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Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkiej Nocy

Wszystkim Mieszkańcom Puszczykowa
składamy najserdeczniejsze życzenia,

aby ten wyjątkowy, świąteczny czas
upłynął Państwu w radości,

zdrowiu i spokoju.

„Otrzyjcie już łzy płaczący,
żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący,
weselcie się, radujcie...”

„Otrzyjcie już łzy płaczący,
żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący,
weselcie się, radujcie...”

• Puszczykowskie puszczyki str. 2
• Wybudują ul. Matejki str. 8
• Wyemitują obligacje str. 10
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W ramach współpracy z poznańskim ZOO na wolierze z Puszczykami Zwyczajnymi
zostanie umieszczona tablica informacyjna z rysunkowym wizerunkiem nowych
obywateli Puszczykowa.

PUSZCZYKOWSKIE PUSZCZYKI
Możne je spotkać w Europie, Azji, jak i północnej Afryce.
Miały do wyboru wiele miejscowości, ale to właśnie Puszczykowo
wybrały spośród tysiąca innych miejsc. 1 marca Puszczyki Zwyczajne
z nowego ZOO w Poznaniu oficjalnie zostały uznane za „obywateli”
naszego miasta.

Miasto Puszczykowo
w rocznicę 50-lecia
otrzymania praw miejskich,
adoptowało 2 Puszczyki
Zwyczajne z nowego ZOO
w Poznaniu. Oba samce są
walecznymi ptaszyskami
„po przejściach” – jeden
stracił oko, drugi miał
złamane skrzydło. Trafiły
do ptasiego azylu, gdzie były
leczone, a następnie do
wolier w ZOO. Dzisiaj są już
w dobrej kondycji, ale bez
pomocy człowieka nie dałyby
rady przeżyć. Będziemy
wspierać swoich nowych
„obywateli”, dbając
aby im nie zabrakło nawet
przysłowiowego ptasiego
mleka.

KONKURS
Choć nasze Puszczyki są już
w kwiecie wieku, nadal
nie mają imion. Na autorów
najlepszych imion czeka
miano „Rodziców
Chrzestnych” oraz atrakcyjne
nagrody. Propozycje prosimy
przysyłać mailem do 10
kwietnia 2012 roku, na maila
konkurs@puszczykowo.pl
lub listownie na adres Urząd
Miejski w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, 62-040
Puszczykowo (z dopiskiem
„konkurs na imiona
dla Puszczyków”).
Ogłoszenie wyników nastąpi
16 kwietnia br. Regulamin
konkursu dostępny jest na
stronie www.puszczykowo.pl.

WYDARZENIE
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SAMORZĄD

JEST SZANSA NA WIĘKSZE INWESTYCJE

Za kilka dni rozpoczną się prace
związane z budową ulicy Matejki.
To pierwsza zaplanowana i w pełni
przygotowana przez samorząd VI
kadencji inwestycja. W 2011 roku
kontynuowaliśmy i spłacaliśmy
wyłącznie inwestycje rozpoczęte w
2010 roku. Na nic innego nie było
środków. Przy planowaniu tego-
rocznego budżetu zarezerwowaliś-
my na inwestycje 3 mln zł, a ul. Ma-
tejki jest w nim najpoważniejszą
pozycja. Szacowaliśmy, przed roz-
strzygnięciem przetargu, że inwe-

stycja będzie kosztowała około 1,5
mln złotych, kosztorys inwestorski
był na jeszcze wyższą kwotę. Jed-
nak po otwarciu kopert okazało się,
że wykonawca wyłoniony w prze-
targu wycenił ją na 1,05 mln zł, co
oznacza, że zyskaliśmy ponad 400
tys. złotych, które możemy prze-
znaczyć na kolejne, nieujęte wcześ-
niej w budżecie inwestycje drogowe.
Tym samym za środki zarezerwo-
wane pierwotnie tylko na ulicę
Matejki, uda się wykonać znacznie
więcej. Jestem przekonany że duży
wpływ na to, że w przetargu wy-
startowali wykonawcy z tak atrak-
cyjnymi cenami miało to, że przygo-
towaliśmy przetarg już na początku
roku, kiedy wykonawcy nie mieli
jeszcze popodpisywanych umów na
ten rok.

W związku z przygotowaniami do
robót na ul. Matejki zaprosiłem
mieszkańców mających swoje po-
sesje przy tej ulicy na spotkanie,
z projektantem i przedstawicielem
wykonawcy. Ma to na celu rzetelne
przedstawienie mieszkańcom har-
monogramu prac, utrudnień z nimi
związanych, itp. Chcę, aby takie
spotkania informacyjne przed
każdą większą inwestycją drogową
stały się naszą puszczykowską
normą. Jestem przekonany, że dzię-
ki nim będziemy mogli przed roz-
poczęciem prac rozwiać wszelkie
ewentualne wątpliwości dotyczące
realizacji tych ważnych dla miasta
inwestycji.

Dobrą informacją jest także to, że
po wykonaniu dochodów za pierw-
sze dwa miesiące br. z tytułu
udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych, mogę powie-
dzieć, że założenia poczynione
w projekcie budżetu były właściwe.
W związku z tym, że przy uchwa-
laniu budżetu, ze względów
ostrożnościowych, radni Komisji
Budżetu zawnioskowali o umniej-
szenie dochodów z tego tytułu obec-
nie możemy dokonać ich ponowne-
go zwiększenia. Oznacza to, że
będziemy mieli do dyspozycji wię-
cej środków niż jest w uchwalonym
budżecie. Pieniądze te będzie można
wykorzystać na dwa sposoby.
Można przeznaczyć je na realizację
niezaplanowanych, ale potrzebnych
inwestycji, chociażby tych związa-
nych z infrastrukturą drogową,
bądź na spłatę zadłużenia miasta.
W moim przekonaniu lepszym na
obecną chwilę rozwiązaniem jest
wykonanie dodatkowych inwestycji,
bo chyba nikogo nie trzeba prze-
konywać, że potrzeb jest dużo.
Chciałbym w tym miejscu pod-
kreślić, że na koniec 2012 roku nie
zakładamy zwiększenia długu
miasta, a wręcz przeciwnie zostanie
on umniejszony, gdyż w bieżącym
roku dokonamy spłaty wszystkich
zaległości wobec Spółki Aquanet.

