniu, dowie-
dzieli się o sprawie. Czy tak postępu-
je urząd uciekający od tematu? Nie uni-
kamy żadnych tematów, bo wiemy
jak ważne jest to dla naszych miesz-
kańców. W tym przypadku możemy de-
cydować – oczywiście w oparciu o kon-
kretne przepisy – i zdecydujemy
zgodnie z oczekiwaniami puszczyko-
wian. Są jednak sprawy, w których
urząd nie podejmuje decyzji, a jest
właściwie wyłącznie organem opinio-
twórczym. Tak jest w przypadku pla-

nów przebudowy drogi Nr 430, której
administratorem jest Wielkopolski Za-
rząd Dróg Wojewódzkich i to on będzie
decydował o tej inwestycji. Uczestni-
czyliśmy w uzgodnieniach i przeka-
zaliśmy nasze uwagi, ponieważ część
pierwotnych założeń była dla naszego
miasta nie do przyjęcia. Jednak osta-
teczne decyzje nie będą należały do
Puszczykowa. Nie oznacza to jednak,
że jestem zwolennikiem przekształce-
nia drogi Nr 430 w czteropasmową tra-
sę ekspresową. Od początku dyskusji
w sprawie przebudowy drogi opto-
wałem (i takie jest stanowisko urzędu)
za rozwiązaniem, które jak najmniej
ingeruje w tereny zielone, nie wyma-
ga wyburzeń i nie stwarza niepotrzeb-
nych barier między Starym i Nowym
Puszczykowem.

Przywołując tylko te dwa przykłady,
mogę z pewnością powiedzieć, że nasi
mieszkańcy mają stworzone doskonałe
warunki do wypowiadania się w waż-
nych dla nich sprawach. Część naszej
lokalnej społeczności korzysta z tej
możliwości. Jest też jednak duża gru-
pa, która nie włącza się w konsultacje.
To niepokojące, ponieważ przez taką
postawę, nie możemy poznać ich sta-
nowiska w danej sprawie.

Dlatego apeluję do puszczykowian
o liczniejsze uczestnictwo w konsul-
tacjach, ponieważ lepiej wypowie-
dzieć się w jakiejś kwestii wcześniej niż
potem mieć pretensje, że urząd nas
o czymś nie powiadomił.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

ZACHĘCAM DO KONSULTACJI

PYTANIA DO BURMISTRZA
Zauważalne jest, że po ostatnich opadach deszczu stan wie-

lu dróg gruntowych w naszym mieście uległ pogorszeniu. Jak
dotychczas nie widać, ze strony miasta żadnej reakcji, a prze-
cież w listopadzie deszcze mogą być nawet bardziej inten-
sywne. Czy urząd nie widzi potrzeby poprawienia stanu tych
dróg? Kiedy rozpocznie się ich równanie?

Mieszkaniec Puszczykowa

Szanowny Panie.
Poleciłem dokonania przeglądu wszystkich dróg grunto-

wych. Lista dróg wymagających równania jest już gotowa.
Od 19 października br. równiarki wyjechały na wyznaczo-
ne ulice. W pierwszym etapie równane będą drogi w rejonie
Puszczykówka, potem Puszczykowo i Puszczykowo Stare.

Andrzej Balcerek Burmistrz Miasta Puszczykowa
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SESJA

Jak mówił Piotr Łoździn, skarbnik miasta podczas pre-
zentacji projektu uchwały w sprawie ustalenia nowych stawek
podatku ostatnia zmiana stawek w Puszczykowie była wpro-
wadzona od 1 stycznia 2008 r. Od tego czasu stawki maksy-
malne podatku od nieruchomości określone w ustawie o po-
datkach i opłatach lokalnych, które rosną corocznie o
wskaźnik inflacji wzrosły od 15,41% (budynki lub ich częś-
ci zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej) do
22,86% (pozostałe grunty).

Do najważniejszych przyczyn zmiany stawek podatku
skarbnik zaliczył:

– niezmienianie stawek w latach 2009–2011,
– spadek realnych wpływów z podatku,
– trudną sytuacja finansowa miasta,
– relatywnie niskie stawki podatku na tle innych gmin,
– brak środków na inwestycje,
– nowe zadania (np. finansowanie OSP),
– brak możliwości ustanowienia innych źródeł dochodów,
– znaczny spadek dochodów Miasta z tytułu podatku od środ-

ków transportowych.
Podczas dyskusji radni na wniosek Zbigniewa Czyża wpro-

wadzili do tej uchwały poprawkę. W paragrafie dotyczącym zwol-
nień od podatku wykreślono nieruchomości przeznaczone na pro-
wadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Z porządku obrad wycofano projekt uchwały w sprawie: wy-
rażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej włas-
ność Miasta Puszczykowa (rejon ul. Ks. Posadzego). red

UCHWAŁA PODJĘTE PODCZAS
14. SESJI RADY MIASTA

Uchwała Nr 96/11/VI w sprawie: wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego w Poznaniu.

W wyniku tajnego głosowania Rada Miasta Puszczykowa
dokonała wyboru ławników:

Na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu wybrano:
Małgorzatę Dahlke i Małgorzatę Bekas.

Na ławnika do Sądu Rejonowego w Poznaniu wybrano:
Elżbietę Wolińską.

Uchwała Nr 97/11/VI w sprawie: przyznania Nagrody Rady
Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Nagrodę w wysokości 1000 zł (brutto) otrzymują: Anna Ja-
gaciak, Kinga Łuczak

Nagrodę w wysokości 650 zł (brutto) otrzymują: Domini-
ka Sykulska, Marianna Duczmal, Michał Samcik, Zofia
Pajszczyk, Aleksandra Lis, Ewa Pawlaczyk

Nagrodę w wysokości 450 zł (brutto) otrzymują: Tytus Osto-
ja, Jakub Woltman, Maciej Czyż, Mieszko Kwaśniewski, Ale-
ksandra Baszyńska, Mikołaj Danielewicz, Zuzanna Światowy,
Wiktoria Rutkowska, Paweł Bakun.

Uchwała Nr 98/11/VI w sprawie: trybu powołania człon-
ków Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publiczne-
go oraz organizacji i trybu jej działania.

Uchwała Nr 99/11/VI w sprawie: wyrażenia zgody na na-
bycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo (działki
zostały wydzielone w pasie zajętym pod drogi publiczne, ja-
kimi są ulice Sobieskiego oraz Przy Murze).

Uchwała Nr 100/11/VI w sprawie: przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej.

Uchwała Nr 101/11/VI w sprawie: uchwalenia miejscow-
ego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie
dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasz-
tornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowego WIELSPIN – strefa A.

Uchwała Nr 102/11/VI w sprawie: ustalenia wysokości ek-
wiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożar-
nych.

– ekwiwalent dla członków OSP, którzy uczestniczyli w
działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym: dowódcy
zastępów ratowniczych i kierowcy – 10 zł za każdą godzinę
udziału w działaniu ratowniczym,

pozostali członkowie – 7 zł
za udział w szkoleniu pożarniczym – 1 zł za godzinę.

14.Sesja Rady Miasta Puszczykowa

USTALILI NOWE STAWKI PODATKÓW
Uchwalenie nowych stawek podatków było najważniejszym punktem październikowej Sesji rady
Miasta Puszczykowa. Radni w tajnym głosowaniu wybrali też nowych ławników do Sądu
Okręgowego i Sądu Rejonowego.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 14. Sesję Rady Miasta Puszczykowa,
która odbędzie się 18 października 2011 r. o godz. 17
w Sali Sesyjnej w budynku B Urzędu Miejskiego przy
ul. Podleśnej 4.
Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń
Komisji Rady Miasta i terminy dyżurów radnych znajdują
się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie interne-
towej miasta: www.puszczykowo.pl
Informacje można też uzyskać pod numerem
tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl
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SESJA

WRZEŚNIOWE I PAŹDZIERNIKOWE
POSIEDZENIA

KOMISJI RADY MIASTA
5 WRZEŚNIA BR.

KOMISJA BUDŻETU
I ROZWOJU MIASTA

– zaopiniowanie projektów
uchwał.

6 WRZEŚNIA BR.
KOMISJA EDUKACJI
KULTURY I SPORTU

– prezentacja projektu
związanego z inwestycją na
terenie byłego MOSiR-u,

– sprawozdania z działalności
CAS, CAK i szkół podczas
wakacji letnich,

– zapoznanie się z programem
Puszczykowskiej Jesieni
Kulturalnej,

– zaopiniowanie projektów
uchwał.

8 WRZEŚNIA BR.
KOMISJA

SPRAW SPOŁECZNYCH

– zapoznanie się z działalnością
organizacji pozarządowych,
tj. Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów,
Puszczykowskie Stowarzyszenie
Nauczycieli – Senior, Związek
Harcerstwa Polskiego,

– dyskusja dotycząca organizacji
pomocy i wsparcia dla osób
starszych wymagających opieki
– inicjatywa dr Elżbiety Czarne-
ckiej.

14 WRZEŚNIA BR.
KOMISJA REWIZYJNA

– bieżąca kontrola dokumentacji
finansowo-księgowej Urzędu.

15 WRZEŚNIA BR.
KOMISJA STATUTOWA

– prace nad zmianami
w Statucie Miasta Puszczykowa.

19 WRZEŚNIA BR.
KOMISJA STATUTOWA

– prace nad zmianami
w Statucie Miasta Puszczykowa.

30 WRZEŚNIA BR.
KOMISJA STATUTOWA

– prace nad zmianami w Statucie
Miasta Puszczykowa.

3 PAŹDZIERNIKA BR.
KOMISJA BUDŻETU
I ROZWOJU MIASTA

– omówienie Sprawozdania
z wykonania budżetu
za I półrocze 2011 roku,

– zaopiniowanie: projektu
uchwały ws. miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu
położonego w rejonie ulic Jana
III Sobieskiego, Klasztornej,
Wysokiej, Krętej oraz Ośrodka
Rehabilitacyjno-Wypoczynko-
wego WIELSPIN

– strefa A; wniosku dot. zmiany
planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulicy
Morenowej część A w zakresie
zmiany przebiegu drogi i układu
oraz wielkości działek.

4 PAŹDZIERNIKA BR.
KOMISJA EDUKACJI
KULTURY I SPORTU

– zajęcia pozalekcyjne
w szkołach,

– oferta zajęć organizowanych
przez Centrum Animacji Sportu
i Bibliotekę.

5 PAŹDZIERNIKA BR.
KOMISJA REWIZYJNA

– kontrola dotacji wybranych
zadań dla organizacji
pozarządowych.

