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SAMORZĄD

NASZE PITMY POMOGĄ MIASTU

Początek roku, to okres w którym
składamy coroczne zeznania podat-
kowe. Jestem niemal pewny, że nie
wszyscy do końca zdają sobie spra-
wę, że od tego w jaki sposób wy-
pełnią swojego PIT-a zależy także los
naszego Puszczykowa.

To nie przesada. W naszym mieście
mieszka około 10 tysięcy osób,
a 37% odprowadzonego przez nas po-
datku dochodowego od osób fizycz-
nych trafia do kasy miasta. Szacuje
się, że wskazanie jako miejsca za-
mieszkania Puszczykowa przez ka-

dych stu mieszkańców to dla budżetu
miasta dodatkowe kilkaset tysięcy
złotych.

Jednak wciąż wielu z nas mimo,
że ma tu swoje domostwa nie wspo-
maga swoimi podatkami Puszczy-
kowa tylko inne gminy – najczęściej
Poznań. Dzieje się tak ponieważ jako
miejsce swojego zamieszkania poda-
ją miejsce zameldowania – i w zwią-
zku z tym ich podatki z PIT trafiają
do wskazanej przez nich gminy.

Aby te pieniądze zasiliły budżet na-
szego miasta wystarczy w formularzu
PIT-a wpisać Puszczykowo jako miejs-
ce zamieszkania oraz podać urząd
właściwy dla miasta Puszczykowa
czyli Urząd Skarbowy Poznań-Wilda.
Wbrew obiegowej opinii, w druku PIT,
zgodnie z obowiązującym prawem na-
leży wpisać miejsca zamieszkania,
a nie zameldowania. To właśnie
wskazanie miejsca zamieszkania de-
terminuje, które miasto otrzyma pie-
niądze z naszego podatku; pieniądze,
które można przeznaczyć m. in. na re-
mont dróg i chodników, rozwój szkół,
rozbudowę infrastruktury służącej
nam wszystkim.

To wystarczy, nie potrzeba zmie-
niać adresu zameldowania. Od 2012
roku nie ma również potrzeby wy-
pełniania zgłoszenia aktualizacyj-
nego NIP3.

Nasze miasto zasługuje na to,
żeby pomóc mu stanąć na nogi.

Państwa podatki wspomogą nasz
budżet. To przecież między innymi
z nich możemy realizować nowe in-
westycje z korzyścią dla całego na-
szego miasta.

W tym roku na inwestycje za-
bezpieczyliśmy kwotę 3,2 mln zł.
Zwiększenie tej kwoty w trakcie
roku będzie uzależnione, z jednej
strony od realizacji planu dochodów
(szacujemy, że zrealizujemy docho-
dy wyższe od zaplanowanych), jak
i od decyzji Rady Miasta czy do-
datkowe środki przeznaczyć na
nowe inwestycje czy też na spłatę
długu. Ponadto zwiększenie wy-
datków majątkowych będzie możli-
we ze względu na lepsze niż ocze-
kiwaliśmy wykonanie budżetu za
2011 roku. Oszczędności w zakresie
wydatków były wyższe niż zakłada-
liśmy na początku zeszłego roku.
Jednak czy środki te przeznaczymy
na nowe zadania zależy w tym
przypadku od tego jak rozstrzygnie
się przetarg na budowę ul. Matej-
ki, największej inwestycji, która bę-
dzie realizowana w tym roku. Może
się okazać, że konieczne będzie
zwiększenie wydatków na to zada-
nie, gdyż kosztorys inwestorski
przekracza środki zabezpieczone
na ten cel w budżecie.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

PYTANIA DO BURMISTRZA
Dlaczego na przystanku PKS Puszczykowo Rondo jadąc

w stronę Poznania nie ma żadnej wiaty przystankowej, nie
wiem od kogo to zależy czy od miasta czy od PKS ale to jest
chyba jedyny albo jeden z nielicznych przystanków gdzie nie
ma się gdzie schronić. Żadna przyjemność stać tam w
deszczu czy w śnieżycy jak dzisiaj. Nie wiem kto podjął de-
cyzję o przeniesieniu tego przystanku wprost w czyjąś bra-
mę, nie jest to zbyt mądre, no ale pozostawiam to bez ko-
mentarza. Na próżno też szukać kosza na śmieci na tym
przystanku. Anna

Szanowna Pani, Przystanek, o którym mowa należy do
PKS-u i jest on tzw. przystankiem na żądanie, co wynika z
niewielkiej częstotliwości jego użytkowania. Miasto Pusz-
czykowo nie zajmuje się jego utrzymaniem. Został on prze-
niesiony z dawnej lokalizacji, ponieważ wymuszała ona za-
trzymanie się autobusu w pasie ruchu na odcinku jezdni, na
którym znajduje się linia ciągła.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta, Andrzej Balcerek
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RADA MIASTA

17. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

Projekty uchwały w sprawie przedmiotowego zwolnienia od po-
datku od nieruchomości położonych w Puszczykowie nieruchomości
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
sportu, rekreacji oraz wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych –
dotyczący całkowitego zwolnienia oraz uchwały w sprawie przed-
miotowego zwolnienia od podatku od nieruchomości położonych
w Puszczykowie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie sportu, rekreacji oraz wychowania dzieci,
młodzieży i dorosłych – dotyczący częściowego zwolnienia, tj. 60%
zwolnienia stawki podstawowej dla konkretnego przedmiotu opo-
datkowania zostały wycofane na wniosek osób, które były inicjatorami
wprowadzenia ich do porządku obrad. Natomiast projekt uchwały
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Puszczykowa został zdjęty na wniosek radnych.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS
17. SESJI RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

W DNIU 24 STYCZNIA 2012 R.
Uchwała Nr 118/12/VI

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na
rok 2012.

Uchwała Nr 119/12/VI
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Puszczykowa na rok 2012.

Uchwała Nr 120/12/VI
w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2012.

Uchwała Nr 121/12/VI
w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Miasta Pusz-
czykowa na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014–2017.

Uchwała Nr 122/12/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Mias-
to Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego nieruchomoś-
ci stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wie-
czystym Polskich Kolei Państwowych S.A.
Chodzi o 8 działek w obrębie Niwki, będących częścią ulicy Kra-

szewskiego oraz działkę w obrębie Puszczykowa będącą częścią
ulicy Reymonta. Działki te mają dla Miasta Puszczykowa duże zna-
czenie, gdyż w przypadku ulicy Kraszewskiego zakończą ciągnący
się od czasu wyodrębnienia z PKP szpitala problem własnościo-
wy dotyczący tej ulicy. Podobna sytuacja dotyczy działki będącej
częścią ulicy Reymonta. Podjęcie uchwały pozwoli na zakończe-
nie procesu regulacji stanu prawnego części terenów będących
w granicach Miasta Puszczykowa, a pozostających w użytkowa-
niu wieczystym PKP S.A. Nabycie pozostałych terenów kolejowych
przez samorząd będzie możliwe po zakończeniu prac moderniza-
cyjnych na trasie linii kolejowej Poznań–Wrocław.

Podczas 17. Sesji Rady Miasta Puszczykowa podjęto 7 uchwał. W planowanym porządku obrad znalazły się
ponadto 4 projekty uchwał, które zostały wycofane.

Uchwała Nr 123/12/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Niwka, działka
nr 684/5.
Działka 684/5 położona w obrębie geodezyjnym Niwka powstała

w wyniku podziału działki biegnącej wzdłuż granicy z Mosiną na za-
pleczu działek przylegających do ulicy Kochanowskiego. Jest to pas
gruntu o szerokości nieprzekraczającej 6 m w przeważającej części
stanowiący naturalną skarpę ze skłonem w kierunku Mosiny. Zgodę
na sprzedaż wyraziła Rada Miasta Puszczykowa w uchwale z 2007 roku.
Zgodnie z tą uchwałą sprzedano 2 działki 698/10 i 698/9. Pozostałe
nie znalazły nabywców. Po utracie ważności operatu szacunkowego
określającego wartość poszczególnych działek, przedstawiono wnio-
sek dotyczący nabycia działki 684/5 przez współwłaścicieli przyległej
działki 692. W związku z zapisem uchwały Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 września 2007 r. określającym również wartość brutto po-
szczególnych działek należało podjąć uchwałę o wygaśnięciu tej uchwały.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami wykonano nową wycenę przez rzeczoznawcę majątko-
wego, określającą wartość poszczególnych działek.

Uchwała Nr 124/12/VI
w sprawie: zamiany gruntów.
Uchwała została przygotowana na wniosek Wielkopolskiego Ce-

chu Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu właściciela między innymi
działek 103/7 i 1028/4, który zamianę zaproponował w celu uzys-
kania bezpośredniego dostępu do rzeki Warty. Zamiana pozwoli
również na realizację celów Miasta Puszczykowa. Zabezpieczy
bezpłatnie dostęp z ulicy Jaskółczej do działki 1028/13, która będąc
własnością Miasta Puszczykowa nie posiadała dotychczas for-
malnego połączenia z działkami wchodzącymi w skład ulicy Ja-
skółczej. Ponadto przejmowany pas terenu wzdłuż ulicy Niwka Sta-
ra umożliwi przebudowę ulicy Niwka Stara na odcinku od lasu do
terenów należących do Miasta Puszczykowa. Zmieni się równo-
cześnie kształt miejskiej działki 1035 poprzez uzyskanie szerszego
frontu wzdłuż ulicy Niwka Stara. Bezpośredni dostęp do rzeki War-
ty pozwoli Wielkopolskiemu Cechowi Rzemiosł Budowlanych zrea-
lizować zamierzenia inwestycyjne pozwalające na rozwój ośrod-
ka „La Paloma”. red.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 18. Sesję Rady Miasta Puszczykowa, która
odbędzie się 28 lutego 2012 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 internetowej
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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INFORMACJE

Na szczęście cały grudzień ubiegłego
roku oraz większa część stycznia były
zdecydowanie cieplejsze, dzięki czemu
można było zaoszczędzić na zimowym
utrzymaniu. Jednak już w styczniu
sroższe mrozy dawały się we znaki. 24
stycznia w godzinach przedpołudnio-
wych z powodu mrozu pękła rura wodo-
ciągowa na ul. Poznańskiej. W związku
awarią przez kilka godzin mieszkańcy kil-
kunastu ulic nie mieli wody. Pozbawio-
ne wody zostały też między innymi:
SP1, piekarnia, ośrodek zdrowia przy ul.
Poznańskiej, Urząd Miasta. Prace trwały
do godzin popołudniowych. Aby zabez-
pieczyć mieszkańcom wodę do celów
spożywczych, Aquanet sprowadził dwa
beczkowozy, które jeździły po tej częś-
ci Puszczykowa. Prace wymusiły także
ruch wahadłowy pojazdów na części
ulicy Poznańskiej.