Andrzej Balcerek
Burmistrz

Miasta Puszczykowa

PYTANIA DO BURMISTRZA
Witam. Może to pytanie nie powinno być skierowane do

Pana. Ale może ktoś wyjaśni jaki jest adres Urzędu Skar-
bowego,do którego mieszkańcy Puszczykowa należą. Po-
dobno jest zmiana i należymy do Urzędu przy ul . Wierz-
bięcice i to do roku, ale na stronie internetowej biuletynu
informacji publicznej Urzędu Miasta Puszczykowa jest
adres Urzędu Skarbowego przy ul. Chwiałkowskiego. Po-
zdrawiam J.Cz.

Szanowny Panie, Od 2011 roku właściwym Urzędem Skar-
bowym dla mieszkańców Puszczykowa jest Urząd Skarbo-
wy Poznań – Wilda, ul. Wierzbięcice 45, 61-558 Poznań,
o czym informowaliśmy zarówno na stronie internetowej mias-
ta, jak i w gazecie Echo Puszczykowa 2012. Nieaktualna in-
formacja, widniejąca w Biuletynie Informacji Publicznej zos-
tała poprawiona, dzięki Pana interwencji, za którą dziękuję.

Andrzej Balcerek Burmistrz Miasta Puszczykowa
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RADA MIASTA

W porządku obrad był jeszcze jeden projekt uchwały w spra-
wie zmiany uchwały Nr 103/11/VI Rady Miasta Puszczyko-
wa z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. Nie zdo-
był on jednak wymaganej większości głosów.

Uchwały podjęte podczas
18. sesji Rady Miasta Puszczykowa

w dniu 28.02.2012 r.

Uchwała Nr 125/12/VI

w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w reali-
zacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów za-
wierających azbest.

Na prowadzenie tego zadania miasto Puszczykowo przekaże
powiatowi poznańskiemu w 2012 r. dotację celową w wyso-
kości 7.000 zł.W 2002 roku Ministerstwo Gospodarki przyjęło
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
stosowanych na terytorium Polski”. Program postawił sobie za
cel oczyszczenie w okresie 30 lat terytorium Polski z azbes-
tu i wyrobów azbestowych. Od 2006 roku Starostwo Powia-
towe w Poznaniu stworzyło wspólny program udzielania po-
mocy finansowej w likwidacji azbestu. Mieszkaniec pokrywa
tylko 30% kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest.
Od 2006 roku, dzięki udziałowi w programie, z terenu Pusz-
czykowa usunięto 85.799 kg tego wyrobu, czyli ponad 5000
m². Na koniec 2009 roku zinwentaryzowano na terenie Pusz-
czykowa 134.283 kg pokryć dachowych wykonanych z azbestu.

Uchwała Nr 126/12/VI

w sprawie: określenia zasad udzielania bonifikaty od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości, o przekształcenie mogą wystąpić oso-
by fizyczne i prawne, które w dniu 13.10.2005 roku były użyt-
kownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele
mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.
W związku z nowelizacją ustawy, która weszła w życie dnia
1.01.2008 r. na organy jednostek samorządów terytorialnych
został nałożony obowiązek udzielania bonifikaty w wysokości
90% lub 50% od opłaty za przekształcenie. Zgodnie z wyro-
kiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26.01.2010 roku sygn.
akt. K9/09 zmieniono w dniu 09.08.2011 roku przepisy usta-
wy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w pra-

wo własności nieruchomości. Usunięto przepisy dotyczące ob-
ligatoryjnej bonifikaty, pozostawiając je do indywidualnej de-
cyzji samorządów terytorialnych oraz dodano ust. 11 a do art.
4 ustawy, umożliwiający ustalanie zasad udzielania bonifika-
ty przez rady samorządowe. W Puszczykowie dotychczas udzie-
lano wszystkim bonifikaty w wysokości 90% od określonej
przez rzeczoznawców opłaty za przekształcenie praw. Na pod-
stawie analizy stanów prawnych pozostałych działek nieobjętych
procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności wynika, że posiadacze nieruchomości nie-
przekształconych mają nieuregulowany stan prawny nieru-
chomości lub nie wykazują zainteresowania takim prze-
kształceniem. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad
udzielania bonifikaty pozwoli na przyspieszenie procedury
związanej z przekształcaniem praw.

Uchwała Nr 127/12/VI

w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
położonej przy ulicy Wysokiej.

Uchwała Nr 128/12/VI

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej,
Piaskowej, obręb Puszczykowo.