10 PAŹDZIERNIKA BR.
KOMISJA BUDŻETU
I ROZWOJU MIASTA

– zaopiniowanie projektów
uchwał,

– informacja nt. możliwości
pozyskiwania środków
zewnętrznych,

– informacja nt. zimowego
utrzymania miasta.

13 PAŹDZIERNIKA BR.
KOMISJA

SPRAW SPOŁECZNYCH

– zaopiniowanie projektów
uchwał.

Uchwała Nr 103/11/VI w sprawie: określenia stawek po-
datku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. Od 1 stycz-
nia 2012 r. na terenie Miasta będą obowiązywały następujące
stawki:

a)od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,84 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego – 0,29 zł od 1 m8 powierzchni;
b)od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalnością gospodarczej oraz

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ro-
zumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętej przez
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego – 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej;

c) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich

części, budowle oraz grunty zajęte na:

1) prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej,

2) prowadzenie działalności kulturalnej.

Uchwała Nr 104/11/VI w sprawie: zmiany uchwały
Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011
roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na
2011 roku.

Spotkanie z radnym
W poniedziałek 7.11.2011 o godz. 18.00 w sali
teatralnej w Bibliotece Miejskiej (w tzw. starej szkole)
odbędzie się spotkanie z Maciejem Stelmachowskim,
Radnym Miasta Puszczykowa. Tematem spotkania
będzie podsumowanie pierwszego roku kadencji
samorządowej oraz bieżące sprawy miasta.
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WYWIAD

Rada Miasta Puszczykowa na sesji w dniu
18.10.2011 r. podjęła decyzję o podniesieniu sta-
wek podatku od nieruchomości, jakie były po-
wody takiej decyzji?

Wpłynęło na to kilka czynników. Przede wszyst-
kim podatek od nieruchomości jest obok udziału w
podatku dochodowym od osób fizycznych naj-
ważniejszym źródłem dochodów naszego Miasta, dla-

tego też nie możemy dopuścić, aby dochody z tego źródła realnie ma-
lały, a tak się działo w ostatnich latach Ze względu na niewaloryzowanie
stawek podatku od 2009 r., w sytuacji występowania inflacji, wpływy
z tego tytułu realnie spadły w latach 2009-2011 o około 800 tys. zł. Ko-
lejnym czynnikiem jest sytuacja finansowa Miasta: duże zadłużenie
i ograniczona możliwość spłaty długu, niska nadwyżka operacyjna oraz
konieczności wypłaty w najbliższych latach znaczącej kwoty odszko-
dowań za przejęte w latach wcześniejszych grunty (w najbliższych
2 latach nawet do 6 mln zł). Ponadto, dodatkowe środki jakie otrzy-
mamy w 2012 r. z budżetu państwa na zadania oświatowe są niewy-
starczające na pokrycie wzrostu wydatków, związanych m.in. z usta-
wowymi podwyżkami dla nauczycieli (7% od września 2011 r. i kolejne
3% od września 2012 r.) i koniecznością utworzenia nowych oddziałów
w szkołach podstawowych. Również od przyszłego roku jesteśmy zo-
bowiązani finansować powstałą w tym roku Ochotniczą Straż Pożarną.
Strażacy zgłosili na przyszły rok zapotrzebowanie na kwotę 85 tys. zł.
Nie wiem czy ta kwota zostanie zaakceptowana przez Miasto,
niewątpliwie jednak będziemy musieli sfinansować co najmniej ek-
wiwalenty dla strażaków za akcje pożarnicze i szkolenia, ubezpiecze-
nie i badania zdrowotne strażaków, umundurowanie i zakup paliwa.

Warto jeszcze wspomnieć, że obecne stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie Miasta Puszczykowa są jednymi
z niższych w Powiecie Poznańskim, a nie podnoszenie tych stawek
uszczupla kwotę jaką corocznie możemy przeznaczyć na inwestycje.

Dlaczego stawki podatku w Puszczykowie nie były podnoszone
corocznie o wskaźnik inflacji tak jak to się dzieje w innych sa-
morządach?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Prawdopodobnie
wynikało to z faktu, że podwyżka z 2008 r. była duża, wynosząca przy
stawce od gruntów, która jest najbardziej odczuwalna dla mieszkańców
aż 66,67%. Podnoszenie stawek co kilka lat, o kilkadziesiąt procent
nie jest dobrym rozwiązaniem. Znacznie lepsze jest waloryzowanie
stawek corocznie właśnie o wskaźnik inflacji, tak jak to robi więk-
szość gmin. Dzięki temu, po pierwsze utrzymujemy realne wpływy
z podatku na nie zmienionym poziomie, a po drugie nie obciążamy
jednorazowo tak bardzo naszych mieszkańców. Będę przekonywał Bur-
mistrza i Radę Miasta, aby przyjęli właśnie taką politykę podatkową.

Najmniej wzrosła stawka od budynków związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej – jakie były tego przyczyny?

Ustalając wzrost tej stawki braliśmy pod uwagę to, że likwidując
preferencyjną stawkę od pomieszczeń socjalnych zajętych na potrzeby
prowadzenia działalności gospodarczej obciążenia podatkiem od nie-
ruchomości za te pomieszczenia wzrosną dwukrotnie. W efekcie
łączny skutek zmian w tych dwóch stawkach jest porównywalny do
zmian w stawkach pozostałych.

Jakie skutki dla budżetu będzie miała zmiana stawek?
Szacujemy, że zmiany stawek spowodują wzrost dochodów

Miasta z podatku od nieruchomości o kwotę co najmniej 400.000 zł
rocznie, co oznacza, w najbliższych trzech latach dodatkowe
1,2 mln zł. np. na inwestycje.

Dlaczego zlikwidowano odrębne stawki od garaży i pomieszczeń
gospodarczych oraz preferencyjną stawę dla pomieszczeń socjal-
nych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Taka preferencyjna stawka nie ma uzasadnienia. Miasto Pusz-
czykowo obecnie pod tym względem jest wyjątkiem – w Powiecie
Poznańskim żaden inny samorząd takich preferencji nie wprowadził.
Należy zauważyć, że obecnie przedsiębiorca posiadający budynek
pomimo tego, że w danym momencie nie jest w nim prowadzona
działalność gospodarcza jest zobowiązany płacić podatek od niego
według stawek najwyższych, natomiast przedsiębiorca, który swój
budynek wykorzystuje do prowadzenia działalności a w części ma
pomieszczenia socjalne korzysta ze stawki o 50% niższej. Z punktu
widzenia sprawiedliwości opodatkowania nie było to właściwe.

Jeśli chodzi natomiast o stawkę od garaży i pomieszczeń gospo-
darczych wprowadzono jedną wspólną stawkę. Podstawowym po-
wodem zmiany w tym zakresie były trudności z weryfikacją pra-
widłowości opodatkowania oraz uproszczenie systemu podatkowego.
Ponadto wyodrębnianie dodatkowych stawek w ramach stawki od bu-
dynków pozostałych, należy do rzadkości w innych gminach.

Czy nie można było poszukać innych źródeł dochodów lub do-
konać cięć w wydatkach?

Staramy się działać dwukierunkowo. Ograniczamy wydatki, ale
również staramy się o większą wydajność dochodów. W 2011 r. zos-
tały wprowadzone znaczne oszczędności w wydatkach bieżących,
które dotknęły właściwie wszystkich sfer działalności Miasta. W 2012
roku będzie to kontynuowane.

W przypadku dochodów gmin należy pamiętać, że ich źródła okreś-
lają ustawy; katalog tych źródeł ma charakter zamknięty, a wszel-
kie próby wprowadzania dodatkowych tytułów pozyskiwania
środków finansowych, niemających stosownego umocowania w obo-
wiązujących przepisach, są niezgodne z prawem. Dlatego przede
wszystkim analizujemy czy obecne źródła są w pełni wykorzysta-
ne. W tym roku zweryfikowaliśmy poprawność części deklaracji po-
datkowych. W jednym przypadku okazało się, że podatek był zaniżony
aż o prawie 50 tys. zł rocznie. W tej sprawie poza przypisem podatku
w roku bieżącym wszczęliśmy również postępowanie podatkowe za
lata ubiegłe. W październiku rozpoczęliśmy również kontrole po-
datkowe. W pierwszej kolejności skontrolujemy przedsiębiorców,
którzy rozpoczęli działalność w tym roku, a jej nie zgłosili do opo-
datkowania. Należy pamiętać, że podatnicy, którzy nie zgłoszą do
opodatkowania nieruchomości, lub zrobią to po terminie narażają
się na konsekwencje określone w kodeksie karno-skarbowym.

Zamierzam również dokonać weryfikacji ponoszonych wydatków
na budynki komunalnych, w których Miasto wynajmuje lokale usługo-
we pod kątem możliwości odzyskania podatku VAT. W latach
ubiegłych podatek ten nie był odliczany. Myślę, że będziemy w stanie
w ten sposób odzyskać z urzędu skarbowego kilkadziesiąt tysięcy zł.

Jakie skutki wywoła zmiana stawek dla przeciętnego miesz-
kańca?

Przy założeniu posiadania domu o powierzchni 150 m2 oraz działki
o powierzchni 1200 m2 podwyżka wyniesie łącznie 61,50 zł, w tym
13,5 zł od domu i 48 zł od działki. �

PODATKI DO KOREKTY
Wywiad z Piotrem Łoździnem skarbnikiem Miasta
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Minęło już kilkanaście dni od wyborów,
w których po raz trzeci został Pan wybrany
posłem na Sejm RP. Czy już Pan wie,
w których komisach będzie pracować?

Zanim odpowiem chciałbym podziękować
wszystkim, którzy uczestniczyli w wyborach.
Oczywiście serdecznie dziękuję tym wy-
borcom, którzy kolejny raz obdarzyli mnie
swoim zaufaniem. Byłem mile zaskoczony
liczbą głosów. Bardzo cieszy mnie wynik,
który uzyskałem w Puszczykowie moim ro-
dzinnym mieście. Takie poparcie bardzo mo-
bilizuje do pracy.

Wracając do Sejmu. W minionych dwóch
kadencjach zgodnie ze swoimi zaintereso-
waniami podróżniczo-kulturowymi działałem
w Komisji Łączności z Polakami za Grani-
cą oraz Komisji Mniejszości Narodowych
i Etnicznych. W tej kadencji także zamierzam
kontynuować prace w tych komisjach. To ko-
misje bardziej kameralne, może mniej me-
dialne niż chociażby finansów, ale także bar-
dzo ważne. Zwłaszcza w kontekście
problemów, z którymi borykają się rodacy
na Litwie, Białorusi czy w Niemczech. Za
granicami naszego kraju mieszkają przecież
miliony Polaków, i nie chodzi tylko o tzw.
starą powojenną emigrację czy tę z lat 80. Po
otwarciu naszych granic, także najczęściej za
chlebem i pracą, na zachód Europy wyjechali
kolejni Polacy tworząc nową falę emigracji.
W związku z tym konieczne stało się np.
otwieranie nowych konsulatów, uzupełnia-
nie placówek o nowych urzędników. I tu właś-
nie wkraczamy na teren obowiązków człon-
ków komisji Łączności z Polakami za
Granicą, do której m.in. należy opiniowanie
kandydatów na konsuli. W minionej kaden-
cji mieliśmy bardzo dużo takich spotkań.