Natomiast w lutym pracownicy Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich musieli odkuwać
lód na poboczach drogi nr 430. Naturalne
źródełka wypływające w wielu miejscach
z moreny zamarzały tworząc grube lodowe
przełomy i uniemożliwiając swobodny
spływ wody w przydrożnym rowie. Na wy-
sokości ulicy Lipowej lód pokrył fragment
jezdni około 1 m warstwą na długości około
100 m stwarzając zagrożenie dla ruchu (nie-
spodziewana ślizgawka).

CHODNIKI I DROGI
Na zimowe utrzymanie dróg i chod-

ników Puszczykowo przeznaczyło na
sezon 2011/12 około 250 tys. zł.

Akcją zimowego utrzymania obję-
tych jest około 70 km dróg, ulic. oraz
9,5 km chodników i ciągów pieszo-ro-
werowych. Przed sezonem zimowym w
kilkudziesięciu miejscach (z reguły przy
skrzyżowaniach i podjazdach) Puszczy-
kowa miasto ustawiło pojemniki z pia-
skiem, którego mieszkańcy mogą
używać do posypywania chodników.

W naszym mieście zimowe utrzyma-
nie dróg koordynuje Referat Infrastruk-

tury i Zamówień Publicznych oraz Gmin-
ny Zespół Zarządzania Kryzysowego.
W ich gestii pozostają także drogi po-
wiatowe przebiegające przez Puszczy-
kowo. W przypadku dróg powiatowych
pieniądze na ich utrzymanie przekazuje
starosta – około 170 tys. zł na cały rok.

TRZY KOLEJNOŚCI
Ulice naszego miasta odśnieżane są

w trzech kolejnościach.
I kolejnością objęto 23,8 km głównych

ciągów komunikacyjnych (w tym auto-
busowych) przebiegających przez Pusz-
czykowo, Puszczykówko i Stare Pusz-
czykowo.

W II kolejności ekipy zajmujące się zi-
mowym utrzymaniem udają się na bocz-
ne ulice utwardzone. W Puszczykowie
mamy 18,18 km takich traktów.

W III kolejności sprzęt wjeżdża na dro-
gi nieutwardzone o łącznej długości
18,15 km.

Oczywiście zimowym utrzymaniem
objęte są także wybrane chodniki
i ścieżki rowerowe. W naszym mieście
jest 9,5 km takich szlaków. Wreszcie
sprzęt usuwający śnieg wyjeżdża także
na parkingi miejskie m.in. przed Biblio-
teką Miejską, cmentarzem oraz na Rynek.

Dyspozycje do wyjazdu sprzętu
„walczącego” z zimą wydawane sa w taki
sposób, aby minimalizować wysokie
koszty zimowego utrzymania dróg. Odś-
nieżanie rozpoczyna się dopiero, kie-
dy śnieg przestaje padać.

ZAWALIDROGI
Przy bardziej obfitych opadach z ja-

kimi mieliśmy do czynienia w połowie
lutego br., bardzo poważnym problemem
dla służb pracujących przy odśnieżaniu

KOSZTOWNA ZIMA
Po fali styczniowych silnych mrozów nad Wielkopolskę nadciągnęły
śnieżyce. Pierwsze obfitsze opady zanotowaliśmy 14 lutego.
Już następnego dnia Puszczykowo, jak i całą Wielkopolskę, przysypała
spora warstwa śniegu.

ulic stają się parkujące na nich auta, na-
wet te które parkują w dozwolonych
miejscach. Auta pozostawione na ulicy
uniemożliwiają po prostu kierowcom
pługów śnieżnych odśnieżenie ulicy
w najlepszy sposób.

– Chciałbym zaapelować do miesz-
kańców Puszczykowa, aby w miarę możli-
wości parkowali na noc swoje auta na po-
dwórzach bądź podjazdach, szczególnie
jeśli zapowiadane są opady śniegu. To

zdecydowanie ułatwi prace kie-
rowcom pługów i umożliwi im
optymalne odśnieżenie – apeluje
Remigiusz Motycki z Referatu In-
frastruktury i Zamówień Pub-
licznych.

ODŚNIEŻAJMY CHODNIKI
Przypominamy również o obowiązku

odśnieżania chodników. Wbrew pa-
nującym dość powszechnie opiniom, za
odśnieżanie chodników nie zawsze jest
odpowiedzialna gmina. Obowiązek odś-
nieżania spoczywa na właścicielach
przyległych nieruchomości. Warto o tym
pamiętać, ponieważ Straż Miejska pod-
czas codziennych kontroli sprawdza jak
właściciele nieruchomości wywiązują
się z tego obowiązku. Przypominamy, że
za brak odśnieżania funkcjonariusze
mogą nałożyć mandat karny. Kwestie
prawne w tym temacie reguluje Ustawa
o Utrzymaniu Porządku w Gminach
oraz Gminny Regulamin Utrzymania
Czystości i Porządku. red.

Oprócz dróg gminnych i powiatowych
przez Puszczykowo przebiegają także
drogi wojewódzkie:
Poznań – Mosina (droga 430)
i Mosina – Kórnik (droga 431).
Za całoroczne utrzymanie tych arterii
odpowiedzialny jest Wielkopolski
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu (Obwód Drogowy
Zaniemyśl, tel. 61 285 75 10).

Na zimowe utrzymanie dróg
i chodników Puszczykowo
przeznaczyło około 250 tys. zł.
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Adres – nieruchomości 62-040 Puszczykowo,
ul. Nadwarciańska

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów
i budynków – obręb Niwka, arkusz mapy 5,
działka nr 1203/1, o powierzchni 1823 m2,

Nr Księgi Wieczystej – KW nr PO2P/00102051/8
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. Dla
rejonu lokalizacji nieruchomości obowiązują ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Puszczykowa
nr 325/10/V z dnia 27.10.2010 r., działka nr 1203/1 przeznaczona
jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z do-
puszczeniem funkcji usługowej, częściowo w obszarze bez-
pośredniego zagrożenia powodzią

Cena wywoławcza – 398.000,00 zł netto
Wadium – 40.000,00 zł
Minimalne postąpienie – 10.000,00 zł
Termin przetargu – 23 marca 2012 r. godz. 10:00
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych
z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt
i staraniem nabywcy. I przetarg odbył się 9 grudnia 2011 r.
Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się 23 marca 2012 r. o godz. 10.00
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4.

Wadium należy wpłacić do dnia 18 marca 2012 r.,
na konto Urzędu nr 46 9048 0007 0000 6028 6000 0002
w GBS Mosina. Wadium może być wnoszone w pieniądzu,
obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych,
dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto
w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się
przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz
sprzedającego.
Wylicytowana cena nieruchomości winna być wpłacona
najpóźniej 7 dni przed wyznaczoną datą zawarcia aktu
notarialnego.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany,

co zostanie niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim

w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pokój nr 2 bud. A
tel. 61 8983730.

Burmistrz Miasta Puszczykowa
ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej

położonej w Puszczykowie
obręb geodezyjny Niwka

Jak nazywała się pierwsza stacja kolejowa
w Puszczykowie? Ile osób zabierał na pokład statek
przypływający na puszczykowska plażę?
Czy to prawda, że w pogodną niedzielę
w Puszczykowie na początku XX w. bawiło około
trzydziestu tysięcy osób? Na te i wiele innych pytań
odpowie już każdy mieszkaniec naszego miasta.

Mieszkańcy Puszczykowa z okazji obchodów 50. rocznicy
nadania praw miejskich Puszczykowa otrzymali do domów pre-
zent. Kalendarz na rok 2012 oprócz wiadomości niezbędnych
i przydatnych, takich jak terminy wywozów odpadów segre-
gowanych czy miejskich zbiórek elektrośmieci, zawiera cie-
kawe informacje dotyczące historii miasta.

Na kolorowych kartach kalendarza można znaleźć zdjęcia
najbardziej charakterystycznych miejsc w Puszczykowie, jak
i tych mniej znanych, choć istotnych z punktu widzenia his-
torii. Nikt z mieszkańców nie przeoczy imprez organizowanych
z okazji jubileuszu. O nich również informuje kalendarz. Ju-
bileuszowa agenda może dostarczać inspiracji do wyboru celu
weekendowych spacerów. Urokliwe miejsca, jak Góra
Mojżesza, z której rozpościera się widok na miasto, czekają
na odkrycie.

Mieszkańców, którzy nie otrzymali kalendarza zapraszamy
do Urzędu Miejskiego po jego odbiór. red.