Rada Miasta przystąpiła do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania na wniosek Burmistrza Miasta, oraz
grupy mieszkańców.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Puszczykowa teren objęty planem
oznaczony jest:
M – zabudowa mieszkaniowa z nieuciążliwymi usługa-

mi towarzyszącymi – dla większości obszaru,
Uk – tereny usług kultu religijnego – dla fragmentu terenu

przy ulicy ks. Posadzego i Kościelnej,
U/M – zespoły usługowe lub usługi na wydzielonych

działkach przy ulicy Poznańskiej/Strażackiej,
U/M 20 – zespoły usługowe lub usługi na wydzielonych

działkach przy ulicy Poznańskiej/Topolowej – w tym:
usługi, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Celem sporządzenia planu jest realizacja aktualnej polity-
ki przestrzennej miasta – związana z ustaleniem funkcji i za-
sad zagospodarowania poszczególnych terenów inwestycyjnych,
w tym terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz terenów usług, w szczególności handlu, zdrowia, kultu-
ry, oświaty, a także ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej oraz
zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną.

18. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
Podczas 18. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się 28 lutego 2012 r. radni zaakceptowali
7 projektów uchwał
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RADA MIASTA

Projektowany zakres prac planistycznych odpowiada zapi-
som studium.

Uchwała Nr 129/12/VI

w sprawie: emisji obligacji komunalnych.

Puszczykowo wyemituje obligacje komunalne na okaziciela
w łącznej liczbie 2.000 (dwa tysiące) sztuk o wartości nomi-
nalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę
2.000.000 zł (dwa miliony złotych).

Obligacje wyemitowane zostaną w 2012 roku w jednej se-
rii o wartości 2.000.000 zł (dwa miliony złotych).

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie spłaty wcześniej
zaciągniętych zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów.

W obecnej sytuacji finansowej Miasta Puszczykowa obli-
gacje komunalne, ze względu na możliwość odroczenia w cza-
sie ich wykupu są najkorzystniejszą formą zaciągnięcia długu.
Należy zaznaczyć, że koszt wyemitowania obligacji i koszt za-
ciągnięcia kredytu jest obecnie porównywalny.

Dzięki przedmiotowej emisji obligacji możliwe będzie sfi-
nansowanie zaciągniętego długu przypadającego do spłaty
w roku bieżącym, przy jednoczesnym spełnieniu w latach
2014–2015 wymogów ustawy o finansach publicznych co do
ograniczeń rocznych w spłacie długu (zwiększenie spłaty
długu w tych latach (np. o raty nowego kredytu) mogłoby do-
prowadzić do przekroczenia maksymalnego wskaźnika
spłaty długu).

Uchwała Nr 130/12/VI

w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Pusz-
czykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r.

Uchwała Nr 131/12/VI

w sprawie: zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Pusz-
czykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na
lata 2012–2019. red.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 19. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która
odbędzie się 27 marca 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

LUTOWE I MARCOWE
POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA

6 lutego – KOMISJA REWIZYJNA
– bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu,

7 lutego – KOMISJA EDUKACJI KULTURY I SPORTU

– przyszłość Przedszkola nr 2 „Stokrotka” w Puszczykowie,
– sport w Puszczykowie – szanse, problemy, kierunki rozwoju,
– omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na

rok 2012 (ze szczególnym uwzględnieniem programu Dni Pusz-
czykowa i całościowej koncepcji obchodów jubileuszu 50-le-
cia Miasta).

13 lutego – KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA
– zaopiniowanie projektów uchwał.

16 lutego – KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
– aktualny stan bezpieczeństwa w puszczykowskich szkołach

i zaangażowanie Miasta w problemy wychowawcze uczniów
– dyskusja na wniosek m.in. Fundacji Aktywności Lokalnej
z Puszczykowa,

– zima 2012 – informacje z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz Straży Miejskiej dot. podjętych działań celem
zminimalizowania skutków bardzo mroźnej zimy, aktualne po-
trzeby, wnioski na przyszłość,

– zaopiniowanie projektów uchwał.

22 lutego – KOMISJA REWIZYJNA
– kontrola Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz

w Puszczykowie.

27 lutego – KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA
– zaopiniowanie projektów uchwał.

2 marca – KOMISJA REWIZYJNA
– kontrola Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz

w Puszczykowie.
7 marca – KOMISJA REWIZYJNA

– kontrola Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz
w Puszczykowie.

8 marca – KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA
– wizja lokalna stanu technicznego budynku przy ul. Poznań-

skiej 26,
– wizja lokalna nad brzegiem Warty – ścieżka spacerowo-wido-

kowa przy ul. Nadwarciańskiej i ul. Cyryla Ratajskiego.

13 marca – KOMISJA EDUKACJI KULTURY I SPORTU
– realizacja obowiązku wychowania przedszkolnego na terenie

Puszczykowa,
– zaangażowanie Miasta i szkół w problemy związane z tzw.

trudną młodzieżą,
– informacja o podziale środków finansowych dla organizacji

pozarządowych,
– podsumowanie ferii zimowych w CAK i CAS.

14 marca – KOMISJA REWIZYJNA
– kontrola Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz

w Puszczykowie.
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INFORMACJE

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic:
ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5 ,7, 8.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Mias-
ta Puszczykowa uchwały nr 128/12/VI z dnia 28 lutego 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5 ,7, 8.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo w terminie od 19.03.2012 r.

do 17.04.2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic:
Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717
ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miasta Puszczykowa uchwały nr 108/11/VI z dnia 29 listopada 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo w terminie od 19.03.2012 r.

do 17.04.2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych

Wielkopolskiego Parku Narodowego, obręb Puszczykowo, arkusz 13 i 14.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717
ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miasta Puszczykowa uchwały nr 55/11/VI z dnia 31 maja 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego, obręb Puszczykowo, arkusz 13 i 14.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo w terminie od 19.03.2012 r.

do 17.04.2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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SAMORZĄD

WAŻNE UCHWAŁY LUTOWEJ SESJI RADY MIASTA
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM CZYŻEM, Przewodniczącym Rady Miasta w Puszczykowie

– Podczas lutowej sesji Rady Miasta radni głosowali nad
bardzo ważną uchwałą o przystąpieniu do opracowania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu uli-
cy Magazynowej. Dlaczego ten plan jest taki ważny?