Przewodziłem też Parlamentarnej Grupie
Polsko-Ekwadorskiej oraz udzielałem się
w grupach Polsko-Brazylijskiej i Polsko-Pe-
ruwniańskiej. Ameryka Południowa szcze-
gólnie Brazylia mają olbrzymi potencjał gos-
podarczy, który nie jest jeszcze dostatecznie
przez nas wykorzystywany. Działając w tych
grupach, spotykając się z ambasadorami
owych krajów staramy się stworzyć dobry kli-
mat do współpracy z tamtym regionem świa-
ta, wzmacniania kontaktów na polu gospo-
darczym, kulturalnym czy naukowym.
Nieprzychylni mi ludzie twierdzą, że działam
w owych bilateralnych grupach z myślą o ko-

rzyściach osobistych, a nie w interesie naszego
kraju, co oczywiście jest oszczerstwem ludzi
niegodnych honoru. Do Ameryki południowej
jeździłem zanim zostałem posłem, zawsze fi-
nansując podróże z własnej kieszeni.

Przejdźmy do Puszczykowa. Czy miesz-
kańcy naszego miasta zwracają się z pro-
blemami do swojego posła? Przecież to
komfortowa sytuacja mieć swojego przed-
stawiciela w parlamencie.

Moim okręgiem wyborczym jest nie tyl-
ko Puszczykowo, ale cały powiat poznański
i Poznań, jednak oczywiście nasze miasto, w
którym nieprzerwanie mieszkam od 1948
roku jest mi bardzo bliskie. Tuż przed wy-
borami zwrócili się do mnie mieszkańcy
Puszczykowa, zaniepokojeni projektami do-
tyczącymi poszerzenia drogi Poznań – Mo-
sina do czteropasmowej arterii. To roz-
wiązanie jest, niebezpieczne, ponieważ
przecięłaby miasto na dwie części. Pomysł
czteropasmowej drogi przebiegającej przez
Puszczykowo jest nietrafiony i mam nadzieję,
że nierealny. Drogę trzeba usprawniać, to nie
ulega kwestii, ale nie w takiej formie. Mo-
nitoruje ten temat i jeśli się okaże, że, mimo
wszystko, Wielkopolski Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich obstawał przy nim, to zrobię
wszystko wraz z innymi Puszczykowianami,
żeby do niego nie dopuścić. Powtarzam
jeszcze raz usprawniać tak, ale nie w sposób
tak drastycznie dzielący miasto na pół.

W porozumieniu z Urzędem Miejskim
wniosłem też interpelację do ministra trans-
portu w sprawie zamknięcia przez PKP
przejazdu kolejowego u wylotu ulicy 3-go
Maja. Rozmawiałem już w tej sprawie z mi-
nistrem Grabarczykiem. W tym przypadku
do takiej sytuacji doprowadziła poprzednia
ekipa rządząca w Puszczykowie, a problem
ujrzał światło dzienne stosunkowo niedaw-
no. Odpowiedzi jeszcze nie otrzymałem, jed-
nak mam nadzieję, że uda się przekonać ko-
lejarzy, aby tego przejazdu nam nie zamykali.

W minionej kadencji uruchomiliśmy w
moim biurze poselskim bezpłatne porady
prawne prowadzone przez mecenasa Piotra
Ostafiego. W tej kadencji te cotygodniowe
dyżury będę kontynuowane, ponieważ cieszyły
się bardzo dużym powodzeniem. Te porady zo-
rientowane są na osoby, które z różnych przy-
czyn nie mogą skorzystać z innej pomocy praw-
nej. Aby umówić się na spotkanie z mecenasem

trzeba tylko skontaktować się z moim asys-
tentami i umówić termin wizyty. Na razie będą
prowadził biuro poselskie w dotychczasowej
siedzibie, czyli przy ul. Roosevelta 4 w Poz-
naniu, nr tel. 61 848 05 03. Jednak jest niemal
pewne, że w najbliższym czasie zmienię sie-
dzibę, o czym poinformuję także na łamach
„Echa Puszczykowa”.

W poprzedniej kadencji napisał Pan
36 projektów poselskich i złożył 122 in-
terpelacje. Czy między kadencjami naro-
dził się już jakiś temat na interpelację?

Właściwie tak i to w trochę nietypowej dla
mnie sprawie. W wolnych chwilach gram
amatorsko w badmintona. W Puszczykowie
prężnie działa sekcja badmintona. Podczas
rozmów z zawodnikami dowiedziałem się,
że najczęściej grający już profesjonalnie za-
wodnicy sami muszą opłacać udział w za-
wodach, nawet tych zagranicznych, podczas
których reprezentują przecież nasz kraj.
Chcę zapytać ministra sportu, dlaczego
związek badmintona dopuszcza do takich sy-
tuacji. Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na
to, że w naszej telewizji jest tak mało tej pięk-
nej i widowiskowej dyscypliny sportu.

Wracając do Puszczykowa. Niedawno
sprowadziliście do muzeum replikę Hur-
ricane’a. Czy w Ogrodzie Tolerancji jest
jeszcze miejsce na kolejne eksponaty?

Na razie odpoczywamy po Hurricane, ale
jak siebie znam to długo nie wytrzymam.
Skłamałbym gdybym powiedział, że nicze-
go nie planujemy. Co ciekawsze pomysł na
kolejne eksponaty do Ogrodu narodził się
podczas podróży związanej z działalnością
w komisji sejmowej. Podczas wizyty w Kru-
szynianach u mieszkających tam Tatarów by-
liśmy także w ich meczecie. To zainspirowało
mnie, żeby w Puszczykowie stanął symbol
Islamu i Judaizmu, tak żeby w Ogrodzie To-
lerancji swoje miejsce znalazły największe
religie świata. Jeśli chodzi o Judaizm to być
może będzie to kopia menory stojącej przed
Knesetem w Jerozolimie. �

POPARCIE MOBILIZUJE DO PRACY
Z Arkadym Fiedlerem, posłem na Sejm RP rozmawia Bogdan Lewicki



27 września w sali Biblioteki Miejskiej
w Puszczykowie odbyło się spotkanie konsultacyjne
w sprawie koncepcji przebudowy drogi
wojewódzkiej Nr 430 na odcinku Luboń-Mosina.
Z zaproszenia Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich oraz Burmistrza Miasta Puszczykowa
skorzystało około 50 mieszkańców.

Na początku spotkania przedstawiciele firmy projektowej
pokrótce omówili główne założenia przygotowanych warian-
tów planowanej inwestycji. Już ten punkt zebrania wzbudził
wiele emocji i był zwiastunem burzliwej dyskusji. Rozpoczął
ją swoim wystąpieniem pan Piotr Wojnowski, prezes powstałego
niedawno Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu i Tradycyjne-
go Charakteru Puszczykowa i Mosiny, złożył na ręce przed-
stawicielki WZDW oraz Burmistrza Miasta pismo wyrażające
stanowczy sprzeciw co do planów poszerzenia przedmiotowej
drogi, wskazując na względy środowiskowe i przyrodnicze jak
również brak potrzeby zwiększenia przepustowości drogi, ze
względu na jej zakładany lokalny charakter. Kolejno głosy w
dyskusji zabierali pozostali zebrani przytaczając argumenty o
nadmiernym hałasie uciążliwym dla posesji w bezpośrednim

sąsiedztwie drogi, jak również konieczności wyburzeń kilku
budynków w planowany przebiegu inwestycji. Planowane ron-
da w opinii zgromadzonych mieszkańców mogą się przyczy-
nić jedynie do spowolnienia ruchu na tej drodze. Zwracano rów-
nież uwagę na negatywne skutki zamknięcia kolejnych
wjazdów z Puszczykowa na drogę wojewódzką, co jest wy-
mogiem zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
a według mieszkańców przyczyni się do pogłębienia podziału
Puszczykowa na dwie części – którego konsekwencją będzie
utrudniony dostęp do szkół i innych instytucji dla mieszkań-
ców Starego Puszczykowa.

Z kolei Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich nie
określił jeszcze perspektywy czasowej planowanej rozbudo-
wy co spowodowane jest brakiem środków finansowych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na tą inwestycję.

Aby umożliwić wypowiedź wszystkim chętnym miesz-
kańcom Puszczykowa w prezentowanej kwestii przypo-
minamy o możliwości przedstawienia swojego stanowiska
również w formie pisemnej lub mailowej na adres Urzę-
du Miejskiego, skąd wszystkie opinie zostaną przekiero-
wane do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Oba warianty planowanej inwestycji prezentowane są na
stronie internetowej: www.puszczykowo.pl oraz są dostępne
do wglądu w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie.

Maciej Dettlaff, Sekretarz Miasta

Echo Puszczykowa październik 20118 www.puszczykowo.pl

Zdecydowanie wyższa niż w kraju i druga w powiecie – tak wyglądał frekwencja podczas minionych wyborów
do Sejmu (64,29 %) i Senatu RP. (64,32%). Po raz trzeci Nasze miasto ma w Sejmie swojego przedstawiciela,
którym jest Arkady Fiedler startujący z listy nr 7 zarejestrowanej przez Pla=ormę Obywatelską.

JAK GŁOSOWALI PUSZCZYKOWIANIE

PO w tegorocznych wyborach uzyskała – 39,18 proc. Głosów.
Zapewniło jej to 207 mandatów w Sejmie. PiS ostatecznie zdobyła
29,89 proc. głosów i 157 mandatów. Ruch Palikota uzyskał
10,02 proc. poparcia i 40 mandatów. PSL zdobyło 8,36 proc. głosów
i 28 mandatów, o jeden mniej ma SLD, na który oddano 8,24 proc.
ważnych głosów. W sejmie znajdzie się też jeden poseł Mniejszości
Niemieckiej.

WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU
W Puszczykowie bezsprzecznie wybory do Sejmu wygrała

Platforma Obywatelska uzyskując 2882 ważnie oddane głosy,
co stanowi 58,4%. Prawo i Sprawiedliwość znajdując się na dru-

gim miejscu uzyskało 931 głosów. Na Ruch Palikota w Puszczy-
kowie oddało swój głos 505 osób. Sojusz Lewicy Demokratycznej
otrzymał 373, a Polskie Stronnictwo Ludowe 121 głosów. Ruch
Polska Jest Najważniejsza uplasował się na 6 miejscu z wynikiem
93 głosów. Polska Partia Pracy sierpień’80 otrzymała 27 głosów.