JUBILEUSZOWY KALENDARZ
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1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:
– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym

m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia
papierów wartościowych);

– podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewi-
dencjonowanych;

– podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzys-
tający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jed-

nak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT-u
otrzymanego z ZUS.

Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku
przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego, którym
można przekazać 1% publikowany jest na stronach Depar-
tamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej: www.pozytek.gov.pl.

Aby przekazać 1% należy (oczywiście po wybraniu or-
ganizacji, którą chcemy wesprzeć) wypełnić odpowiednią rub-
rykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L,
PIT-37, PIT-28, PIT-38.)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia
w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatko-
wego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% po-
datku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego
OPP”) wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym
Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1%
należnego podatku. Numer ten znajdziemy na liście publi-
kowanej przez MPiPS.

Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach
PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla
OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego,
wynikającego z zeznania podatkowego. Jeśli wypełniamy swo-

jego PIT-a przy pomocy programu komputerowego oblicze-
nia wykonuje za nas program.

W tym celu można np. skorzystać z darmowej aplikacji
internetowej e-pity, przygotowanej przez portal ngo.pl we
współpracy z serwisem e-pity.pl. Aplikacja dostępna jest m.in.
w bazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podat-
ku w portalu ngo.pl. Wystarczy w bazie ngo.pl odnaleźć or-
ganizację, której chcemy przekazać 1% podatku, aby jednym
kliknięciem przejść do wypełniania swojego PIT-u w serwi-
sie e-pity.pl. Dane organizacji zostaną w nim umieszczone au-
tomatycznie. Aplikacja umożliwia wysłanie PIT-a przez in-
ternet do systemu e-deklaracje.gov.pl lub wydrukowanie go
w sposób tradycyjny. Możliwe jest zapisanie wypełnionej de-
klaracji PIT w pliku PDF i XML na dysku własnego komputera.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać od-
pis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozli-
cza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje
przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych)
– w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku
publicznego.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej
organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podat-
kowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym
zadeklarował „za duży” 1% dla wybranej organizacji pożyt-
ku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że po-
datek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien po-
datnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze – wówczas (jeśli
pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbo-
wy pobierze różnicę między poprawnie obliczoną kwotą
i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

TWÓJ 1% PODATKU MOŻE POMÓC INNYM
W naszym otoczeniu działa wiele organizacji, klubów czy stowarzyszeń, które dla swoich
lokalnych społeczności robią dużo dobrego. Przekazując im 1 % podatku można im pomóc.
Czyni tak coraz więcej osób, bo po pierwsze dzięki temu sami decydujemy o tym,
do kogo trafią nasze pieniądze, po drugie w ten sposób naprawdę pomagamy potrzebującym,
których nie brakuje.

– 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.

– Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
KRS: 0000105528

WYBRANE OPP DZIAŁAJĄCE NA TERENIE PUSZCZYKOWA:

Uwaga! Zanim wpiszemy numer KRS – upewnijmy się, że wybrana przez nas organizacja znajduje się w wykazie OPP uprawnionych
do otrzymywania 1% za 2011 rok. Może się okazać, że organizacja, którą wspieraliśmy od lat, w tym roku nie znalazła się w wykazie.
Wówczas nie możemy jej przekazać 1% podatku.



Warsztaty pomocą w poszukiwaniu pracy
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, oprócz
konsultacji indywidualnych organizuje także zajęcia
grupowe dla osób poszukujących pracy – tzw. warsztaty.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się na przykład z zagadnienia-
mi planowania kariery zawodowej, pisania dokumentów aplikacyjnych,
autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych, zasadami komuni-
kacji werbalnej i niewerbalnej, pokonywania stresu i asertywności. De-
cydują one nie tylko o efektywnym poszukiwaniu pracy, ale także o sku-
teczności w życiu zawodowym. Warsztaty odbywają się w małych grupach,
spotkania informacyjne w większych.

Wszystkie proponowane przez Centrum zajęcia są bezpłatne. Odbywają
się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz w oddziałach
zamiejscowych w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Wszystkich zaintereso-
wanych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty dla zarezerwowania so-
bie terminu. Liczba miejsc na każdych zajęciach jest bowiem ograniczona.

Informacje o wszystkich warsztatach znajdują się na stronie interneto-
wej WUP www.wup.poznan.pl w zakładce PORADNICTWO ZAWODOWE.

MARZEC
Szukasz pracy? Naucz się skutecznie wykorzystywać czas
Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych
efektywnym wykorzystaniem czasu.
Termin: 5–6.3.2012 r. (godz. 9–13). Zapisy na warsztaty od 20. 2. 2012r.
pod nr tel. 61 846 38 61. Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie
Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, sala nr 55.
Trening umiejętności asertywnych
Na warsztatach uczestnicy nauczą się lepszego radzenia sobie w trud-
nych sytuacjach oceny, odmowy i konfliktu interesów, jakie często po-
jawiają się w procesie szukania pracy. Poznają zachowania asertywne
zwiększające życzliwość w relacjach z ludźmi oraz skuteczność w rea-
lizacji ich zamierzeń i celów. Uczestnicy poznają również sposoby: otwar-
tego wyrażania swoich potrzeb i oczekiwań wobec innych, chronienia
swojej prywatności, przeciwstawiania się naciskom otoczenia, nabędą
umiejętności prowadzące do zwiększenia wiary we własne możliwoś-
ci i nawiązywania pozytywnych relacji z ludźmi.
Termin: 7–9.3.2012 r.(godz. 9–14). Zapisy na warsztaty od 20.2.2012
roku pod nr tel. 61 846 38 52. Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzę-
dzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, sala nr 55
Powrót na rynek pracy – warsztaty dla kobiet poszukujących pracy
po przerwie związanej z wychowaniem dziecka
Powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, czy
też samo rozważanie decyzji o powrocie, dla większości kobiet jest sytu-
acją wywołującą stres. Wiele z nich zadaje sobie pytania, jak połączy
pracę zawodową z obowiązkami domowymi. Na warsztatach uczestniczki
będą mogły zidentyfikować swoje potrzeby, określić cele związane z pracą
i życiem osobistym oraz zaplanować kolejne etapy powrotu do aktyw-
ności zawodowej. Dowiedzą się, w jaki sposób mogą odkryć swoje moc-
ne strony oraz jak wykreować pozytywny wizerunek własnej osoby.
Terminy: 12–14.3.2011 (godz. 9–13). Zapisy na warsztaty od 27.2. 2012
roku pod nr tel. 61 846 38 52. Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzę-
dzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, sala 55.

WARSZTATY POMOCĄ W POSZUKIWANIU PRACY
Skuteczna komunikacja w życiu i pracy
Warsztaty przeznaczone są dla osób zainteresowanych efektywnym wy-
korzystaniem komunikacji interpersonalnej w życiu i w pracy, jak rów-
nież podczas rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą. Udział w zaję-
ciach pozwoli uczestnikom na poznanie procesu komunikacji oraz zasad
skutecznego komunikowania się.
Termin: 15–16.3.2012 r. (godz. 9–14). Zapisy na warsztaty od 1.3.2012
roku pod nr tel. 61 846 38 52. Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzę-
dzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, sala 55.
Autoprezentacja – znajdź w sobie mocne strony
Warsztaty przeznaczone dla osób poszukujących zatrudnienia. Udział
w zajęciach pozwoli uczestnikom na uporządkowanie informacji o swo-
ich kwalifikacjach, doświadczeniach życiowych, realnych umiejętnoś-
ciach, zdolnościach i zainteresowaniach, co jest pomocne podczas przy-
gotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz sporządzania życiorysu
i listu motywacyjnego. Program warsztatów obejmuje również symulację
rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.
Termin: 20–23.3.2012 (I, II, III dzień godz. 9–13, IV dzień godz.
9–14). Zapisy na warsztaty od 5 3. 2012 r. pod nr tel. 61 846 38 52. Za-
jęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul.
Kościelnej 37, sala 55.
Komputer pomocny w poszukiwaniu pracy
Warsztaty skierowane do osób, którym brak umiejętności posługiwania
się komputerem. Zajęcia mają na celu również pokazanie przydatnoś-
ci obsługi komputera w poszukiwaniu pracy. Zakres warsztatów obej-
muje podstawy obsługi programu Word, obsługę Internetu oraz poczty
elektronicznej. W trakcie spotkania uczestnicy nauczą się sporządzać do-
kumenty aplikacyjne za pomocą programu Word oraz posługiwać się In-
ternetem w poszukiwaniu pracy.
Termin: 21–23.3.2012 r. (godz. 9–13). Zapisy na warsztaty od 7.3.2012
r. pod nr tel. 61 846 38 54. Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie
Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, sala nr 60.
Przedsiębiorczość, czyli jak zaistnieć na rynku pracy?
Warsztaty przeznaczone są dla osób, które chcą założyć działalność gos-
podarczą. Mają na celu przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z za-
kresu przedsiębiorczości. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak
rozpocząć własną działalność gospodarczą, czym jest biznes plan oraz ja-
kie cechy przyszłego przedsiębiorcy są atutami w prowadzeniu działal-
ności. Ponadto pozyskają także wiedzę na temat tego, jak zdobyć kapi-
tał zewnętrzny na etapie zakładania i rozwoju firmy.
Termin: 26–28.3.2012 r. (godz. 9–13 ). Zapisy od 12.3.2012 r. pod nr
tel. 61 846 38 61, 61 846 38 52, 61 846 38 54. Zajęcia odbędą się w Wo-
jewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, sala nr 55.
Metody poszukiwania pracy – zajęcia informacyjne
Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo analizować ogłosze-
nia zamieszczone w Internecie, prasie, radiu i telewizji. Poznają poję-
cie networkingu. Poruszona zostanie również tematyka praktyk, stażu
i wolontariatu, przedstawione zostaną informacje o: urzędach pracy, tar-
gach i giełdach pracy, agencjach zatrudnienia, biurach karier i lokalnych
organizacjach.
Termin: 29.3.2012 r., godz. 10–13. Zapisy na warsztaty od 9.03.2012 r.,
pod numerem telefonu: 61 846 38 54. Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, w sali 61. red.