– O konieczności przygotowania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego tego terenu mówiliśmy od wie-
lu miesięcy, a dokładnie od lata ubiegłego roku, kiedy jeden
z inwestorów chciał wybudować na tym terenie market. Od po-
czątku tej dyskusji zarówno burmistrz jak i radni byli całko-
wicie zgodni co do tego, że przygotowanie planu jest niezbędne.
Dopiero taki dokument szczegółowo określi bowiem warun-
ki, jakie będą musiały spełniać obiekty, które ewentualnie po-
wstaną na tym terenie. Oczywiście mieszkańcy, którzy pro-
testowali przeciwko planom budowy marketu także byli
zainteresowani wywołaniem planu. I tak właśnie się stało.

– Kto był inicjatorem wywołania tej uchwały?

– Jak można przeczytać w uzasadnieniu, Rada przystąpiła
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania na
wniosek Burmistrza Miasta, Rady Miasta oraz grupy miesz-
kańców. Jak już mówiłem ten temat przewijał się na kilku ses-
jach oraz komisjach tematycznych Rady Miasta, a taka osta-
teczna decyzja o przygotowaniu projektu o przystąpieniu
zapadła 13 lutego, podczas posiedzenia Komisji Budżetu
i Rozwoju Miasta. Ostatecznie Rada podjęła uchwałę pod-
czas sesji 28 lutego.

– Kolejną ważną decyzją podjętą podczas lutowej sesji
jest zgoda na emisję obligacji komunalnych. Na co zostaną
przeznaczone pieniądze z emisji obligacji?

– Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie spłaty
wcześniej zaciągniętych zobowiązań Miasta z tytułu pożyczek
i kredytów. Ostatecznie umniejszyliśmy wysokość emisji
z 3,4 mln złotych zaplanowanej w budżecie na 2012 roku do
2 mln zł.

– Jaki był powód zmniejszenia emisji obligacji?

– Radni analizując budżet zastanawiali się, czy kwota
2 mln złotych będzie kwotą wystarczającą. Braliśmy przy tym
pod uwagę m.in. dane, z których wynika, iż przychody z wol-
nych środków pieniężnych z lat ubiegłych ostatecznie
kształtują się na poziomie około 1,4 mln zł. W związku z tym
radni postanowili, iż emisja obligacji w chwili obecnej wy-
niesie 2 mln zł.

– Czy to oznacza, że nie będzie dalszej emisji?

– Radni będą na bieżąco analizować sytuację finansową mias-
ta. W zależności od tego, jak będą kształtowały się wpływy
z dochodów i wydatki, Rada zdecyduje czy będziemy emitować
kolejne obligacje czy też nie.

Rozmawiał Bogdan Lewicki

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie

serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom i uczestnikom Balu Karnawałowego
zorganizowanego 28 stycznia br. przez Radę Rodziców w Restauracji Lokomotywa.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wszystkie środki uzyskane podczas balu
zostaną przeznaczone na potrzeby społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 2.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie

Informujemy, że uległ zmianie numer rachunku bankowe-
go Urzędu Miejskiego, na który należy wpłacać opłatę za udo-
stępnienie 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.
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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;
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Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.
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WYBUDUJĄ ULICĘ MATEJKI
Jeśli tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą na przełomie marca
i kwietnia rozpoczną się prace związane z budową ulicy Matejki
w Puszczykowie. Inwestycją objęty będzie odcinek od ul. Prusa
do ul. Kościuszki.

przeznaczonych do modernizacji. Obecnie
jest ona, bowiem drogą gruntową, która
wymagała corocznego równania.

Do przetargu stanęło 6 firm, wybrano
ofertę przedsiębiorstwa z Leszna, która
zaproponowało za te prace 1.049.000 zł.

Za ta pieniądze wybudowana będzie
nie tylko nowa nawierzchnia z kostki typu
pozbruk, wjazdy na posesje i chodniki,
ale także kanalizacja deszczowa oraz nie-
wielki parking koło ulicy Kościuszki.

Z uwagi na to, że po utwardzeniu uli-
cy na odcinku 450 metrów, po każdych
opadach będzie więcej deszczówki do od-
prowadzenia konieczne było także uję-
cie w zakresie prac przebudowy prze-
pompowni deszczówki, która popłynie w
stronę ulicy Dworcowej.

– Pompy, które teraz są tam zainsta-
lowane mają zbyt małą wydajność –
mówi Barbara Mulczyńska, kierownik
Referat Infrastruktury i Zamówień Pub-
licznych Urzędu Miasta w Puszczykowie.

Koniec prac zaplanowano na połowę
lipca.

– Aby zminimalizować uciążliwości
związane z budową ulicy Matejki, 20 mar-
ca – przed rozpoczęciem prac – spot-
kałem się z mieszkańcami mającymi
swoje posesje przy tej ulicy. Zgodnie
z moim programem wyborczym, chcę roz-
mawiać z mieszkańcami o wszystkich naj-
ważniejszych miejskich inwestycjach –
mówi Andrzej Balcerek, Burmistrz Pusz-
czykowa.

W spotkaniu uczestniczyli pracowni-
cy Urzędu Miasta odpowiedzialni za
realizacje tej inwestycji, przedstawiciel
projektanta, wykonawcy, nadzoru bu-
dowlanego.

Podczas spotkania omówione zostały
wszelkie aspekty prac oraz przedsta-
wiona organizacja ruchu, którą będzie
obowiązywała podczas robót. red.