WYNIKI WYBORÓW DO SENATU
W Puszczykowie, według danych z protokołów obwodowych ko-

misji wyborczych, kandydat PO, wicemarszałek Senatu poprzed-
niej kadencji Marek Ziółkowski zdobył 68,22 % głosów, wysta-
wiony przez PiS Bartłomiej Wróblewski – 20,97% głosów,
a kandydat niezależny Piotr Batura – 10,82 proc.

GORĄCE KONSULTACJE
WYBORY
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LISTA NR 1
KOMITET WYBORCZY PRAWO

I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Dziuba Tadeusz Antoni 391
2. Hoffmann Zbigniew Grzegorz 117
3. Spychalski Błażej Henryk 36
4. Przybylska Renata Barbara 40
5. Alexandrowicz Przemysław Józef 36
6. Jaroniec Aleksander Adam 13
7. Czerwiński Zbigniew 65
8. Rdesiński Filip Michał 16
9. Nowak Barbara 13

10. Majchrzak Teresa Marianna 7
11. Górski Tomasz Paweł 109
12. Kuleczka-Drausowska Ewa 5
13. Foltyn Małgorzata Maria 16
14. Musiał Grzegorz Roman 16
15. Jemielity Ewa Anna 2
16. Nowak Izabela Monika 1
17. Sieniawski Marek Włodzimierz 1
18. Korcz Jolanta 11
19. Kucharski Dariusz Piotr 10
20. Torz Zenon 26
Głosów na listę 931

LISTA NR 2
KOMITET WYBORCZY

POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA
1. Piasta Przemysław 30
2. Lis Marcin 13
3. Gryska Beata 15
4. Szcześniak Katarzyna 12
5. Musiałek Krzysztof Grzegorz 1
6. Siński Arkadiusz Wojciech 1
7. Kośmider Kinga 3
8. Grześkiewicz Małgorzata Wanda 2
9. Mejer Paweł 1

10. Skubich Helena 1
11. Gorczyńska Violetta Maria 1
12. Koralewski Krystian 3
13. Michniewicz Romuald Michał 2
14. Lorenz Piotr Mateusz 0
15. Pankowska Izabela 2
16. Chróściński Radosław Piotr 0
17. Przybyła Rafał Jan 0
18. Kopaniarz Olga Maria 3
19. Andraszyk Maciej Sławomir 0
20. Zerbst Michał 3
Głosów na listę 93

LISTA NR 3
KOMITET WYBORCZY

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
1. Witkowski Waldemar Włodzimierz 27
2. Łybacka Krystyna Maria 125
3. Niedbała Marek Leon 173
4. Aumiller Andrzej Kordian 11

5. Dylewska-Światowiak Izabela 4
6. Kretkowska Katarzyna Maria 7
7. Dobrowolski Jarosław Stanisław 1
8. Zawada Zbigniew Tomasz 3
9. Dutkiewicz Lucjan Gerard 3

10. Urbańska Beata Kinga 2
11. Janiszewski Arkady Piotr 0
12. Stradowska-Adamska Bożena 2
13. Suś Filip Marian 0
14. Szczepaniak Paweł 0
15. Kędziora Tatiana Maria 1
16. Małecka Danuta 7
17. Kosicki Franciszek 0
18. Nowak Arkadiusz 0
19. Koleśnik Natalia Joanna 0
20. Lewandowski Tomasz Jacek 7
Głosów na listę 373

LISTA NR 4
KOMITET WYBORCZY

RUCH PALIKOTA
1. Banaszak Maciej 242
2. Dąbrowski Ryszard Marian 26
3. Trojanowicz Natalia Agnieszka 46
4. Siuda Ewa Iwona 34
5. Drzewiecki Tadeusz 25
6. Biłozor Przemysław 15
7. Swiernalis Paweł 11
8. Okonek Hanna 13
9. Kaczanowski Krzysztof Andrzej 8

10. Charłampowicz-Jabłoński Michał 10
11. Stencel Małgorzata Maria 10
12. Lubka Tomasz Dariusz 5
13. Kacprzak Maria Magdalena 3
14. Śmiglak Marcin 8
15. Grabowski Sławomir Stanisław 8
16. Grześkiewicz Alicja 6
17. Szczepaniak Danuta Maria 8
18. Jarczak Roman 5
19. Kalicka-Królczyk Mariola 11
20. Szparag Przemysław Jan 11
Głosów na listę 505

LISTA NR 5
KOMITET WYBORCZY

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. Jankowiak Wojciech 46
2. Błochowiak Arkadiusz Stanisław 9
3. Jazic Jolanta 8
4. Żurowska Magdalena Aleksandra 10
5. Baumgart Marek Piotr 8
6. Kałek Mirosław Włodzimierz 6
7. Tomaszewski Zbigniew Eugeniusz 10
8. Frąckowiak Szymon 1
9. Jaworski Ryszard Zbigniew 5

10. Tomczak Przemysław Marek 4
11. Czeszewska Barbara Teresa 0

12. Kaźmierczak Beata Maria 1
13. Jankowski Krzysztof Mieczysław 0
14. Ratajczak Małgorzata Barbara 5
15. Wesołowski Artur Wiktor 1
16. Michalska Małgorzata Anna 1
17. Sokalski Piotr Paweł 1
18. Poczta Eugeniusz 1
19. Wojciechowski Konrad 0
20. Lazar Sylwia Katarzyna 4
Głosów na listę 121

LISTA NR 6
KOMITET WYBORCZY

POLSKA PARTIA PRACY
SIERPIEŃ 80

1. Smektała Stanisław Marek 8
2. Gabryelewicz Anna Marta 2
3. Bogdan Marek Piotr 0
4. Klóska Monika Anna 1
5. Ciślak Urszula 1
6. Kruszewski-Kościuszenko Bolesław 0
7. Widerowski Dariusz 1
8. Wójcik Violetta 4
9. Piskorz Beata Marzena 2

10. Stachowiak Marzanna 2
11. Piekuta Wojciech Piotr 1
12. Winiarska Małgorzata Aneta 2
13. Jagła Adam Maciej 0
14. Staniewska Alina Barbara 1
15. Wałkowski Konrad Feliks 1
16. Młyńczak Bernard Antoni 0
17. Adamczyk Paulina Maria 1
Głosów na listę 27

LISTA NR 7
KOMITET WYBORCZY

PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. Grupiński Rafał Szymon 449
2. Kozłowska-Rajewicz Agnieszka 199
3. Dzikowski Waldy 488
4. Lipiński Dariusz Tadeusz 83
5. Szydłowska Bożena Stanisława 206
6. Stuligrosz Michał 49
7. Sokołowska Tatiana Marta 38
8. Fiedler Arkady 1113
9. Nowicka Maria Bożena 26

10. Tomczak Jacek Jerzy 51
11. Balicki Władysław Marian 21
12. Janas Marta 19
13. Król Dominika Urszula 9
14. Mikusińska Małgorzata Beata 4
15. Smektała Bartosz 8
16. Lachor Justyna 12
17. Podemska Milena Anna 11
18. Kłosowski Dawid Jerzy 4
19. Czachura Barbara Henryka 19
20. Zieliński Marek Grzegorz 73
Głosów na listę 2 882

WYBORY
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Miasto Puszczykowo organizuje bezpłatną
objazdową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
Akcja zaplanowana jest na 19 listopada 2011 roku
(początek o godz. 7.00).

Zbiórka będzie obejmować: tapczany, fotele szafy, krzesła,
dywany, wykładziny, ceramikę sanitarną, meble ogrodowe, opo-
ny, ramy okienne bez szyb, drzwi, środki ochrony roślin, duże
zabawki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; odpady nie-
bezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych
jak: przeterminowane leki, baterie i akumulatory, opakowania
po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, resztki farb, lakie-
rów i rozpuszczalników itp. Odpady powinny być tak przy-
gotowane do odbioru aby nie mogły się wylać czy wysypać przy
załadunku, a drobne przedmioty jak leki, czy baterie powin-
ny być zapakowane oddzielnie w przezroczyste opakowanie.

Należy wystawić je przed bramę do godz. 7.00 w sobotę,
w sposób nie blokujący drogi przejścia i przejazdu.

Odpady budowlane jak styropian, gruz, tynk itp. nie będą
odbierane.

NIE BĘDĄ TEŻ ODBIERANE ODPADY
Z PRODUKCJI I USŁUG.

(jeśli termin ulegnie zmianie nowy zostanie podany na stro-
nie internetowej i w listopadowym numerze ECHA PUSZ-
CZYKOWA)

Zgodnie z przepisami numer posesji powinien być umiesz-
czony w miejscu dobrze widocznym, nie koniecznie na budynku
może być to furtka, ważne aby numer ten był widoczny
z ulicy, także w nocy. Przepisy nie regulują szczegółowo w jaki
sposób ma być wykonane oznaczenie posesji. Forma i wielkość

może być dowolna. Ważne, aby co należy jeszcze raz podkreślić,
był on dobrze widoczny z ulicy i dobrze oświetlony.

Niektórzy uważają, że wystarczy numer posesji przy
drzwiach wejściowych np. z tyłu budynku. Jednak jeśli nie jest
on widoczny z ulicy przy, której znajduje się budynek to ta-
kie oznakowanie nie spełnia swoich zadań.

Dlatego Strażnicy Miejscy informują, że w styczniu 2012
roku rozpoczną kompleksowe kontrole dotyczące właściwe-
go umieszczania numerów posesji. red

NUMERY DO KONTROLI
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
– Kodeks wykroczeń

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, do-
zorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obo-
wiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania
w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nie-
ruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, pod-
lega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku
oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Dobrze widoczny numer domu to bardzo ważna
sprawa, chociaż często bagatelizowana, także przez
mieszkańców Puszczykowa. Przypadki posesji,
na których nie ma widocznego, nie mówiąc już
o podświetleniu, numeru nie należą do rzadkości.

STOWARZYSZENIE PRZEKAŻE SPRZĘT
Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych „Rodzina-rodzinie” w Poznaniu przekaże
nieodpłatnie dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych (indywidualnych) wózki inwalidzkie, balkoniki, chodziki, pampersy
dla dorosłych oraz odzież. Są to dary z fundacji holenderskiej i USA. Wydawanie trwa do wyczerpania sprzętu.
Stworzyszenie ma swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza 10, tel. 618 436 028, kom 604 657 589, e-mail: r-rodzinie wp.pl.