9Echo Puszczykowaluty 2012www.puszczykowo.pl

INFORMACJE



Echo Puszczykowa luty 201210 www.puszczykowo.pl

INFORMACJE

Jak już wcześniej informowaliśmy
jedna z firm planowała budowę sklepu
o powierzchni 1153 m2 przy ulicy Poz-
nańskiej i Magazynowej (na terenie
o pow. 3798 m2 ). 25.07.2011 r. do
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
wpłynął wniosek dotyczący ustalenia
warunków zabudowy w tej sprawie.
Mieszkańcy ulicy Magazynowej i naj-
bliższej okolicy przekazali władzom
Puszczykowa petycję z podpisami i pro-
testem przeciwko tej inwestycji.

W kilku kolejnych sesjach Rady Mias-
ta uczestniczyli mieszkańcy ulicy Ma-
gazynowej osobiście zainteresowani tą
sprawą. Wyjaśnień w sprawie prowa-
dzonego postępowania udzielał im Bur-
mistrz oraz pracownicy urzędu.

Mimo, iż postępowanie w tej sprawie
rozpoczęło się w lipcu ubiegłego roku nie
zostało ono jeszcze zakończone. Najpierw,
w sierpniu ubiegłego roku, po zawiado-
mieniu stron postępowania o wszczęciu

postępowania w sprawie ustalenia wa-
runków zabudowy strony złożyły liczne
uwagi dotyczące projektowanej inwe-
stycji.

We wrześniu wnioskodawca złożył
z kolei wniosek o zawieszenie postępo-
wania, uzasadniając go koniecznością
przygotowania dodatkowych materiałów
wizualno-poglądowych do wniosku.

W odpowiedzi na to (20 września i 5 paź-
dziernika 2011 r.) strony postępowania za-
wiadomione o tym przez Burmistrza
wniosły sprzeciw, co do zawieszenia po-
stępowania.

W związku z wniesionymi sprzeci-
wami, Burmistrz Puszczykowa 5 paź-
dziernika 2011 r. wydał postanowienie
o odmowie zawieszenia postępowania
w niniejszej sprawie (wnioskodawca za-
wieszenia nie odwołał się od tego po-
stanowienia).

Burmistrz informował strony o możli-
wości wypowiadania się, co do zebranych

dowodów i materiałów oraz zgłasza-
nych żądań, jednak nie otrzymał żadnych
uwag w sprawie otrzymanego projektu
decyzji. Dlatego 18 stycznia 2012 r.
wydana została decyzja o odmowie usta-
lenia warunków zabudowy dla tej działki.

To jednak nie zakończyło postępo-
wania. 3 Lutego 2012 r. do Urzędu
wpłynęło odwołanie wnioskodawcy, któ-
ry nie zgadza się z wydaną odmowną de-
cyzją w tej sprawie. Zgodnie z KPA
10 lutego 2012 r. odwołanie zostało
przekazane do Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego.

Niezależnie od rozstrzygnięcia sprawy
lokalizacji marketu – do Urzędu wpłynęły
dwa kolejne wnioski o wydanie warun-
ków zabudowy:
• pierwszy w grudniu 2011 r. dla zespołu

12 budynków w zabudowie szeregowej
• drugi 15 lutego br. dla zespołu 6 domów

mieszkalnych jednorodzinnych w ogro-
dach.
Obydwa projekty obejmują swoim

zasięgiem ten sam teren, czyli działkę
o powierzchni około 4 tys. metrów kw.
u zbiegu ulic Poznańskiej i Magazy-
nowej.

Oba wnioski złożone w Urzędzie
muszą przejść określony tok postępo-
wania, który regulują przepisy ustawy
Kodeks Postępowania Administracyj-
nego oraz ustawy o planowaniu i zagos-
podarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie, niezależnie od trwają-
cych procedur związanych z tymi wnios-
kami, Urząd Miasta rozpoczął przygo-
towania do przystąpienia do prac nad
opracowaniem miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, który
będzie obejmował ten fragment miasta.

MPZP szczegółowo precyzuje, co na
danym obszarze można budować a cze-
go nie. Może on określać dokładnie nie
tylko rodzaj zabudowy, ale nawet jej do-
puszczalne wysokości, powierzchnie
działek, a niekiedy nawet kąty nachyle-
nia połaci dachowych, eliminując w ten
sposób powstanie niepożądanej w danym
rejonie miasta czy gminy zabudowy.

red.

CO Z ZABUDOWĄ TERENU U ZBIEGU ULIC
POZNAŃSKIEJ I MAGAZYNOWEJ?

W październikowym numerze Echa Puszczykowa informowaliśmy
o sprawie wniosku o umożliwienie budowy marketu przy ulicy
Magazynowej. Od tego czasu do Urzędu Miasta wpłynęły jeszcze
dwa niezależne wnioski. Pierwszy na budowę 12 budynków
w zabudowie szeregowej oraz w połowie lutego na zespół 6 domów
mieszkalnych jednorodzinnych w ogrodach – obydwa dotyczyły tego
samego obszaru.
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10. lutego br. w ramach Puszczykowskich Spotkań
Kulturalnych naszej lokalnej publiczności
z niecodziennym koncertem zaprezentował się
„Duet Con Alma”, który zaaranżował nam wyjątkowe
spotkanie muzyki flamenco i jazzu.

Pasja pianisty i improwizatora, Jarka Kostki (który jak się
okazało ma puszczykowskie korzenie) momentami zdomino-
wała klasyczną gitarę Przemysława Hałuszczaka. Jednak
smaczki muzyczne gitarzysty, wspartego oryginalnym śpiewem
córki oraz atmosfera flamenco, zorganizowanej wystawy fo-
tograficznej, zbudowały nietuzinkowy charakter całego kon-
certu. Autorem fotosów był Jędrzej Szyguła, zafascynowany
andaluzyjskimi klimatami tańca oraz postaciami grającymi
i śpiewającymi flamenco.

Miłym finałowym akcentem była taneczna parada pusz-
czykowskich dziewcząt w nastrojowych czerwono-czarnych
strojach, które w takt melodii „Grenada” wszystkim wokół roz-
dawały uśmiechy i …cukierki (oczywiście czerwone). Czer-
wony kolor przewijał się także w akcentach scenografii i krea-
cjach niektórych gości. Tradycyjnie już, po koncercie, przy
lampce wina była okazja do rozmów z muzykami oraz możli-
wość uzyskania autografów na płytach. red.

KLIMATY FLAMENCO W SALI JANA PAWŁA II

Już 23. marca 2012 roku o godz. 19:30 kolejny
koncert w ramach Puszczykowskich Spotkań
Kulturalnych w Sali Jana Pawła II.

Tym razem z koncertem pt. „Dotyk duszy” w wyjątkowej
aranżacji gospel wystąpi Ewa Uryga z grupą muzyków: Piotr
Wrombel – instrumenty klawiszowe, Zbyszek Wrombel – bas,
Grzegorz Poliszak – perkusja. Ewa Uryga należy do elity pol-
skich wokalistek. Jej głos wyróżnia się rozległą skalą i wielką
siłą. Jest wokalistką, którą nie sposób zaszufladkować. Śpie-
wa ekspresyjnie, sugestywnie.

Szykuje się kolejna uczta muzyczna! Już teraz organizato-
rzy zapraszają do rezerwacji lub zakupu zaproszeń-cegiełek
w biurze parafialnym św. Józefa lub telefonicznie: 618 133 135,
600 352 103 oraz e-mail: duo@impresariatduo.pl. red.

Ewa Uryga i ekspresyjny gospel

WIOSNA
W PUSZCZYKOWIE
ROZPOCZNIE SIĘ
ŚPIEWAJĄCO!



Po dwuletniej przerwie Mistrzostwa wróciły z Cze-
skiego Trutnova do Polski – Szklarskiej Poręby.
Tradycyjnie w piątek wieczorem otwarte było biuro
zawodów gdzie zawodnicy mogli dowiedzieć się
o szczegółowym programie zawodów, odebrać numery
startowe i pamiątkowe koszulki. Już w sobotę wcześ-
nie rano zawodnicy z Puszczykowa startujący w kon-
kurencjach biegowych przejeżdżali specjalnie wyna-
jętym autokarem na Polanę Jakuszycką gdzie o 9.00
zaplanowany był start biegu stylem dowolnym na dys-
tansie 9 km. Konkurencja ta zgromadziła kilkunastu
wielbicieli i wielbicielek biegówek. Dla niektórych był
to debiut ale wszyscy startujący szczęśliwie ukończyli
wyścig. W kategorii kobiet najlepsza okazała się
Bogumiła Krzyżanek wyprzedzając Agatę Olzacką
i Ewę Majchrzak. Wśród panów triumfował Michał Ro-
galski przed Rafałem Płazą i Tomkiem Michalskim. Po
biegówkach o 11.30 na trasie FIS-owskiej SkiAreny
Szrenica rozpoczęły się konkurencje zjazdowe. Pusz-
czykowianie rywalizowali w 8 kategoriach narciarskich
i dwóch snowboardowych.