Podczas indywidualnego, bezpłatnego
spotkania będą mogli Państwo otrzymać
formularz podatkowy oraz uzyskać in-
formacje dotyczące m.in. ulg podatko-

wych, składania zeznań bez podpisu
kwalifikowanego, najczęściej popełnia-
nych błędów przy wypełnianiu PITu
elektronicznie. Pracownik Urzędu Skar-

MASZ PROBLEM Z WYPEŁNIENIEM PITU?
ZAPRASZAMY DO URZĘDU MIEJSKIEGO!

Urząd Skarbowy we współpracy z Urzędem Miejskim w Puszczykowie
będzie udzielał informacji na temat rozliczania rocznego za 2011 rok.

bowego będzie udzielał informacji i przyj-
mował deklaracje mieszkańców w Urzę-
dzie Miejskim, ul. Podleśna 4, sala se-
syjna, budynek B, w dniach:
• 28 kwietnia (sobota) w godz. 9–12,
• 30 kwietnia (poniedziałek) w godz.

12–17
W godzinach pracy Urzędu Miejskie-

go można pobrać druki zeznania rocznego
w zakresie podatku dochodowego od
osób fizycznych. red.

W tym roku na inwestycje w budżecie
miasta zarezerwowano 2,5 mln zł. Naj-
większą pozycję realizowaną z tej kwoty

będzie stanowiła właśnie budowa ulicy
Matejki. Prace były planowane od dawna,
ponieważ ta ulica ujęta jest w rankingu ulic
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Tytuł „Zasłużony dla miasta Puszczy-
kowa” przyznaje się osobom fizycznym
oraz organizacjom gospodarczym, poza-
rządowym, naukowym i kulturalnym.
„Honorowe Obywatelstwo Miasta Pusz-
czykowa” nadaje się wyłącznie osobom
fizycznym. Wyróżnienia honorowe Rada
Miasta Puszczykowa nadaje uchwałą.

Wnioski o przyznanie tytułu honoro-
wego może składać: grupa co najmniej

5 radnych, Burmistrz Miasta Puszczy-
kowa, organizacje pozarządowe oraz
grupa co najmniej 100 mieszkańców
Puszczykowa. Wnioski, zawierające uza-
sadnienie z opisem zasług kandydata
i wskazaniem dowodów na ich potwier-
dzenie, należy kierować do Przewod-
niczącego Rady Miasta i składać w kan-
celarii Urzędu Miejskiego, Puszczykowo,
ul. Podleśna 4.

WYRÓŻNIENIA HONOROWE MIASTA
Informujemy, że do 30 kwietnia br. można składać wnioski w sprawie
nadania wyróżnienia honorowego za szczególnie zasłużoną działalność
dla miasta Puszczykowa.

Rada po otrzymaniu wniosku, po-
wołuje komisję w celu jego zweryfiko-
wania i sporządzenia opinii oceniającej
zasadność wniosku.

Uchwałę w sprawie wyróżnienia ho-
norowego podejmuje Rada po zapozna-
niu się z opinią i stanowiskiem komisji
oraz z zebranym materiałem dowodo-
wym.

Uroczyste nadanie wyróżnienia ho-
norowego odbywa się podczas sesji
Rady w obecności Burmistrza i zapro-
szonych gości.

red.

O rozpoczęciu nauki przez dzieci urodzone w 2006
i 2007 roku decydują rodzice. Fakt ten wynika
z nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która
przesuwa na 2014 rok wprowadzenie obowiązku
szkolnego dla dzieci 6-letnich.

Dzieci urodzone w 2006 roku od 1 września 2012 r. mogą
podjąć naukę w klasie 1 lub nadal pozostać przedszkolakami.
Dzieci urodzone w 2007 roku, jeśli od września 2013 r., mają
zostać uczniami, muszą odbyć roczne przygotowanie przed-
szkolne.

Roczne przygotowanie przedszkolne realizowane jest w
przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach pod-

stawowych. Szkoły swym zasięgiem obejmują tzw. obwody,
co za tym idzie oddziały przedszkolne także przynależą do tych
obwodów.

Rodzice szczegółowe informacje mogą uzyskać w sekre-
tariatach szkół.
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza

ul. Wysoka 2
tel. 61 813 34 61; e-mail: szp1@wp.pl
www.sp1puszczykowo.pl

• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Kasprowicza 1
tel. 61 813 33 71; e-mail: sp2@puszczykowo
www.sp2puszczykowo.pl

ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

W II połowie marca
w Puszczykowie rozpoczęło się
równanie dróg gruntowych.
Ekipy drogowców rozpoczęły
prace od Niwki, by przez
Puszczykówko dotrzeć
do Puszczykowa Starego.

W tym roku, równocześnie z równa-
niem w miejscach, gdzie tworzyły się
kałuże dosypywany jest gruz który jest
następnie zagęszczany walcem.

Przy sprzyjających warunkach atmo-
sferycznych drogowcy do świąt wielka-
nocnych powinni wykonać większość
prac.

W tym samym okresie w Puszczyko-
wie wykonano pozimowe zamiatanie
ulic oraz malowanie linii poziomych na
jezdniach. red.

RÓWNIARKA W AKCJI
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PLAN DLA UL. MAGAZYNOWEJ
Podczas 18. Sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic:
ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo.

Przypominamy, że chodzi międzyPodczas
18. Sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego w Pusz-
czykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Koś-
cielnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo.
innymi o teren przy ulicy Magazynowej, na
którym w ubiegłym roku jeden z inwestorów,
chciał wybudować market. Potem kolejny in-
westor chciał, aby powstały tam domy w za-
budowie szeregowej, a w lutym tego roku do
Urzędu Miasta skierowany został kolejny
wniosek o ustalenie warunków zabudowy do-
mów 6 jednorodzinnych na działkach o po-
wierzchni 600 metrów kw.