JESIENNA ZBIÓRKA ODPADÓW

ROZMAITOŚCI



W dniu Edukacji Narodowej,
najważniejszego święta zarówno
dla nauczycieli, pracowników
szkół, jak i dla uczniów Burmistrz
Miasta Andrzej Balcerek spotkał
się z dyrektorami oraz kadrą
puszczykowskich placówek.

Podczas spotkania, na którym obec-
ni byli Władysław Ślisiński Zastępca Bur-
mistrza Miasta oraz Maciej Dettlaff
Sekretarz Miasta, Burmistrz podziękował
wszystkim za trud wkładany w edukację
kolejnych pokoleń oraz za zaangażowa-
nie z jakim wspomagają oni swoich

uczniów w realizacji marzeń. Zgroma-
dzeni nauczyciele otrzymali wyróżnienia
za szczególne osiągnięcia w pracy dy-
daktyczno-wychowawczej.

– Dzięki Państwa pracy i zapałowi pusz-
czykowscy uczniowie zdobywają spekta-
kularne wyniki w nauce, a szkoły mają co-
raz lepsze notowania w rankingach. Nie
możliwym jest w jednym zdaniu opisać
Państwa zasług, gdyż dotyczą one nie tyl-
ko współpracy z placówkami kulturalno-
óswiatowymi czy uzyskiwania przez wy-
chowanków wysokich wyróżnień lecz
również wdrażania nowatorskich metod
pracy i promowania miasta w regionie.

Pewne jest, że puszczykowskie szkoły
są silne za sprawą swoich pedagogów
i za to im serdecznie dziękujemy! – mó-
wił do uhonorowanych pedagogów Bur-
mistrz. AZ
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W nowej pracowni będą mogli leczyć
się pacjenci ze wszystkimi schorzenia-
mi w obrębie naczyń obwodowych,
przede wszystkim miażdżyca naczyń
oraz problemami niedokrwiennymi
związanymi z cukrzycą, w tym stopą
cukrzycową. – Chcemy, aby ten nowo-
czesny sprzęt służył pacjentom w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego. Na pewno
będziemy się ubiegać o kontrakt z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia – zapo-
wiedziała podczas uroczystości otwarcia
pracowni Ewa Wieja, Prezes Szpitala.

Dzięki nowej pracowni leczenie osób
z powikłaniami cukrzycy, a przede
wszystkim osób cierpiących z powodu
stopy cukrzycowej stanie się dome-
ną puszczykowskiego szpitala. Wart
2,5 mln zł angiograf pozwala, by
w przyszłości wprowadzić także innego
rodzaju terapie w obrębie naczyń krwio-
nośnych.

Wśród przybyłych gości znaleźli się,:
prof. Grzegorz Oszkinis, Prorektor Uni-
wersytetu Medycznego ds. Klinicznych
i Szkolenia Podyplomowego, konsultant

wojewódzki ds. chirurgii naczyń oraz
prof. Zbigniew Krasiński, prodziekan
Wydziału Lekarskiego II, Burmistrz
Puszczykowa Andrzej Balcerek. red

5 października odbył się wykład
dla studentów Akademii Seniora,
inaugurujący kolejny semestr
zajęć. Wygłosiła go bardzo
popularna i lubiana wśród
seniorów dr Monika Stefaniak.

Prelegentka jest doktorem nauk o kul-
turze i fizjoterapeutą z ponad 10-letnim
doświadczeniem w ćwiczeniach fizycz-
nych z osobami w wieku od 8–92 lat. Jest
także certyfikowanym instruktorem Nor-

dic Walking INWA, hipoterapii i jogi. Z
naszymi seniorami spotyka się w ramach
zajęć z fizjoterapii oraz jogi. Stąd temat
wykładu „Człowiek – cudowna maszy-
na”, na którym tym razem w teorii pro-
wadząca podkreśliła jak ważny jest dla
wszystkich mięśni i stawów codzienny
ruch.

Zgromadzeni studenci słuchali z taką
samą uwagą i zaangażowaniem z jakimi
na co dzień wykonują ćwiczenia podczas
warsztatów. BMCAK

KOLEJNY SEMESTR AKADEMII SENIORA

W Szpitalu w Puszczykowie uruchomiono pracownię angiologii,
w której zainstalowano nowoczesny angiograf. W Wielkopolsce
podobne urządzenia ma tylko szpital w Pleszewie.

NAUCZYCIELE ŚWIETOWALI

OTWARCIE PRACOWNI ANGIOLOGII
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To jedyny taki model tego samolotu
w naszym kraju. Przecięcia wstęgi do-
konali Jan Bromski – budowniczy mo-
delu, Steven Filary – syn żyjącego me-
chanika z 306 Dywizjonu, Leona Filarego
oraz Bożena Gostkowska siostrzenica
Witolda Łokuciewskiego asa Dywizjonu
303. Prace nad modelem trwały trzy
lata. Podobnie jak model piramidy
Cheopsa oraz Santa Marii okrętu Ko-
lumba autorem repliki jest Jan Bromski.

– Opieraliśmy się na przywiezionych
z Londynu rysunkach technicznych oraz
dokumentacji, którą udostępniło nam
krakowskie Muzeum Lotnictwa Polskie-
go – mówi Arkady Fiedler.

Szkielet samolotu zbudowano ze sta-
lowych rur, natomiast kadłub i skrzydła
wykonane są z żywicy poliestrowej od-
pornej na wszelkiego rodzaju od-
kształcenia.

– Podczas podróży do Anglii ogląda-
liśmy repliki Hurricanów, które można
tam kupić. Jednak nasz samolot przerasta
tamte dbałością o detale, np. ma kilka ty-
sięcy nitów, których angielskie repliki nie
mają – mówił podczas uroczystości
odsłonięcia maszyny Marek Fiedler.

Początkowo synowie pisarza chcieli
kupić w Anglii gotową replikę Huricana,

jednak cena kilkudziesięciu tysięcy fun-
tów była zbyt wygórowana. To właśnie
wtedy zrodziła się idea budowy własnej
„polskiej” repliki. Jeśli chodzi o wyko-
nawcę idei sprawa była prostsza, po
prostu nikt inny poza Janem Bromskim
nie wchodził w grę.

Maszyna odtworzona w skali 1:1 ma
13 metrów szerokości, blisko 10 metrów
długości i waży ok. 1,5 tony. Nosi ozna-
czenia samolotu, na którym latał dowódca
Dywizjonu 303 Witold Urbanowicz,
o którym Arkady Fiedler w książce „Dy-
wizjon 303” pisał, że to „lotnik bez lęku
i skazy”. Na kadłubie widnieje także swa-
styka, karykatura głowy Hitlera i liczba
126 – bo właśnie tyle faszystowskich sa-
molotów zestrzelili Polacy z dywizjonu
303. Puszczykowska replika ma też
wiernie odtworzoną kabinę pilota. Za-
montowano w niej m.in. sześć oryginal-
nych zegarów pokładowych, które udało
się zdobyć braciom Fiedlerom.

Prawdziwy myśliwiec miał 12-cy-
lindrowy silnik wyprodukowany w fab-
ryce Rolls-Royce'a. Wyposażony był
w osiem karabinów maszynowych, któ-
re w ciągu kilkunastu sekund mogły
wystrzelić łącznie 3,5 tysiąca pocisków.
– Ten samolot jest hołdem należnym

wszystkim lotnikom broniącym nieba
Anglii, zwłaszcza tym z Dywizjonu 303,
których zwycięstwa w pamiętnym 1940
roku wzbudziły podziw świata. Nie
możemy zapomnieć o mechanikach, któ-
rzy we własnych warsztatach dywizjonu
potrafili naprawiać po ciężkich uszko-
dzeniach samoloty nadające się do
odesłania do fabryki. Jest również hołdem
złożonym naszemu ojcu między innymi za
to, że w książce „Dywizjon 303”, opisując
męstwo polskiego żołnierza, pisał jak gdy-
by własną wersję Mazurka Dąbrowskie-
go, pokazując tak dobitnie, z takim żarem,
że Polska jeszcze nie zginęła – mówili
19 września bracia Marek i Arkady Ra-
dosław Fiedlerowie, inicjatorzy budowy.

Odsłonięciu Hurricane’a towarzyszyła
wystawa poświęcona lotnikom, którzy
bronili nieba nad Anglią zorganizowana
w Muzeum. Zobaczyć można było m.in.
zdjęcia autora Dywizjonu 303 z okresu Bit-
wy oAnglię. Ekspozycję wzbogaciły cen-
ne eksponaty z okresu wojny wypożyczone
nam przez panów Dale’a Tylora i Adama
Becha, a także przez Stowarzyszenie
„Historia Militaris”, Towarzystwo Byłych
Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów
Poznańskich, Klub Modelarski „Jaźwiec”
oraz Hero Collection. BL

Muzeum
A. Fiedlera
w Puszczykowie
przybyła kolejna
atrakcja.
Od 19 września br.
w Ogrodzie
Tolerancji stoi
naturalnej
wielkości kopia
legendarnego
Hawker Hurricane,
którym latali
polscy piloci
z Dywizjonu 303.

HURRICANE WYLĄDOWAŁ
W PUSZCZYKOWIE
HURRICANE WYLĄDOWAŁ
W PUSZCZYKOWIE

Dowódca Dywizjonu 303
Witold Urbanowicz
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W lipcu br. do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie wpłynął
wniosek jednej z firm puszczykowskich o wydanie decyzji o
warunkach zabudowy dla obiektu handlowego. Firma ta pla-
nuje przy ulicy Magazynowej (na działce o pow. 3798 m2 ) bu-
dowę sklepu o powierzchni do 1400 m2 z ponad 50 miejsca-
mi parkingowymi. Wjazd i wyjazd planowany jest wyłącznie
z ulicy Magazynowej, tą samą drogą miałyby być prowadzo-
ne dostawy.

Do tej pory w planach urzędu, ani żadnego z inwestorów
nie było tworzenia w tym miejscu tego typu obiektu. W Stu-
dium Zagospodarowania Przestrzennego z 1998 r. teren ten
ma określone funkcje i nie przewiduje się tam tego typu pla-
cówek. Obowiązujący w latach 1989–2003 plan zagospoda-
rowania przestrzennego, który utracił ważność z mocy usta-
wy, również nie przewidywał w tym miejscu funkcji handlowej.
Zgodnie z obowiązującą procedurą administracyjną – Urząd
powiadomił mieszkańców i właścicieli sąsiednich nierucho-
mości o zamiarze inwestora i możliwości zajęcia stanowiska
w tej sprawie. W związku z tym mieszkańcy ulicy Magazy-
nowej i najbliższej okolicy napisali petycję, w której zapro-
testowali przeciwko tej inwestycji, zebrali podpisy i przeka-
zali je władzom Puszczykowa.