Pierwszy raz w historii Mistrzostw o zwycięstwie
nie decydowała suma dwóch czasów ale lepszy prze-
jazd co dodawało emocji każdemu zjazdowi i do ostat-
niej chwili nic nie było pewne. W kategorii najmłod-
szych chłopców pierwsze miejsce zajął Jakub Woltman
wyprzedzając Tytusa Ostoję i swojego brata Maksy-
miliana Woltmana. W dziewczynkach zwyciężyła Ka-
rolina Płaza przed Zofią Grohmann. Kolejną katego-
rią byli chłopaki roczników 1993–1998 gdzie
triumfował Tomek Michalski przed Maksymem Cho-
cieszyńskim i trzecim Jonaszem Mazurem. Kategorię
IV stanowiły dziewczęta roczników 1997–1989. Tu-
taj najlepszy czas uzyskała Maja Sworowska wy-
przedzając Patrycję Chocieszyńską i Basię Hofmann.
Kolejną szeroką grupę otwierali chłopaki roczników
1971–1992. Tutaj najlepiej spisał się Jakub Janaszek
wyprzedzając Mateusza Majchrzaka i swojego brata
Michała Janaszka. Czas Kuby okazał się również naj-
lepszym czasem w kategorii OPEN. Następną kategorią
byli panowie urodzeni w latach 1960–1970. Zwycię-
stwo w tej grupie przypadło Olechowi Ostoja, który
prześcignął Julka Łuczaka i Tomka Hoffmanna.
Ostatnią grupą kobiet były dziewczyny urodzone przed
1988 rokiem. Najszybsza w tej kategorii okazała się
Klaudyna Janaszek uzyskując również najlepszy czas
w kategorii OPEN przed Kasią Nowak i Izą
Cegłowską. Zawody narciarzy zamykała kategoria
panów urodzonych po 1959 roku. W najkrótszym cza-
sie do mety dotarł Leszek Janaszek nie dając szans dru-
giemu Jerzemu Ostoja i trzeciemu Pawłowi Rataj-
czakowi. Po nartach przyszedł czas na snowboard gdzie
wśród dziewczyn królowała Maja Sworowska wy-
przedzając Karolinę Płazę i Basię Hoffmann. W gru-

Już po raz 18-sty Puszczykowianie ścigali się na Mistrzostwach Puszczykowa w Narciarstwie
Alpejskim i Snowboardzie, organizowanych przez Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe,
które odbyły się 27–29.01.2012 w Szklarskiej Porębie. Po raz pierwszy w historii Mistrzostw
zawody połączone były z zawodami narciarstwa biegowego na Polanie Jakuszyckiej.

pie chłopaków rywali zdeklasował Rafał Płaza, któ-
ry wyprzedził Michała Rogalskiego i Antka
Cegłowskiego.

Puszczykowianie startowali całymi rodzinami
gdzie najmłodszy uczestnik zawodów Przemek Bu-
kowiecki ma 5 lat, a najstarszy Jerzy Ostoja 72 lata.

Warto również dodać, że poza konkurencją starto-
wał Aleksander Łuczak, mieszkaniec Puszczykowa
z licencją zawodniczą reprezentujący na co dzień gru-
pę Mitan Ski z Zakopanego, który uzyskał najszyb-
szy czas trasy.

Po zawodach w sobotę wieczór wszyscy uczestni-
cy Mistrzostw spotkali się na wspólnej kolacji po-
przedzającej uroczyste rozdanie nagród. Imprezę
uświetniła obecność władz naszego miasta Burmist-
rzów Andrzeja Balcerka i Władysława Ślisińskiego,
którzy honorowali zwycięzców. Na imprezie pojawił

się również Burmistrz Szklarskiej Poręby, który pod-
kreślił partnerstwo naszych miast i wręczył upomin-
ki najmłodszemu zawodnikowi oraz rodzinom, które
liczą co najmniej cztery osoby.

Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę gdzie
przy muzyce dj’a puszczykowianie bawili się całą noc.

Organizatorzy nie kryją zadowolenia z przebiegu im-
prezy i fantastycznej atmosfery jaka panowała wśród
wszystkich uczestników zawodów. Podkreślić należy,
że impreza nie odbyłaby się gdyby nie liczni sponsorzy,
którzy od lat wspierają inicjatywę Puszczykowskie-
go Towarzystwa Sportowego i wspierają sportowe
działania stowarzyszenia, którym niezmiernie dzię-
kujemy. Wielkie podziękowania należą się również
Urzędowi Miasta Puszczykowa, który dzięki przy-
znanej dotacji umożliwił zrealizowanie 18-stej edy-
cji Mistrzostw. PTS

18. MISTRZOSTWA PUSZCZYKOWA
W NARCIARSTWIE I SNOWBOARDZIE
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W czwartkowy wieczór 26 stycznia uczciliśmy święta
jednych z najważniejszych osób w życiu każdego
człowieka – Babci i Dziadka.

Specjalnie z tej okazji odbył się koncert operetkowy „Za-
śpiewajmy o miłości” w wykonaniu artystów z „Operus
Arte”. W składzie zespołu Dorota Makulec (sopran), Paweł Wy-
trążek (tenor), Piotr Żukowski (piano) i Piotr Stanisław
(słowo). Publiczność przekonała się jak doskonale artyści po-

trafią łączyć elegancję, pasję, profesjonalizm, charyzmę,
młodzieńczość i kulturę. Efektem takiego zestawienia były
utwory takie jak „Usta milczą, dusza śpiewa”, „W rytm wal-
czyka serce śpiewa”, „Wielka sława to żart”, „Brunetki,
blondynki”, czy też „Przetańczyć całą noc”. Artyści na-
wiązali wspaniały kontakt z publicznością, która pięknie wy-
konała z nimi jeden z utworów.

Na zakończenie nie zabrakło bisów, długich oklasków i gra-
tulacji pięknego występu. red.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W BIBLIOTECE
MIEJSKIEJ W PUSZCZYKOWIE

W środę, 11 stycznia 2012 roku uczniowie klasy 0b
i 0c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie
odwiedzili pracownię ceramiczną w Mosińskim
Ośrodku Kultury.

Dowiedzieli się, co to jest glina szamotowa i w jakiej tem-
peraturze wypala się w specjalnych piecach przedmioty z niej
wykonane. Każde dziecko dostało swoją podkładkę i porcję gli-
ny. Pod kierunkiem pani Małgorzaty Witt dzieci lepiły: miseczki,
koszyczki, dzbanuszki, świeczniki, puchary, myszki, ptaszki,
aniołki i bałwanki. Czasami w trakcie pracy kilka razy zmie-
niała się koncepcja i powstawało zupełnie coś innego, niż było
na początku zaplanowane. Radości jednak nie było końca, a
olbrzymia satysfakcja z ukończonego dzieła malowała się na
każdej dziecięcej twarzyczce. red.

ANIOŁKI Z GLINY
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„Wszystkie kolory świata” to globalny projekt
UNICEF, będący odpowiedzią na ogromny problem
braku dostępu do szczepień w jednym
z najbiedniejszych krajów świata – afrykańskim
Sierra Leone.

W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Puszczykowie uszyli specjalne charytatywne laleczki, któ-
re następnie można było obejrzeć na wystawie zorganizowa-
nej 30 i 31 stycznia w holu szkoły. Każda laleczka miała swój
„akt urodzenia”, w którym widniało nadane jej przez dziecko
imię, kraj pochodzenia oraz imię twórcy.

Akcja „Wszystkie kolory świata” miała na celu uświadomić
uczniom, że pomaganie innym jest przyjemne i wiąże się z po-
zytywnymi emocjami, miała również za zadanie kształtować
w nich postawę tolerancji i otwartości na inne kultury. Do na-
szej młodzieży najbardziej przemawiał fakt, że dzięki swojemu
zaangażowaniu każdy z nich może uratować życie prawdziwemu
dziecku. W akcję licznie zaangażowali się wychowawcy,
uczniowie, a także ich rodziny – dając tym samym piękne świa-
dectwo wrażliwości i ofiarności na rzecz drugiego człowieka.
W sumie w naszej szkole powstało aż 98 lalek!!!

Po zakończeniu wystawy można było zaopiekować się wy-
braną laleczką, przekazując jednocześnie darowiznę – minimum
10zł. (koszt jednej szczepionki) – na rzecz ratowania życia dzie-
ci w dalekim Sierra Leone. W zbieranie funduszy do puszek za-
angażowali się uczniowie klas V i VI, pod kierunkiem opiekunki

URS Pani Moniki Żmudzkiej. Zebraliśmy dokładnie tysiąc
czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i cztery grosze!

Pragnę gorąco podziękować wszystkim uczniom, którzy pod-
jęli się trudu uszycia lalki, ich rodzinom – za wsparcie w wy-
konaniu niełatwego zadania, wychowawcom – za przekazanie
idei projektu i zaangażowanie w akcję niejednokrotnie całych
klas, a także darczyńcom – którzy otworzyli swoje serca i port-
fele. Dzięki Waszemu zaangażowaniu życie wielu dzieci z Sier-
ra Leone zostanie uratowane.

Zebrane pieniądze szkoła wpłaci na konto UNICEF.
Sławomira Woźniak – koordynator projektu

UCZNIOWIE Z „DWÓJKI” POMAGAJĄ
DZIECIOM Z DALEKIEGO SIERRA LEONE

Mamy za sobą już „Puszkę dla Ma-
luszka”, kiedy nasi uczniowie zbierali alu-
miniowe puszki, a za pieniążki z ich
sprzedaży zakupiono szczepionki dla
afrykańskich dzieci. W ubiegłym roku
szkolnym przeprowadziliśmy w Szkole
akcję „Opatrunek na ratunek”. Wtedy
nasi uczniowie przynosili do szkoły
opatrunki niezbędne do życia w naju-
boższych częściach świata.