W związku z tym, że rada podjęła uchwałę
o przystąpieniu do opracowania MPZP, bur-
mistrz mógł zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym zawiesić postępowanie o ustale-
nie warunków zabudowy na okres nie dłuższy
niż 9 miesięcy, co też uczynił.

W tym czasie będą prowadzone prace
związane z opracowaniem MPZP. Po uchwa-
leniu MPZP wszyscy inwestorzy, którzy
będą chcieli cokolwiek wybudować na ob-
szarze nim objętym, będą musieli ściśle
stosować się do jego zaleceń. MPZP stano-
wi bowiem podstawę planowania prze-
strzennego w każdej gminie. Określa on prze-
de wszystkim:

• minimalne wielkości działek, aby nie do-
puścić do zbytniego zagęszczenia zabudowy,

• zasady podziału działek, aby nie dopuścić
do podziału na działki zbyt małe, o wy-
miarach utrudniających prawidłową zabu-
dowę

• maksymalne powierzchnie zabudowy
działek,

• minimalne powierzchnie terenu biolo-
gicznie czynnego,

• parametry wysokościowe budynków
• geometrię dachów, tzn. czy mają być

płaskie czy spadziste o określonych kątach
nachylenia połaci
Plan wytycza też układ komunikacyjny te-

renu i zasady zaopatrzenia w infrastrukturę
techniczną.

Podjęcie prac nad planem miejscowym jest
związane z zamiarem kompleksowego roz-
wiązania sposobu zagospodarowania tego te-
renu oraz terenów sąsiednich z uwzględnie-
niem powiązań komunikacyjnych. Wszystkie
działania planistyczne prowadzone przez sa-
morząd mają na celu zachowanie wyjątko-
wego charakteru Puszczykowa. red.

WYEMITUJĄ OBLIGACJE
Rozmowa z PIOTREM ŁOŹDZINEM, skarbnikiem Puszczykowa

– Rada Miasta Puszczykowa na sesji w
lutym podjęła uchwałę w sprawie emisji ob-
ligacji komunalnych – jaki jest cel tej
emisji?

– Samorządy mogą zaciągać dług na sfi-
nansowanie deficytu albo na spłatę długu za-
ciągniętego w latach poprzednich. Nasza
emisja ma na celu spłatę długu. W 2011 r. pla-
nujemy rozchody z tytułu spłat pożyczek i kre-
dytów w kwocie 3,4 mln zł i taką samą kwo-
tę zamierzamy pozyskać z emisji obligacji.

– Czym są obligacje komunalne?
– Sama obligacja jest papierem wartoś-

ciowym emitowanym w serii, w którym emi-
tent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela
obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się
wobec niego do spełnienia określonego
świadczenia. W celu przeprowadzenia emis-
ji wybiera się agenta emisji, do którego naj-
ważniejszych zadań należy: przygotowanie
dokumentacji emisji, objęcie obligacji na
własny rachunek i przekazanie środków z ob-
ligacji samorządowi, prowadzenie ewiden-

cji obligacji, obsługa rynku wtórnego obli-
gacji, przeprowadzenie operacji wykupu
obligacji.

– Dlaczego miasto zdecydowało się na
emisję obligacji zamiast kredytu?

– Dla nas emisja obligacji jest korzyst-
niejsza od zaciągnięcia kredytu bankowe-
go z kilku powodów. Najistotniejsza jest
możliwość odroczenia spłaty długu. W na-
szej sytuacji spłata rat kredytu w naj-
bliższych latach stwarzałaby groźbę prze-
kroczenia dopuszczalnego limitu spłaty
długu w roku. Ponadto do zalet obligacje
można zaliczyć to, że wybór organizatora
emisji nie podlega przepisom ustawy pra-
wo zamówień publicznych, a tym samym
procedura pozyskania środków jest mniej
skomplikowana, środki finansowe można po-
zyskać szybciej z możliwością dodatko-
wych negocjacji, co do ceny. Należy pod-
kreślić, że koszt pozyskania finansowania
z emisji obligacji i zaciągniętego kredytu jest
porównywalny.

– Jaki bank będzie agentem emisji?
– To, że do wyboru agenta nie stosuje się

ustawy prawo zamówień publicznych nie
oznacza, że agenta emisji wybierzemy bez
żadnych procedur. Zwróciliśmy się już
o złożenie ofert do pięciu banków, które
w terminie do 30 marca mają możliwość
złożenia ofert.

– Radni podejmując uchwałę w sprawie
emisji obligacji zmniejszyli kwotę emisji z
kwoty 3,4 mln zł proponowanej przez Bur-
mistrza do kwoty 2 mln zł, jakie skutki ma
to dla miasta?

– Skutkiem będzie to, że zamiast prze-
prowadzenia jednej procedury wyboru ban-
ku do emisji obligacji trzeba będzie prze-
prowadzić dwie. Przychody miasta zapisane
w budżecie na bieżący rok wynoszą 3,4 mln
zł; oznacza to, że 1,4 mln zł, przy założeniu
pozostawienia deficytu na nie zmienionym po-
ziomie, będziemy musieli jeszcze w tym
roku pozyskać. Ponadto, w mojej ocenie, dzie-
lenie emisji na dwie nie jest dla nas korzys-
tne. Przede wszystkim czym mniejsza kwo-
ta emisji tym trudniej jest znaleźć bank, który
by obligacje chciał objąć. Ponadto przy
mniejszych kwotach emisji banki oferują gor-
sze warunki cenowe. red.
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KULTURA

Piotr Maks Wiśniewski (kon-
trabas), Sławomir Tokłowicz
(perkusja), Marcin Kajper
(saksofon). W trakcie wy-
stępu artyści wykonali naj-
popularniejsze utwory le-
gendarnego Sinatry, z okresu
szczytu jego kariery i popu-
larności wśród których zna-
lazły się „My Way”, „Stran-
gers In The Night”, „I’ve
Got You Under My Skin”, jak
i kilka mniej znanych „pe-
rełek”. Pomiędzy utworami
wspaniała pierwszoosobowa
narracja wciągała w świat
wspomnień, czyniąc koncert
niepowtarzalnym i wyjątko-
wym.