Mieszkańcy ulicy Magazynowej, którzy chcieli osobiście
przedstawić problem radnym uczestniczyli we wrześniowej ses-
ji. Jak wyjaśniał wówczas burmistrz Andrzej Balcerek, inwestor
złożył w urzędzie wniosek o zawieszenie postępowania. Bur-
mistrz wyjaśniał również, że w przypadku braku obo-
wiązującego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla jakiegoś terenu decyzje o warunkach zabudowy
wydaje się z zachowaniem tzw. ładu urbanistycznego. Ozna-
cza to, że planowany budynek musi nawiązywać architekto-
nicznie i funkcjonalnie do istniejącej zabudowy. Przy ulicy Ma-
gazynowej marketów jednak nie ma.

Zanim inwestor planujący budowę marketu otrzyma taką de-
cyzję, wniosek jak każdy inny złożony w urzędzie musi prze-
jść określony tok postępowania, który regulują przepisy usta-
wy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy lub
o odmowie wydania warunków zabudowy poprzedza wy-
konanie analizy urbanistycznej na podstawie Rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 w sprawie
sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu za-
gospodarowania. Zgodnie z art.61 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym wydanie pozytywnej decyzji
o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku

łącznego spełnienia 5 warunków. W tym przypadku nie speł-
niony jest podstawowy warunek, że co najmniej jedna
działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest
zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań
dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funk-
cji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudo-
wy, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów bu-
dowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania
terenu. Dla planowanego obiektu określono we wniosku
funkcję i gabaryty zdecydowanie odbiegające od zabudowy
istniejącej. W tej sytuacji ustawodawca nie przewiduje
możliwości wydania pozytywnej decyzji o warunkach za-
budowy.

Niezależnie od tego, w trakcie postępowania wnioskodaw-
ca ma prawo złożyć wniosek o zawieszenie postępowania, co
skutkuje wstrzymaniem procedury, i tak właśnie uczynił in-
westor z ulicy Magazynowej. Powodów może być wiele np.
chęć dostarczenia dodatkowej dokumentacji. Jednak, aby za-
wieszenie postępowania było możliwe niezbędne jest spełnie-
nie zasadniczego warunku – wszystkie strony uczestniczące
w postępowaniu, czyli także sąsiedzi, muszą się na to zgodzić.

W tym przypadku strony wniosły sprzeciw w sprawie za-
wieszenia postępowania, a więc procedura jest kontynuowana.

Aktualnie Urząd wydał postanowienie o odmowie zawie-
szenia postępowania, od którego przysługuje wniesienie
zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ter-
minie 7 dni.

Zgodnie z KPA każdy, kto otrzyma decyzję, z którą się nie
zgadza, ma prawo się od niej odwołać do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego w terminie 14 dni.

KONTROWERSYJNA LOKALIZACJA
W poprzednim numerze Echa Puszczykowa bardzo
krótko ze względu na terminy druku informowaliśmy
o dyskusji, która odbyła się podczas wrześniowego
posiedzenia Rady Miasta w sprawie wniosku
o umożliwienie budowy marketu przy ulicy
Magazynowej.
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Piękna słoneczna pogoda zgromadziła
pierwszoklasistów SP 2 w Puszczykowie wraz
z rodzinami na Święcie Pieczonego Ziemniaka.
Impreza integracyjna odbyła się 30 września br.
w Stadninie Koni Niwka Stara w Puszczykowie.

Wychowawczynie zaplanowały na ten dzień wiele zabaw
sportowych i niespodzianek dla dzieci i rodziców, aby miło
spędzić popołudnie. Po wysłuchaniu „Bajki o ziemniaku”
i zapoznaniu się z historią kartofelka przyszedł czas na za-
bawy i konkursy. Podczas konkurencji sportowych dzieci
sprawdzały swoje umiejętności rzutu do celu. Okrągłe ziem-
niaki wyskakiwały z obręczy i turlały się z gracją po trawie.
Wszyscy bawili się wspaniale. Kolejnym zadaniem był sla-
lom z ziemniakiem na łyżce. Dzieci starały się bardzo, by wy-
paść jak najlepiej, a rodzice zadbali o doping. Poza tym ucznio-
wie toczyli ziemniaki po wyznaczonym torze przy pomocy
kija do hokeja oraz zbierali ziemniaki do worków. Zaprosi-
liśmy do zabawy także rodziców, którzy dzielnie rywalizo-
wali w konkursie na najdłuższą obierkę. Ziemniak stał się rów-
nież motywem przewodnim prac plastyczno-technicznych.
Z kartofelków, piórek, patyczków i kolorowych pinezek pierw-
szaki wyczarowały wiele ciekawych cudaczków oraz dzi-
wadełek.

Piekliśmy pyreczki, smażyliśmy kiełbaski i kosztowaliśmy
pysznych ciast i wypieków przygotowanych przez rodziców.

Wspólny śpiew piosenek przy ognisku i tańce w wykonaniu
dzieci zakończyły nasze Święto Pieczonego Ziemniaka. Cie-
szymy się, że dzieciom impreza bardzo się podobała, bo dla nich
„uśmiech, humor i zabawa to jest najważniejsza sprawa”.

Serdeczne podziękowania składamy rodzicom, którzy
włączyli się w przygotowanie spotkania oraz aktywnie uczest-
niczyli w zabawach i konkurencjach sportowych.

Dagmara Michalska, Izabela Kasprzyk

„ ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”

Doroczna akcja „sprzątania świata” podjęta przez uczniów
JEDYNKI po raz kolejny dowiodła, iż jest potrzebna, a ilość zebranych
śmieci niestety świadczy o niskiej świadomości lokalnej społeczności.
Uczniowie JEDYNKI, tak starsi jak i młodsi, wyposażeni w ręka-
wiczki i worki z zapałem porządkowali okoliczne lasy, skwery
i ścieżki. Zebrane „skarby” dowodzą, iż nagłośnienie problemu za-
śmiecania bez rezultatów rozchodzi się w eterze…

Magdalena Durek

SYZYFOWE PRACE
CHĘTNIE WYKONYWANE
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Każde dziecko może korzystać z kur-
su samodzielnie. Dokładnie tak, jak na co
dzień korzysta z gier komputerowych.
Wystarczy, aby uczyło się w bibliotece
dwa razy w tygodniu przez niecałą go-
dzinę, aby w ciągu kilku miesięcy można
było zobaczyć pierwsze efekty nauki.

Kurs polega na połączeniu najnow-
szych technologii z tradycyjnym nau-
czaniem. Składa się z ponad 60 gier edu-
kacyjnych, setek filmów, piosenek,
„foto-lekcji” i ćwiczeń opracowanych
przez ekspertów. Dzieci w świecie Fu-
nEnglish.pl przeżywają przygody wraz
z bohaterami gier i filmów i uczą się bez-
pośrednio od native speakerów.

Kurs jest oparty o metodę immersion,
polegającą na zanurzeniu w języku an-
gielskim. FunEnglish.pl tworzy sytuacje
komunikacyjne i sprawia, że dzieci mó-
wią i myślą w języku angielskim. Dzię-
ki temu postępy w nauce są znacznie
szybsze niż w tradycyjnych metodach
nauczania.

Kurs składa się z sześciu bloków po-
dzielonych na 11 podrozdziałów. W skład
każdego podrozdziału wchodzi gra edu-
kacyjna, krótki film, piosenka karaoke
i „foto-lekcja” oraz ponad 20 ćwiczeń. Po
przejściu przez wszystkie bloki dziecko
zapozna się z prawie tysiącem zwrotów
przydatnych w 90% sytuacji komunika-

cyjnych. Cały kurs zajmuje około dzie-
więciu miesięcy. Przez cały czas trwania
kursu dzieci będą mogły liczyć na pomoc
pracowników biblioteki. A po jego za-
kończeniu każde dziecko otrzyma spe-
cjalny certyfikat.

Biblioteka otrzymała dostęp do kursu
bezpłatnie, dzięki udziałowi w projekcie
„FunEnglish w bibliotece”. Zarówno
biblioteka, jak i dzieci uczestniczące w
kursie, będą mogły także uczestniczyć w
specjalnych konkursach organizowa-
nych przez FunEnglish.pl i Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjne-
go, która prowadzi Program Rozwoju
Bibliotek.

Informacje na temat komputero-
wego kursu FunEnglish.pl uzyskać
można w bibliotece oraz pod numerem
telefonu 61 819 46 49

Zapraszamy serdecznie BMCAK

KOMPUTEROWY KURS ANGIELSKIEGO
DLA DZIECI W BIBLIOTECE

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury
w Puszczykowie zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6–12 lat
na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl.
Łączy on zabawę i naukę z używaniem komputera.

Wszystkie chętne dzieci w wieku od 5 do 10
lat, gotowe na przeżycie niezapomnianych
wrażeń bez obecności rodziców, serdecznie
zapraszamy na Andrzejkową Podróż
w Średniowieczne Czasy.

25 listopada biblioteka zamieni się w średnio-
wieczny dwór pełen księżniczek i rycerzy, którzy
przy dźwiękach charakterystycznej dla tamtej epo-
ki muzyki powróżą sobie szczęście i pomyślność
na najbliższy czas, wezmą udział w średnio-
wiecznych zabawach plebejskich oraz wtajemniczą
się w obyczaje dworskie.

Te oraz inne atrakcje dla dzieci przygotowane są
na piątek 25 listopada od godz. 18:00–22:00.
Bilety w cenie 15 zł., sprzedaż od 7 listopada w go-
dzinach otwarcia biblioteki. Uwaga! Liczba miejsc
ograniczona. Zapraszamy serdecznie

I DLA SENIORÓW
24 listopada 2011 r. odbędą się Andrzejki dla

Seniorów. W programie przewidziane są wróżby,
karaoke, pokaz tańca, mnóstwo muzyki i poczęs-
tunek.

Bilety w cenie 10 zł. do nabycia w Bibliotece
Miejskiej w Puszczykowie od 7 listopada.

Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy!

BAJKOWA PRZYSTAŃ
W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Od listopada rusza Bajkowa Przystań w Bibliotece
Miejskiej. Zapraszamy wszystkie dzieci małe i duże, które
mają ochotę posłuchać bajek już znanych i nieznanych.

W trakcie spotkań czytane będą utwory należące do klasyki bajek dzie-
cięcych jak i nowości wydawnicze. Wybór książki należeć będzie do
uczestników spotkania. Zapraszamy serdecznie w każdy ponie-
działek o godz. 15:45 do 16:30. Start zajęć 7 listopada.