Ostatniego dnia stycznia br. zakoń-
czyliśmy kolejną już akcję z cyklu „Po-
moc dzieciom w Afganistanie”. Nie mog-
liśmy pozostać głusi na apel płynący od

koordynatora akcji pani Justyny Janc – Pal-
czewskiej, która najlepiej zna sytuację ubo-
gich dzieci w ogarniętym od lat wojnąAf-
ganistanie. Docierają do niej bowiem
głosy polskich żołnierzy, którzy codzien-
nie spotykają małe, bose i przemarznięte
afgańskie dzieci. Po raz kolejny okazało
się, że w naszej Szkole jest mnóstwo lu-
dzi o ogromnym sercu – tych małych i star-
szych! Dzięki ofiarności i zaangażowaniu
bardzo wielu Rodziców i Uczniów udało
nam się uzbierać naprawdę bardzo dużo
ciepłej odzieży i przyborów szkolnych.
Wszystkie zebrane rzeczy zostały odwie-

zione do biura Fundacji i stamtąd we wto-
rek 7. lutego zabiorą je polscy żołnierze
jadący na misję, by móc na miejscu prze-
kazać dary najbardziej potrzebującym.

Wszystkim Rodzicom i Uczniom ser-
decznie dziękujemy za pomoc i wielkie
zaangażowanie w akcję! Bo warto po-
magać – My o tym wiemy!

M. Łuczak – Turowska
K. Noculak-Sztucka

PUSZCZYKOWSKA DWÓJKA
DZIECIOM W AFGANISTANIE!
Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2
w Puszczykowie już po raz kolejny podjęli współpracę z Fundacją
Redemptoris Missio z Poznania.
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23 stycznia 2012 roku uczniowie
zerówek w Szkole Podstawowej
nr 2 w Puszczykowie uczcili święto
swoich Babć i Dziadków.

Zaproszeni goście nie tylko zostali ob-
darowali laurkami i drobnymi, własno-
ręcznie przez dzieci wykonanymi upo-

minkami, ale mieli okazję zobaczyć
umiejętności recytatorskie, taneczne i wo-
kalne swoich wnucząt. Dużo śmiechu
wywołała humorystyczna wersja „Kop-
ciuszka”, którą zaprezentowali mali ak-
torzy z klas 0b i 0c. Tego dnia można było
zdobyć medal SUPERBABCI lub SU-
PERDZIADKA. Goście musieli jednak
spełnić kilka warunków. Konkurencje po-
legały między innymi na rozwiązywaniu
zagadek muzycznych o tematyce bajko-
wej i odgadywaniu „Czyj to portret?”
wnuki, bowiem narysowały swoje bab-
cie i swoich dziadków. Należało także za-
śpiewać i zainscenizować wspólnie
z dziećmi jedną z piosenek na dzień Bab-
ci i Dziadka. Kawa, herbata sok i ciasto,
to nie wszystko, co tego dnia znalazło się
na stołach. Aby uświetnić tę uroczysto-
ść dzieci z klas 0b i 0c przygotowały ko-

reczki z żółtego sera, papryki, oliwek, pa-
rówek i ogórków. Wszystkim Babciom
i Dziadkom z okazji Ich święta raz jesz-
cze życzymy duuużo zdrowia, szczęścia
i jeszcze wielu powodów do dumy ze
swoich wnuków. red.

SUPERBABCIA I SUPERDZIADEK

Święto tak bliskich osób pozwala oka-
zać im wdzięczność i szacunek, pokazać
jak bardzo ich kochamy oraz jak są
ważni. Chcąc podziękować za dobre
serce oraz za to co dla nas robią, przed-
szkolacy z Niepublicznego Przedszkola
nr 3 „Leśni Przyjaciele” zorganizowali
uroczystości dla seniorów. Obchody

Dnia Babci i Dziadka rozpoczęły się już
14 stycznia.

Dzięki uprzejmości ojca proboszcza
Marka Smyka 5 i 6-latki zaprosiły swo-
ich dziadków do sali Jana Pawła II
w kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP
w Puszczykowie. Dzieci z „Zerówek” po-
twierdziły swój kunszt aktorski i pre- zentowały się z niezwykłą gracją i od-

wagą na prawdziwej scenie. Dostojni goś-
cie mogli obejrzeć przedstawienia:
„Świąteczna opowieść ” oraz „Jasełka.”

Było też wspólne śpiewanie kolęd, oraz
słodki poczęstunek, o który zadbali ro-
dzice. Spotkanie było wspaniałą okazją do
podziękowania za cenny czas poświęco-
ny wnukom, serdeczność i otwartość na
ich potrzeby.

Przedszkolacy z grup: „Maluszków”,
„Średniaków” oraz „Starszaków” za-
proszą Babcie i Dziadków do przed-
szkola. Dzieci wspólnie z paniami przy-
gotowują życzenia w formie przedstawień
artystycznych, które zaprezentują w lu-
tym.

Renata Palm

DZIEŃ BABCI I DZIADKA U „LEŚNYCH PRZYJACIÓŁ”
W styczniu tradycyjnie wnukowie składają życzenia swoim Babciom
i Dziadkom oraz obdarowują ich kwiatami, laurkami i własnoręcznie
wykonanymi prezentami.
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Pani Krystyna bardzo ciekawie opo-
wiadała dzieciom z Ic o tej rasie psów,
opiece nad psami, zademonstrowała też
jak należy sprzątać po psie. Pasją pani
Krystyny i jej syna Kajetana (którego
osiągnięcia są powszechnie znane, otrzy-
mał za nie wyróżnienie Rady Miasta
Puszczykowa. Zdobywca tytułu Mistrza
Europy EFC w kategorii juniorów i III
miejsca w kategorii open w Mistrzo-
stwach Europy w bikejoringu, IV miejs-
ce w Mistrzostwach Europy ESDRA), są
wyścigi husky. Sama pani Krystyna jest
wicemistrzynią świata w wyścigach
psich zaprzęgów.

Dużo radości sprawiło dzieciom
oglądanie psiego zaprzęgu, wejście do
niego, pozowanie do zdjęć w koszulkach
Kajetana; z medalami, pucharem i oczy-
wiście głaskanie i przytulanie tych cu-
downych i przesympatycznych psów.

W ślady brata podąża Marianna Jasi-
czak, uczennica klasy IC, która już może
poszczycić się dwoma medalami w bie-
gu dzieci młodszych z jednym psem, czy-
li doświadczonym huskym.

Serdecznie dziękujemy pani Krystynie
Jasiczak za ten pełen wrażeń dzień.

Maria Tomalak
Nauczycielka SP 2

NIECODZIENNI GOŚCIE W SP 2
W środę 11 stycznia odwiedziła naszą klasę pani Krystyna Jasiczak
z dwoma psami rasy Syberian Husky.

Stajemy się społeczeństwem, które czyta „coraz
mniej”, a człowiek wychowany jedynie przez „szklany
ekran” funkcjonuje zupełnie inaczej.

Zauważyć to można wśród uczniów. Dlatego nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie starają się zwalczać
te nawyki i przyzwyczajenia młodych ludzi. Poprzez projekt
zatytułowany „Czytam, myślę, działam”.

Projekt edukacyjny został przygotowany przez nauczycielkę
języka polskiego, nauczycieli języka angielskiego, nauczyciela
bibliotekarza, nauczycielkę wychowania fizycznego oraz
pedagoga szkolnego. Realizować go będą klasy czwarte, piąte
i szóste podczas godzin wychowawczych. Celem projektu jest

zmotywowanie dzieci do głośnego czytania i słuchania ze zro-
zumieniem oraz zaktywizowanie ich twórczości artystycznej.

Realizacja projektu zaplanowana została na jeden semestr. Po-
czątek przewidziany jest na styczeń 2012 roku. Ważnym akcentem
zakończenia prac nad projektem będzie stworzenie przedstawienia
wraz ze scenografią i scenariuszem napisanym w oparciu o prze-
czytaną pozycję oraz przygotowanie plakatu dotyczącego życia
i twórczości autora czytanej przez dzieci pozycji. Nad realizacją
projektu czuwać będą wychowawcy klas.

Podobny projekt realizować będą klasy pierwsze, drugie
i trzecie. Agnieszka Molińska, Agata Bobrowska,

Magdalena Durek, Ewa Sturzbecher
Lucyna Dydzińska, Marta Madaj

CZYTAM, MYŚLĘ, DZIAŁAM O EDUKACYJNY PROJEKT JEDYNKI

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Komisja Kultury
i Zagospodarowania Wolnego Czasu zaplanowała na 2012r. następujące
zadania:

• 02. i 03.03. Teatr Muzyczny zapisy – 22.02.
• 19.05. Gniezno zapisy – 25.04.
• 31.05.–04.06. Białystok – Białowieża zapisy – 28.03. i 16.05.
• 28.07. Toruń zapisy – 18.07.
• 01.09.–08.09. Dąbki Uzdrowisko zapisy – 27.06., i 22.08.
• 05.10.– 7.10. Kudowa – Praga zapisy – 26.09.
• listopad zabawa „Andrzejki” informacja w październiku br.
• listopad/grudzień Teatr Muzyczny informacja w październiku br.

Zapisy w Klubie Seniora, w godz. 15–17.
Informacje tel. 61 8194 648.
Zapraszamy Ewa Palm-Drobnik

ZAPLANOWALI WYJAZDY
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OŚWIATA

Naszą szkołę reprezentowało 45 uczniów, którzy pod koniec
listopada rozwiązywali test składający się z 30 zadań.

Najlepsze wyniki uzyskali:
• z klas trzecich – Michał Golański z 3b (XVII miejsce w wo-

jewództwie) oraz Adam Forycki z 3c (XXI miejsce w woje-
wództwie),

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY W SP 2
Na początku stycznia ogłoszone zostały wyniki
Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Alfik
Matematyczny 2011.