Dziękujemy serdecznie
licznie przybyłym gościom,
a także sponsorom tego kon-
certu za wsparcie finansowe: Zakładowi Robót Drogowych Pana
Marka Dachtery oraz Powszechnej Spółdzielni Spożywców
w Puszczykowie „Społem”.

Koncertowi towarzyszył patronat medialny Radia Merkury.
BMCAK

PRZEBOJE
FRANKA SINATRY
W PUSZCZYKOWIE
27 lutego odbył się koncert z okazji obchodów
pięćdziesięciolecia istnienia miasta Puszczykowa.
Tym razem mieliśmy zaszczyt zaprosić Państwa
do Biblioteki Miejskiej

na spotkanie w swingującym świecie muzyki rozrywkowej,
pełnej elegancji i klasy, podczas którego w atmosferę koncertów
legendarnego wokalisty, Franka Sinatry wprowadził widzów
spektakl muzyczny „Sinatra Projekt”. W składzie zespołu po-
jawili się: Łukasz Mazurek (wokal), Jacek Winkiel (pianino),
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Przerwa w zajęciach warsztatowych w bibliotece nie oznaczała wcale
ciszy i pustki na korytarzach.

Przez dwa tygodnie spotykały się u nas
dzieci, dla których przygotowany został
program zabaw z zajęciami plastyczny-
mi i teatrzykiem. W pierwszym tygodniu
towarzyszyła nam Królowa Śniegu.
Wspólnie z dziećmi przenieśliśmy się do
Zamku Śniegowego, czytaliśmy frag-
menty tej baśni, bawiliśmy się w zaba-
wy związane z utworem. Każdego dnia
dzieci wykonywały piękne prace pla-
styczne i tak dzięki temu powstały cu-
downe Królowe Śniegu z papierowej wy-
dzieranki, kartki walentynkowe, także
ogromne i małe papierowe śnieżynki oraz
wspominki z ferii. W środę odwiedził nas
teatr Paola Studio Art ze spektaklem „Wi-
rus w krainie bajek”. Tytułowy wirus
komputerowy wprowadził okropne za-
mieszanie w wielu bajkach, w tym także
w naszej Królowej Śniegu, która to po-
kazała się w rolkach i w dodatku była
mieszkanką ciepłej krainy. Na szczęście
wraz z pomocą dzieci, aktorom udało się
wszystko naprawić. Na zakończenie
pierwszego tygodnia ferii odbył się bal
u Królowej Śniegu, podczas którego
dzieci wspólnie uczestnicząc w kilku za-
bawach i konkursach zdobyły klucz do
serca bohaterki tego tygodnia.

W drugim tygodniu szczególną uwa-
gę poświęciliśmy futerkowym przyja-
ciołom – kotom, które swoje święto ob-
chodziły 17 lutego. Dzieci zapoznały się
z rasami kotów, poznały słownik kociej

mowy, uczestniczyły w zabawach zwią-
zanych z kocim światem. W ramach za-
jęć plastycznych powstały piękne koty
(i nie tylko) z masy solnej, zabawki
dla kotów oraz w ramach zajęć „Mysz
w konserwie” pięknie ozdobiły puszki
przeznaczone na kocie jedzenie. We
wtorek Kocim Podkoziołkiem wspólnie
pożegnaliśmy karnawał. W środę po raz
drugi przyjechał z wizytą teatr Paola Stu-
dio Art, tym razem ze spektaklem „Uro-
dziny Pana Kleksa”. Wszystkie dzieci
zostały pasowane na uczniów Akademii
Pana Kleksa. Poznały historię Mateusza,
częstowały się pastylkami na dobre sny,
a także wzięły udział w lekcji czarowa-
nia. Na zakończenie wszyscy uczniowie
„Akademii Pana Kleksa” spostrzegli,
że uczestniczą w zapomnianych przez
Pana Kleksa jego własnych urodzinach.
Stąd wspólnie pięknie odśpiewały uro-
dzinowe „Sto lat”. Piątek był Dniem Pu-
pila, w którym rozmawialiśmy o zwie-
rzakach, jakie dzieci posiadają lub jakie
chciałyby mieć.

Całość zajęć w ferie przeplatana
była przerwami ze słodkim poczęs-
tunkiem, ufundowanym przez piekar-
nię Limaro. Dziękujemy serdecznie
za pomoc i współpracę.

Wszystkim obecnym dzieciom dzię-
kujemy za udział w zajęciach, zaanga-
żowanie i za uśmiechy i pogodę ducha
przynoszone każdego dnia. red.

FERIE W BIBLIOTECE
MIEJSKIEJ ZAKOŃCZONE
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WYDARZENIE

SP NR 1
Jak co roku, w czasie trwania ferii zimowych,
w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie
odbywały się półkolonie. Dzieci, zamiast przebywać
w domu, miały możliwość uczestniczenia
w różnorakich zajęciach.