Uwaga!
W dalszym ciągu przyjmowane są zapisy na warsztaty w Bibliotece
Miejskiej Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie. Wolne miejs-
ca są jeszcze w następujących grupach:

dla dzieci i młodzieży
• Zajęcia plastyczne (rysunek, malarstwo) – wtorek godz. 13:15–14:45
• Zajęcia wokalne – czwartek godz. 17:00–18:00

dla dorosłych
• Decoupage (gr. Początkująca) – Czwartek 17:30–19.00
• Aerobik – piątek 19:30–20:30

dla seniorów
• warsztaty wokalne – czwartek 14:30–16:00
• język rosyjski – piątek 9:00–10:30
• język włoski – 10:45–13:30
Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem (61) 819 46 49
lub osobiście w godzinach otwarcia biblioteki. Zapraszamy!

ANDRZEJKI DLA DZIECI
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– Przypominamy kierowcom, aby w tym dniu zwracali uwa-
gę na znaki drogowe i nie jeździli na pamięć – mówi Dariusz
Borowski, komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie.

1 listopada w rejonie cmentarza zorganizowane zostaną
objazdy. Ul. Poznańska, od ul. Wspólnej przy Szafonierze
będzie do godz. 16 zamknięta.

Ul. Parkowa, Wydmowa, Przyszkolna staną się w tym dniu
ulicami jednokierunkowymi.

Z ul. Poznańskiej z ruchu wyłączona zostanie część jezd-
ni prowadząca w kierunku Poznania. Na wyłączonym z ru-
chu odcinku zorganizowany zostanie parking, który będzie
czynny do godz. 16.00. – W związku z tym, że po godz. 16
zostanie tam przywrócony ruch prosimy kierowców o od-

jechanie z tego tymczasowego parkingu przez godz. 16
– apeluje D. Borowski.

Nie będzie można zatrzymywać się i parkować na ul. Przy-
szkolnej za parkingiem przy przedszkolu aż do ul. Piasko-
wej. Zmiana ta ma na celu umożliwienie kierowcom płyn-
ne wyjechanie w kierunku Poznania i Mosiny.

Straż miejska prosi, żeby kierowcy zwracali uwagę na
oznaczenia zmieniające ruch oraz funkcjonariuszy kie-
rujących ruchem

– Mieszkańców Puszczykowa, którzy mają blisko i mogą
dojść do cmentarza proszę o zostawienie auta w domach
– prosi D. Borowski. – Natomiast do wszystkich kierowców
apeluję o zrozumienie i cierpliwość. Red

NA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH INNA ORGANIZACJA RUCHU
Wzorem lat ubiegłych 1 listopada na ulicach przy puszczykowskim cmentarzu zostanie zmieniona organizacja
ruchu. Zmiany spowodowane są oczywiście zbliżającym się Świętem Zmarłych, podczas którego na groby
swoich bliskich przyjeżdżają rodziny i bliscy. Inna niż zazwyczaj organizacja ruchu umożliwi m.in. utworzenie
dodatkowych miejsc parkingowych na odcinkach ulic wyłączonych z ruchu.

data ur. data zg.

Wawrzyniak Marianna 22.12.1933 9.09.2011
Przynoga Czesław 24.03.1953 17.09.2011

Stortz Janusz Marian 7.08.1924 10.10.2011
Sierszyński Stanisław 9.11.1913 12.10.2011
Szymanowski Stanisław Leon 20.03.1950 13.10.2011

ODESZLI
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Zawodnicy puszczykowskiej sekcji
badmintona PTS Puszczykowo
sezon rozpoczęli od startów
w Sulęcinie na Krajowym Turnieju
Juniorów Młodszych i Seniorów.
6-osobowa ekipa odnotowała
kilka ważnych i wysoce
punktowanych zwycięstw.

Swoje pierwsze zwycięstwo na kra-
jowym turnieju odnotował najmłodszy ze
startujących z puszczykowian Mateusz
Kędziora, który w drugim pojedynku gru-
powym musiał uznać wyższość rywala.
W seniorach mimo nie do końca udanych
pojedynków singlowych zakończonych
w fazie grupowej w grach podwójnych
sportowcy PTS-u przypomnieli, że coś
jeszcze znaczą na mapie Polski. Walczyli
w trzech finałach, by ostatecznie zająć
drugie miejsca w deblu kobiet K. Kis-
towska/M. Wrześniewska, w deblu męż-

czyzn J. Janaszek/P. Niewoliński oraz
grze mieszanej M. Szkudlarczyk/K.Kis-
towska.

Tydzień później zawodnicy z Pusz-
czykowa wzięli udział w turnieju w Słu-
pcy „Jesień z badmintonem” gdzie nasz
klub reprezentowało 8 zawodników.
Wśród najmłodszych najlepiej spisała się
Zuza Krakowska zajmując 2 miejsce w
swojej kategorii. Zarówno Agata Matla
jak i Mateusz Kędziora zajęli 4 miejsca
w kategoriach juniorskich. W kategorii
seniorów zawodnicy z Puszczykowa na
5 pierwszych miejsc oddali tylko 2 lokatę.
Pierwsze miejsce zajął Paweł Niewoliń-
ski, 3. Mateusz Wilczek, 4. Jakub Kra-
kowski i 5. Marek Kędziora (wszyscy
PTS Puszczykowo).

Cieszy coraz lepsza forma naszych za-
wodników jak również popularność za-
jęć badmintonowych, na które uczęszcza
coraz więcej dzieci i młodzieży. PTS

SEZON BADMINTONOWY WYSTARTOWAŁ

„NASI” W FINAŁACH

Półfinały powiatowe w piłce nożnej gimnazjów
odbyły się w tym roku na Orliku w Puszczykowie.
27 września na boisku przy ulicy Jarosławskiej
zagościły zespoły z Buku, Stęszewa i Daszewic.

7 października w Koziegłowach odbyły się Finały
Powiatu Poznańskiego w sztafetowych biegach
przełajowych. Startowały szkoły podstawowe,
gimnazja i licea.

Było zimno i nieprzy-
jemnie. Mięśnie marzły
i trudno było je dogrzać,
jednak wszyscy nasi re-
prezentanci pokazali się
z jak najlepszej strony,
zakwalifikowali się do finałów wojewódzkich. Tak jak w eli-
minacjach miejskich, szkoły podstawowe wystawiały jedną re-
prezentację, składającą się z pięciu dziewcząt i pięciu
chłopców. Dziewczynki i chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr
2 wywalczyli wspólnie drugą lokatę.

Fantastycznie walczyły także gimnazja. Zarówno wśród
dziewcząt, jak i chłopców Puszczykowo reprezentowało Gim-
nazjum nr 2. Dziewczyny zajęły pierwszą lokatę, chłopcy drugą.

Puszczykowskie liceum było jak zwykle bezkonkurencyj-
ne. Zarówno wśród pań, jak i wśród panów zwyciężyły pusz-
czykowskie drużyny. Wszystkie sztafety spotkają się na Finałach
Województwa Wielkopolskiego, które rozegrane zostaną na poz-
nańskim Hipodromie Wola. Wszystkim życzymy powodzenia!

/CAS/JH

Finały Powiatu Poznańskiego
w sztafetowych biegach przełajowych

ORLIK GOŚCILI
PÓŁFINALISTÓW POWIATU
Puszczykowo reprezentowało Gimnazjum nr 1. Dla trene-

rów, zawodników i gości Centrum Animacji Sportu przygoto-
wało drobny poczęstunek. Mimo przelotnego deszczu zawod-
nicy nie tracili ducha i grali z dużym zaangażowaniem. Na koniec
Zastępca Burmistrza Miasta – Władysław Ślisiński – wręczył
puchary wszystkim zespołom. Pierwsze miejsce i awans do fi-
nałów powiatu zdobył zespół ze Stęszewa, kolejne miejsca za-
jęły zespoły z Buku, Puszczykowa i Daszewic. /CAS/JH
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PUSZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE ZAPRASZA WSZYSTKICH
MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA NA

II EDYCJĘ MISTRZOSTW PUSZCZYKOWA W BADMINTONIE
5.11.2010 o godz. 10.30

W SALI GIMNASTYCZNEJ SP 1 ul.WYSOKA 1

• Uczestnikiem zawodów może być każdy mieszkaniec Puszczykowa.
• Wpisowe: 10 zł od osób po 18 roku życia (dzieci i młodzież zwolniona

z opłaty startowej)
• Wymagany strój sportowy, dowód tożsamości (legitymacja szkolna,

dowód osobisty)
• Rakietki i lotki zapewnia organizator
• Zapisy i zgłoszenia przed zawodami o 10.20 w sali gimnastycznej

przy SP1

Więcej informacji: Organizator:
697 695 723 Jakub Janaszek,
660 041 429 Paweł Niewoliński

21 września na Orliku przy ulicy Jarosławskiej odbyły się eliminacje
do zawodów powiatowych w piłce nożnej szkół gimnazjalnych.
Przez większość spotkania przewagę mieli gimnazjaliści z Jedynki

i ta reprezentacja zwyciężyła wynikiem 5:0.

Zespoły wystąpiły w następujących składach, i bramki zdobyli:
Gimnazjum nr 1: F. Miś (3 bramki), J. Ignor (2), Sz. Nowacki, W. Borkowski,

M. Baraniak, W. Baraniak, P. Dziedzic, P. Zawada. Opiekun: Wiesław Bartkowiak.
Gimnazjum nr 2: Sz. Majewski, T. Szcześniak, H. Szymański, A. Wachowiak,

P. Nowacki, D. Zdanowski, K. Halicki, A. Kochanka, J. Chwałczyński, M. Łuka-
szewicz. Opiekun: Przemysław Hejnowicz. /CAS/ZG

28 września w sali Szkoły
Podstawowej nr 1 odbyły się
eliminacje miejskie w halowej
piłce nożnej szkół
podstawowych.

Po bardzo wyrównanej pierwszej
części spotkania, w drugiej połowie
zwycięstwo i awans do zawodów po-
wiatowych wywalczył zespół ucz-
niów ze Szkoły Podstawowej nr 2
zwyciężając 9:4. Reprezentacje wy-
stąpiły w następujących składach:

Szkoła Podstawowa nr 2: S. Leo-
narczyk (2 bramki), J. Bręczewski (3),
M. Czyż (3), Ł. Ratajczak (1), W. Kę-
dziora, Ł. Kopczyński, A. Ikarus,
J. Kowal. Opiekun: Michał Przybylski.

Szkoła Podstawowa nr 1: J. Za-
wartowski (2 bramki), G. Strojny (1),
J. Woltman (1), J. Koszela, H. Sala-
mon, M. Świerczyński. Opiekun:
Wiesław Bartkowiak. /CAS/ZG

W PIŁCE NOŻNEJ GIMNAZJÓW
ELIMINACJE MIEJSKIE

HALOWA
PIŁKA NOŻNA

SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH

WYLOSUJĄ PRZECIWNIKÓW
8 listopada br. w budynku CAS przy ul. Kościelnej 7 poznamy składy grup

w Puszczykowskiej Lidze Piłki Siatkowej. Początek losowania godz. 18.00.
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Teren puszczykowskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowego Wielspin po raz kolejny był areną
zmagań kolarzy górskich. 9 października
przy wspaniałej słonecznej pogodzie rozegrano tam
Finał Pucharu Wielkopolski – Thule Cup 2011
oraz III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego
w Kolarstwie Górskim „Puszczykowo 2011”.