Najmłodsi uczniowie poznali pieśni
patriotyczne z tego okresu, klasy I wy-
konały plakaty, klasy II recytowały
wiersze a klasy III pisały krótkie opo-
wiadania dotyczące powstania, oraz
spotkały się z historykiem panem dr
hab. Maciejem Foryckim, który w in-

teresujący sposób przybliżył im wyda-
rzenia z tamtego okresu. W dniu
19.12.2011 działania te zakończyliśmy
uroczystym apelem przygotowanym
przez klasy III pod kierunkiem pani Ka-
tarzyny Noculak-Szczuckiej i pani Ha-
liny Gromnickiej.

DNI PATRONA W DWÓJCE
W ramach realizowanego projektu dotyczącego obchodów dnia
patrona – Powstańcy Wielkopolscy, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Puszczykowie zrealizowali następujące zadania związane z tym
ważnym dla nas świętem.

Uczniowie klas IV–VI przez pięć ty-
godni grali w grę szkolną wykonując po-
szczególne zadania. Każda klasa była
jedną powstańczą brygadą i musiała wy-
konać kolejne zadanie mając na nie jeden
tydzień. Zrealizowaliśmy następujące
zadania: wykonanie proporca brygady,
gazetki dotyczącej wylosowanego poz-
nańskiego organicznika, rozetkę po-
wstańczą, plakat dotyczący powstania, al-
bum o powstaniu, opis zabytku z tego
czasu, mapę miejsc związanych z po-
wstaniem. Całość zakończyliśmy pro-
jekcją filmów i prezentacji dotyczących
czasów przed i w trakcie powstania.
Rywalizację wygrała klasa 6 b. W trak-
cie gry odbył się również wewną-
trzszkolny konkurs wiedzy o powstaniu
wielkopolskim, który wyłonił reprezen-
tację szkoły w wojewódzkim konkursie
wiedzy o powstaniu wielkopolskim „To-
bie Polsko ta kropla krwi...”. Uczniowie
klas szóstych: Emanuelle Ordon, Anas-
tazja Potocka, Kryspin Berczyński, Hu-
bert Marcinkowski i Patryk Skibiński re-
prezentowali naszą szkołę 28.01.2012 r.,
w etapie wojewódzkim. Projekt prze-
prowadziła pani Kamila Piechowiak-
Marcinkowska. red.

• z klas piątych – Wojciech Wierzchowiecki z 5b ( X miejsce)
i Margareta Ohnsorge z 5 b (XII miejsce w województwie)

• z klas szóstych – Emmanuelle Ordon z 6c (XXVII miejsce) oraz
Jan Światowy z 6b (XXXV miejsce w województwie).

Wszystkim uczestnikom należą się serdeczne gratulacje! Ko-
lejna tura matematycznych zmagań już w marcu, kiedy to od-
będzie się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur.

Agnieszka Frąckowiak
SP 2 w Puszczykowie



19Echo Puszczykowaluty 2012www.puszczykowo.pl

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

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Kubusia

Puchatka” ul. Jarosławska 1 – 61 830 24 95

lub 692 489 191

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,

ORLIK, ul. Jarosławska, 19-21

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
tel. 61 893 37 23
Budynek B, pokój nr 3
e-mail: skarbnik@puszczykowo.pl

SEKRETARZ
Maciej Dettlaff
budynek A, pokój nr 6
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 61 898 37 11
e-mail: rada@puszczykowo.pl

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW 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
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INFORMACJE

28.02.2012 R. O GODZ. 17.00 W SALI TEATRALNEJ BM CAK
ODBĘDZIE SIĘ INAUGURACJA 

LETNIEGO SEMESTRU AKADEMII SENIORA 
W programie:
wykład H. Baranioka pt. „Co ma piernik do wiatraka” 
– gawęda o ekologii i koniach, 
otwarcie wystawy prac Studentów Akademii Seniora 

ZAPRASZAMY

Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury 
w Puszczykowie zaprasza na kurs ikonopisania.

W programie:
• pozłacanie ikony, kopiowanie i nanoszenie wizerunku,

kolorów 
techniką tempery w kanonie bizantyjskim.

• Po ukończeniu 12-godzinnego cyklu zajęć ikona stanie się
własnością uczestnika.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowany nauczyciel z dyplomem ASP w Bułgarii.
Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Biblioteki (informacje: tel. 503 90 24 54)
Cena: 250 zł (w cenie materiały) 

WYJĄTKOWY KURS IKONOPISANIA

BĘDĄ KARY ZA OPÓŹNIENIA 
Wszystkich Czytelników, którzy przetrzymują książki dłużej niż regulaminowy

miesiąc, uprzejmie prosimy o ich zwrot. Jednocześnie informujemy, że z dniem 
1 marca za opóźnienia w oddawaniu książek pobierana będzie opłata w wysokoś-
ci 10 gr. za 1 dzień roboczy. 

Biblioteka Miejska 
im. M. Musierowicz 
w Puszczykowie serdecznie
zaprasza na darmowe zajęcia
fitness pt.: „Rozruszaj się 
dla zdrowia i zabawy!”

termin: sobota: 10 marca 2012 r.
zapisy w Bibliotece 

– liczba miejsc ograniczona!
• godz. 12.00 – 12.20 – „Poznaj

zalety jogi i pilates – dla
zdrowego kręgosłupa i
elastycznych stawów”

• godz. 12.20 – 12.40 – „Muzyka 
i ruch – ćwiczenia z elementami
tanecznymi”

• godz. 12.40 – 14.00 – „Piłka 
i taśmy – ćwiczenia na zgrabną
sylwetkę i sprawność w każdym
wieku”

Dla uczestników dostępna
bezpłatna szatnia, maty i sprzęt do
ćwiczeń, prosimy o zabranie stroju 
i obuwia sportowego. 

Informacje tel. 61 819 46 49.

FITNESS 
W 

BIBLIOTECE

Od 1 stycznia 2012 roku przedsię-
biorcy chcący uzyskać zezwolenie na
odbieranie odpadów komunalnych muszą
uzyskać wpis do Rejestru Działalności Re-
gulowanej. W związku z tym, że Pusz-
czykowo przekazało swoje kompetencje
związane z gospodarką odpadami
Związkowi Międzygminnemu Centrum
Zagospodarowania Odpadów Selekt 
w Czempiniu, to właśnie tam należy
składać wnioski o wpis. Biuro Związku: 
62-040 CZEMPIŃ, ul. 24 Stycznia 2,
tel: 61 282 63 03, faks: 61 282 63 03, 
e-mail: czo.selekt@czempin.pl. red.

ZMIANY 
W PRZEPISACH

Informujemy, że uległ zmianie numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego,
na który należy wpłacać opłatę za udostępnienie danych osobowych.

W związku z powyższym wpłaty należy kierować na konto nr:
40 9048 0007 2010 0000 6028 0014

GBS Mosina oddział Puszczykowo

NOWY NUMER BANKOWY

WYDAWCA: URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE; ADRES REDAKCJI: UL. PODLEŚNA 4.
Tel. 61 813 32 25, 61 898 37 00, e-mail: um@puszczykowo.pl www.puszczykowo.pl;
REDAKTOR NACZELNY: BOGDAN LEWICKI, echo@puszczykowo.pl; 
WSPÓŁPRACA: MACIEJ DETTLAFF, JOANNA HEJNOWICZ, NINA KOZEŃSKA, 
ALICJA MARCINIAK, REMIGIUSZ MOTYCKI, KATARZYNA NOWAK, MAGDALENA PŁACHTA,
EWA RYBACKA, ALINA STEMPNIAK, BEATA WITCZAK, AGNIESZKA ZIELIŃSKA; 
SKŁAD TEKSTÓW, KOREKTA: REDAKCJA. DRUK: 3000 EGZ. 
Na teksty czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 25 dnia każdego miesiąca.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów dostarczanych
materiałów. Anonimów nie publikujemy. 
Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.
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INFORMACJE

Szanowni Mieszkańcy Puszczykowa,
Szanowni Państwo,

Mija rok od wydarzeń, które nieodwracalnie zmieniły na-
sze życie. Duża jego część spłonęła w pożarze. Ogień bez
litości odebrał Drogie nam Istnienie, trawiąc w znacznym
stopniu dorobek i ogromną część naszej historii, która dzi-
siaj wraca tylko we wspomnieniach i w ocalałych tu i ówdzie
fotografiach. To one są jedynym materialnym dowodem na
istnienie tego wszystkiego, czego odzyskać już nie
można. 

Pomimo przeżytej tragedii, nadzieja zaczęła pomału
odżywać w nas i w naszych dzieciach. To one chciały jak
najszybciej powrócić do swojego domu. Nadzieja wracała
stopniowo, wraz z oferowaną i urzeczywistnianą pomocą
ludzi dobrej woli, przyjaciół, sąsiadów, naszych rodzin, obu
Parafii i ich Duszpasterzy, Pana Burmistrza oraz jego
współpracowników, właścicieli firm, Dyrekcji i społeczności
szkół, kolegów i koleżanek z naszych miejsc pracy. Z po-

mocą w różnym wymiarze włączali się Puszczykowianie oraz
inne osoby dotąd nam nieznane. Nie jesteśmy w stanie
wymienić ich wszystkich. 

Wielu z Państwa było przez ten rok z nami, ofiarując go-
towe do pracy ręce, wsparcie duchowe i wiele życzliwoś-
ci. To dzięki ludzkiemu dobru, jak również naszej deter-
minacji, proces mozolnego odbudowywania domu rozpoczął
się i trwa. I będzie toczyć się nadal, cierpliwie, aż do
szczęśliwego zakończenia.