W rywalizacji wzięli udział kolarze MTB od żaków po ma-
stersów. Oprócz amatorów, którzy ściganie na górskich tra-
sach traktują jako hobby na trasie można było zobaczyć pro-
fesjonalistów z Markiem Konwą, aktualnym wicemistrzem
świata młodzieżowców na czele. To właśnie jemu przypadł
w udziale tryumf w głównym wyścigu elity. 21 latek poko-

nał w pasjonującym pojedynku Sebastaina Swata i Ra-
dosława Lonkę.

Wyścig juniorów wygrał Sylwester Swat przed Wojciechem
Wiktorem i Szymonem Bereźnickim. Natomiast w kategorii
Supermasters niepokonany był – Radosław Lonka.

W pozostałych kategoriach wygrywali: elita kobiet – Mag-
dalena Hałajczak, kobiety masters I – Małgorzata Zellner, ko-
biety masters II – Bogumiła Krzyżanek, juniorki – Aleksan-
dra Konieczna, młodziczki – Zuzanna Cyraniak, żaczki – Joanna
Golec, żak – Marcel Musielak, młodzik – Jakub Skrzypczyń-
ski, junior młodszy – Patryk Adamkiewicz.

Organizatorami wyścigów byli: Powiat Poznański, Burmistrz
Miasta Puszczykowa, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fi-
zycznej Ognisko ,, Pałuki ”, ORW ,,Wielspin” Puszczykowo.

GÓRALE W PUSZCZYKOWIE
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W zawodach tych rywalizowali naj-
lepsi zawodnicy z roczników 1996–
1997 z województwa wielkopolskiego
oraz zachodniopomorskiego. Wśród nich

zaprezentowało się troje uczniów Gim-
nazjum nr 2 w Puszczykowie, zawodni-
cy klubu MKS Juvenia Puszczykowo.
Reprezentowali Puszczykowo znako-
micie, zdobywając trzy medale – każdy
w innym kolorze. Na najwyższym stop-
niu podium stanął Maksymilian Kwie-
ciszewski, zdobywając tytuł Mistrza
Makroregionu w rzucie dyskiem. Srebr-
ny medal oraz tytuł wicemistrzyni zdo-
była Karolina Organiściak w biegu na
300 m. Brązowym medalem zakończył
rywalizację Mateusz Fabisiak w biegu
na 1000 m. Awans do nieoficjalnych
Mistrzostw Polski Młodzików zdobył
Maksymilian oraz Karolina. Tych dwo-

je uzdolnionych lekkoatletów będzie
reprezentować Wielkopolskę oraz Pusz-
czykowo w pierwszych dniach paź-
dziernika w Kielcach, rywalizując z naj-
lepszymi w Polsce. Gratulujemy
wyników i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej informacji o klubie Juvenia na
stronie internetowej:

www:juveniapuszczykowo.pl red.

LEKKOATLECI NA PODIUM
17 września w Szczecinie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa

Młodzików w lekkiej atletyce.

W imprezie zorganizowanej na poznańskiej Malcie
wzięło udział wielu uczniów ze wszystkich
puszczykowskich szkół. I wielu z nich zajęło czołowe
miejsca. Jako przedstawiciel Miasta miałam okazję
obserwować fantastyczną walkę młodych
sportowców.

Podczas finałów rozegrano biegi w kategorii szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W kategorii szkół podstawowych należy wyróżnić Jakuba
Woltmana z Jedynki, który zajął 2 miejsce w kategorii „M 2000
i młodsi” (czyli mężczyźni rocznik 2000 i młodsi). W kategorii
„M 1999” zwyciężył Maciej Czyż, Sebastian Leonarczyk IV
miejsce (obaj SP nr 2) , a Kuba Koszela z Jedynki, zajął
7 – jak mawia się w sportowym świecie – najgorsze miejsce,
bo tuż za pierwszą szóstką, kwalifikującą dalej. Rewelacyjnie
spisała się Weronika Gawin z SP 2 , która zwyciężyła w ka-
tegorii dziewcząt starszych.

W kategorii gimnazjów „K1997 i młodsze” trzecie miejs-
ce zajęła Natalia Gagat, a szóste Agata Płócienniczak – obie
z Gimnazjum nr 2. Tak więc kolejne dwie reprezentantki Pusz-
czykowa w finałach wojewódzkich. W kategorii „M 1996”
pierwsze miejsce zajął Krystian Ziomek z Gimnazjum nr 2, nie-
daleko za nim byli Paweł Zawada i Piotr Dziedzic z Jedynki.

Wśród szkół ponadgimnazjalnych Puszczykowo nie miało
sobie równych. W kategorii „K 1993 i młodsze” bezkonku-
rencyjne były Monika Kaczmarek i Klaudia Zimniak, zajmując
odpowiednio pierwsze i drugie miejsce. W tym samym rocz-
niku wśród mężczyzn awans do finału województwa wywal-
czyli Krystian Zając (2 ), Bartek Kulasiński (3) i Maksymilian
Wojewoda (4). W kategorii „K 1995” pierwsze trzy miejsca za-
jęły Sandra Szawerdak (1), Weronika Witczak (2) i Anna Ku-
charczyk (3). Natomiast u panów w tym roczniku awansowali
dalej Michał Gawron (1), Arkadiusz Kordylewski (2) i Bartosz
Bankiewicz (4).

Tego dnia rozegrano także bieg otwarty Memoriału im. Bro-
nisława Szwarca. Weronika Gawin zdobyła w nim 1 miejsce,
a u chłopców Maciej Czyż uplasował się na 3 miejscu.

Skąd jednak dramatyzm w tytule? Otóż jedna z zawodniczek
Gimnazjum nr 2 podczas biegu doznała kontuzji pleców. Dziel-
nie przebiegła jedno okrążenie znosząc ból, jednak w trakcie
drugiego nie była już w stanie dalej biec. Gorzej – nie była
w stanie ani stać, ani siedzieć. Po zawodach została odwieziona
karetką do szpitala. Na szczęście okazało się, że nie ma żad-
nych uszkodzeń kręgosłupa i będzie mogła nadal trenować. Jed-
nak to, co najważniejsze w tej historii to fakt, że byłam świad-
kiem fantastycznego zachowania pozostałych zawodników
z gimnazjum, którzy byli razem z Marceliną, wspierali ją, po-
magali i mimo, że to konkurencja indywidualna, udowodnili,
że stanowią wspaniałą drużynę. I jak najwięcej takich spor-
towców chciałabym spotykać na swojej drodze.

Joanna Hejnowicz

PRZEŁAJE Z EMOCJAMI
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w Poznaniu. Następnie piosenkarka
zasłynęła znakomitym wykonaniem
głównej roli Anki w musicalu „Metro”
J. Józefowicza. Współpraca z teatrem
Buffo trwała jeszcze kilka lat, aż do wy-
dania pierwszej solowej płyty pt. „Męż-
czyźni”. Jak sama przyznaje, w pełni
świadomą artystką czuje się po wydaniu
czwartej płyty „Przypadki”. Jej repertuar
zawiera piosenki kabaretowe i filmowe
z lat 30. XX wieku, z repertuaru m.in.
Édith Piaf i Marleny Dietrich, a także po-
ezję śpiewaną. Kasia Groniec jest lau-
reatką wielu nagród, otrzymała m. in. Dy-
plom Mistrzowski Nagrody im.
Aleksandra Bardiniego za wybitne
osiągnięcia w piosence aktorskiej. O jej
kunszcie artystycznym mogli przekonać
się wszyscy uczestnicy koncertu
w bibliotece. Prezentowała piosenki
z ostatniej płyty „Listy Julii”, ale prze-

platała je bardziej znanymi i lubianymi
utworami, spośród których największe
wrażenie zrobiły „Bigotki”.

Zapraszamy serdecznie do fotogalerii
z koncertu na stronę www.biblioteka.iq.pl

red.

JESIENNA K. GRONIEC
V odsłonę Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej rozpoczął koncert
Katarzyny Groniec. Artystka jak sama przyznaje zadebiutowała mając
niespełna półtora roku Mazurkiem Dąbrowskiego podczas komunii
swojej siostry ku ogólnej konsternacji gości. Jako nastolatka
uczestniczyła w wielu warsztatach jazzowych, w 1988 r. wraz
z Piotrem Hajdukiem w duecie wygrała Fes>wal Młodych Talentów

KAMERALNY R. SZUMAN
13 października odbył się kolejny
koncert z cyklu Puszczykowska
Jesień Kulturalna. Tym razem
zagrał na gitarach klasycznych
i zaśpiewał dla nas zaprzyjaźniony
muzyk Remigiusz Szuman.

Artysta od urodzenia związany jest z na-
szą okolicą. Z licznymi przerwami jak
stwierdza, jest mieszkańcem Mosiny. Jako
gitarzysta klasyczny grywał sporo w poz-
nańskich lokalach, restauracjach oraz ba-
rach czeskiego Cieszyna. Jako szczegól-
ne uznaje swoje występy w miejscach dość
nietypowych takich jak ul. Bracka w Kra-
kowie, ulice Starego Miasta w Toruniu, tu-
nel dworca głównego w Poznaniu, czy hol
dworca głównego w Toruniu. Artysta jest
pomysłodawcą oraz dyrektorem arty-
stycznym dwóch pierwszych edycji Ogól-

nopolskiego Festiwalu Gitary „Bez barier”
w Mosinie, a od 2007 roku jest także wice-
przewodniczącym Stowarzyszenia Inte-
gracji z Artystami Niepełnosprawnymi
Dom Muzyki. W 2007 roku został również
stypendystą Marszałka Województwa
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury.

W trakcie puszczykowskiego koncer-
tu publiczność wysłuchała piosenek
z ostatniej płyty pt. „Opowieści fronto-
we”, na której artysta po raz pierwszy od-
ważył się również zaśpiewać. Pojawiły
się utwory takie jak „A jak?”, „Pejzaż”,
„Serce, rozum, ciało”, także utwór ze spe-
cjalną dedykacją dla żony „Juanita”. Na
zakończenie artysta zagrał i zaśpiewał
„Kołysankę z aniołkami”. Puszczykow-
ski koncert choć bardzo kameralny:
gitara i wokal na pewno na długo pozo-
stanie w pamięci widzów. BMCAK
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