Jeszcze raz wyrażamy wdzięczność wszystkim naszym
Dobrodziejom za dar serca i wszelkie gesty solidarności
wobec naszych rodzin. Niech ten rok będzie dla Państwa,
dla nas wszystkich, rokiem pomyślnym w każdym aspek-
cie życia. I niech pozytywna Nadzieja przyświeca Państwa
poczynaniom. W nas Nadzieja ta żyje ….

Teresa i Zenon Ignaszakowie,
Magdalena i Bartłomiej Szczepaniakowie z dziećmi

data ur. data zg.
Pieńczykowski Piotr 21 IX 1934 r. 1 I 2012 r.
Tuziemski Czesław 15 IV 1936 r. 11 I 2012 r.
Thiel Michał Józef 8 VIII 1924 r. 11 I 2012 r.
Andersz Wanda Józefa 18 I 1930 r. 15 I 2012 r.
Ossowski Mikołaj 18 IV 1996 r. 17 I 2012 r.
Lutomska Ewa Aniela 22 X 1946 r. 22 I 2012 r.
Rogalski Bogdan Władysław 28 V 1924 r. 24 I 2012 r.
Sobkowiak Helena 26 II 1932 r. 27 I 2012 r.
Giereś Jan 18 VIII 1948 r. 4 II 2012 r.
Chlebda Zofia 17 II 1926 r. 16 II 2012 r.
Nyczak Tadeusz Piotr 23 X 1948 r. 18 II 2012 r.
Bryk Jerzy 23 I 1935 r. 19 II 2012 r.

ODESZLI 

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobro drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie
obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością. 

Jan Paweł II

W styczniu w Puszczykowie 
odbył się pogrzeb tragicznie zmarłego 

MIKOŁAJA 
ucznia Gimnazjum nr 2. 

Rodzinie oraz wszystkim, 
którzy stracili kolegę i przyjaciela 

składam 
najszczersze kondolencje

i wyrazy współczucia 
łącząc się z nimi w cierpieniu

Andrzej Balcerek Burmistrz Puszczykowa
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SPORT

Serdecznie zapraszamy na finałowe rozgrywki
Puszczykowskiej Ligi Piłki Siatkowej. 4 marca 
od godziny 15:00 toczyć się będą półfinały 
– najpierw grupy B, potem grupy A. 

Natomiast 10 marca ostatnie mecze:
g. 15:00 – o miejsce 7
g. 16:30 – o miejsce 5
g. 18:00 – o miejsce 3
g. 19:30 – finał

Zapraszamy kibiców i sympatyków siatkówki! /CAS/jh

FINAŁY SIATKÓWKI!
Od soboty 24 marca na sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 1 będzie rozgrywana Puszczykowska
Liga Tenisa Stołowego. Chętnych do wzięcia udziału
w rozgrywkach zapraszamy o godzinie 14:00. 

Kolejne rundy odbędą się w soboty: 14 i 28 kwietnia.
Liga będzie rozgrywana w trzech kategoriach: szkół pod-

stawowych, gimnazjów i seniorów.
Jednocześnie przypominamy, że we wtorki od godziny 17:30

do 19:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 do Pań-
stwa dyspozycji pozostają stoły do tenis stołowego. Zapraszamy!

CAS/jh

LIGA TENISA STOŁOWEGO

W półfinale spotkała się z drużyną
Elektroterm, której uległa 0:2. W dru-
gim półfinale Fajny kolektyw pokonał
Miłośników Czapek 2:0. W meczu o III
miejsce po bardzo zaciętym meczu
młodzież z Puszczykowa musiała uznać

PTS NA SIATKARSKICH PARKIETACH
22 stycznia siatkarska drużyna Puszczykowskiego Towarzystwa
Sportowego wzięła udział w XXV Turnieju Siatkówki w Dopiewie. 

wyższość bardziej doświadczonego ze-
społu o sym patycznej nazwie Miłośni-
cy Czapek 2:1.

W niedzielę 29 stycznia w OSiRu 
w Buku również spotkały się drużyny
siatkarskie. Dziewięć ekip zostało po-
dzielonych na dwie grupy A i B. Nasi siat-
karze spotkali się z drużynami Koloro-
we Kredki, G5, Sapor oraz Fajny
kolektyw. W pierwszym meczu młody ze-
spół PTS Puszczykowo gładko pokonał
ekipę Sapor 2:0.

W ostatnim meczu grupowym nasz ze-
spół spotkał się z drużyną Kolorowych
Kredek. Oto jak ten mecz opisano na stro-
nie OSiRu Buk: „... był to pojedynek 
o awans do półfinałów. Emocje były
ogromne bo obu ekipom umiejętności nie
można odmówić. Po drugiej stronie siat-
ki młody zespół z Puszczykowa bardzo
niepozorny – spisywał się równie dobrze
jak rywale. 

Ostatecznie królowała młodość, de-
terminacja i ambicja, Puszczykowo wy-
grało 2:1. Warto wspomnieć, że doś-
wiadczona ekipa Kolorowych Kredek w
naszym ostatnim Turnieju zajęła II miejs-
ce, tym razem niestety nie udało się awan-
sować do półfinału i obronić vice mist-
rzostwa.”

Niestety w meczu półfinałowych na-
sza drużyna uległa zespołowi J&B. 
W meczu o 3 miejsce spotkały się dwie
najmłodsze ekipy turnieju. PTS walczył
z drużyną UKS Środa Wlkp. Ostatecznie

PTS Puszczykowo wygrało 2:0 i znalazło
się na podium. 

Natomiast 12 lutego na hali Luboń-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji bój to-
czyło osiem drużyn. Stawką był Puchar
Prezesa Stowarzyszenia Kultury Fi-
zycznej Sportowy Luboń. PTS trafił do
grupy A wraz z drużynami o dźwięcznych
nazwach Kabanosy, Sąsiedzi oraz Siat-
karz Luboń. Po wyjściu z grupy nasza
drużyna nie dostała się do finału i osta-
tecznie zajęła czwarte miejsce. 

Dla nas najważniejszy jednak jest
fakt, iż puszczykowska siatkówka za-
czyna istnieć na innych parkietach 
i słychać o nas nie tylko w Puszczykowie.

/PTS/jh
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SPORT

W odbywających się w dniach 10.–14.01.2012 r. 
w C.T.Angie w Puszczykowie Halowych Mistrzostwach Pol-
ski do 14 lat Mieszko Kwaśniewski, uczeń pierwszej klasy
Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie, wywalczył trzecie miejs-
ce i brązowy medal w grze singlowej chłopców. W drodze
po brązowy medal najtrudniejszy mecz rozegrał w ćwierć fi-
nale, w którym po pojedynku trwającym 2godz.45min.! po-
konał rozstawionego z numerem 2 Marcina Mola z Górni-
ka Bytom w stosunku 5/7 7/6 6/2.W półfinale uległ Piotrowi
Śmietanie UKS Czarna Tarnów 2/6 3/6 i widać było jak
ogromny wpływ na postawę w tym meczu miał wysiłek
włożony w mecz ćwierć finałowy oraz dwa pojedynki de-
blowe z dnia poprzedniego.

Wcześniej, w dniach 27–30.12.2011 r. Mieszko wygrał Ogól-
nopolski Turniej Klasyfikacyjny 1-wszej Kategorii w Sopocie
pokonując w finale Maksymiliana Raupuka z SKT Sopot 6/4
1/6 6/3

Mieszko, reprezentujący AZS Poznań na co dzień trenuje 
w C.T. Angie, pod okiem ojca, dyplomowanego trenera teni-
sa z międzynarodowym doświadczeniem Piotra Kwaśniew-
skiego oraz objęty jest opieką szkoleniową Polskiego Związku
Tenisowego. Na treningi poświęca praktycznie każdą wolną
chwilę realizując swoją pasję życiową.

Piotr Kwaśniewski

Lodowa tafla przykryła dawne boisko
do koszykówki tworząc ślizgawkę o po-
wierzchni około 1600 m2. Najpierw
wzmocniono obrzeża, aby woda podczas
wylewania lodowiska nie rozlewała się

na boki. Na asfalcie ułożono także folie.
Taflę przygotowano wylewając trzy
warstwy wody. 

Wokół lodowiska ustawione zostały
dodatkowe ławeczki, aby można było

NATURALNE LODOWISKO
4 lutego na terenie Centrum Animacji Sportu przy ul. Kościelnej
uruchomiono odkryte lodowisko. Czynne codziennie w godz. 10–20.

wygodnie założyć łyżwy. Dodatkowe oś-
wietlenie umożliwia jazdę na łyżwach na-
wet po zmroku.

W budynku CAS zorganizowano także
wypożyczalnię łyżew i kasków. Na miej-
scu za niewielką opłatą można naostrzyć
łyżwy. 

Za pośrednictwem Echa Puszczykowa
dziękujemy wszystkim osobom zaan-
gażowanym w to przedsięwzięcie na
rzecz mieszkańców, zwłaszcza pracow-
nikom CAS oraz strażakom Ochotniczej
Straży Pożarnej w Mosinie. red

BRĄZ MIESZKA 
KWAŚNIEWSKIEGO
Pasmo sukcesów młodego tenisisty,
puszczykowianina, Mieszka Kwaśniewskiego!

LOSOWANIE DO PUSZCZYKOWSKIEJ LIGI 
23 kwietnia o godzinie 18:00 w budynku Centrum Ani-

macji Sportu odbędzie się losowanie drużyn biorących udział

w Puszczykowskiej Lidze Piłki Nożnej. Tradycyjnie liga bę-
dzie rozgrywana w dwóch kategoriach: szkół podstawowych
i gimnazjów. Dzieci i młodzież zapraszamy! 

/CAS/jh