Każdy uczeń, w zależności od zainteresowań, mógł wybrać
odpowiednią dla siebie formę spędzania czasu. Były zajęcia pla-
styczne, sportowe, informatyczne itp. Największą atrakcją dla
uczestników okazały się wycieczki autokarowe poza granice
Puszczykowa: gra w bowling w centrum rekreacyjno-sporto-
wym NIKU, kąpiel w basenie OAZA w Kórniku, oglądanie fil-
mu pt. "Podróż na tajemniczą wyspę" w MULTIKINIE.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się też lekcje karate, pro-
wadzone pod okiem wykwalifikowanego trenera. Wszyscy chęt-
ni mogli brać udział w treningu, który przybrał formę widowiska.

Nowością tegorocznych półkolonii było budowanie i pro-
gramowanie robotów. Grupa uczniów przy pomocy pana Flor-

SP NR 2 I GIMNAZJUM NR 2

W półkoloniach zimowych organizowanych w SP2 i Gim-
nazjum nr 2 wzięło udział:
• w pierwszym tygodniu 52 dzieci ze szkoły podstawowej oraz

13 z gimnazjum
• w drugim tygodniu 44 dzieci ze szkoły podstawowej oraz

10 z gimnazjum.
Jak co roku we wtorki i czwartki organizowano wyjazdy poza

teren szkoły. We wtorki były to wyjazdy na basen do Suche-
go Lasu, natomiast w czwartki do kina. W pierwszym tygod-
niu dzieci obejrzały „Muppety”, zaś w drugim „Wyprawę na
tajemniczą wyspę”.

W obie środy młodsze grupy wzięły udział w przedstawie-
niu dla dzieci, zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską Cen-
trum Animacji Kultury. Aktorzy z teatru Wielkie Koło wystawili
dwa spektakle: „Wirus z krainy bajek” oraz „Przygody Pana
Kleksa”.

Dopóki pozwalała pogoda dzieci korzystały z lodowiska na-
turalnego na terenie Centrum Animacji Sportu. Pozostały czas
dzieci spędzały na zajęciach sportowych w sali gimnastycznej,
gdzie prowadzono zajęcia z piłki nożnej, siatkowej, koszyko-
wej, tenisa stołowego, a także inne gry i zabawy ruchowe.

Jak co roku transport zapewniła puszczykowska firma
Sławomira Miki.

Przemysław Hejnowicz

kowskiego ćwiczyła twórcze i logiczne myślenie konstruując
niesamowite pojazdy gąsienicowe, które wykonywały zabawne
układy ruchowe. red.

ZIMOWE PÓŁKOLONIE
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WYDARZENIE

DZIEŃ KOBIET
W BIBLIOTECE
Z okazji Dnia Kobiet na scenie Sali Teatralnej Biblioteki Miejskiej

pojawili się aktorzy Izabella Tarasiuk oraz Janusz Andrzejewski.

W ten wyjątkowy, teatralny wieczór zaprezentowali zgromadzonej publicznoś-
ci – w większości Paniom – spektakl teatralny „Impresja letniego wieczoru” na pod-
stawie sztuki A. Gelmana pt. „Ławeczka”. Widzowie zobaczyli wspaniałą opowieść
o poszukiwaniu miłości przez dwoje samotnych ludzi, ubarwiających znacząco swoją
szarą egzystencję. Ich przypadkowe spotkanie i „parkowy romans”, podczas któ-
rego zrzucają kolejne maski i odsłaniają prawdę o sobie, staje się wielką metaforą
związku kobiety i mężczyzny.

Po wykładzie Panie zostały obdarowane kwiatkiem, wręczonym przez Prze-
wodniczącego Rady Miasta Puszczykowa Zbigniewa Czyża.

W hallu na wszystkich gości czekał poczęstunek oraz pokaz makijażu wieczo-
rowego.

Atmosfera była jak zwykle bardzo ciepła, przyjemna, rozmowy i dyskusje trwały
do późnych godzin wieczornym. Dziękujemy za odpowiedź na nasze zaproszenie
do wspólnej zabawy. M.N
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KULTURA

Nowy semestr jest wyjątkową okazją, by zaprosić tych Pań-
stwa, którzy wcześniej nie mieli jeszcze okazji do nas
dołączyć.

Do Akademii Seniora należeć może każdy, kto niekoniecz-
nie czuje się Seniorem, ale każdy, kto dysponuje czasem w go-
dzinach rannych i przedpołudniowych, każdy kto wraz z na-
staniem cieplejszych, słoneczniejszych i przyjemniejszych
dni ma ochotę wyjść z domu, spotkać się z ludźmi i ciekawie
spędzić czas. Oferta zajęć jest bardzo bogata. Znaleźć można
coś zarówno dla ciała, umysłu jak i ducha. O formę fizyczną
uczestników zajęć dba niezmiennie pani dr Monika Stefaniak
podczas Jogi i Fizjoterapii. Spotkania odbywają się w kilku gru-
pach wyłonionych ze względu na intensywność zajęć, stąd każdy
może ćwiczyć w takim stopniu, by jedynie sobie pomóc, a nie
zaszkodzić. Dla osób ceniących ruch na świeżym powietrzu po-
lecamy Norndic Walking pod opieką pana Przemysława Hej-
nowicza. Zajęcia te dają możliwość nie tylko ćwiczeń, ale także
poznania ciekawych miejsc otaczającego nas Wielkopolskie-
go Parku Narodowego, zwłaszcza nowym mieszkańcom Pusz-
czykowa i okolic. Tym, którzy akumulatory energii najchętniej
ładują przy muzyce i tańcu polecamy Solo Latino, Aerobik Se-
nior oraz Zumbę Senior. W trakcie zajęć odpowiednich kroków
uczy instruktor fitness i tańca Piotr Musiałkowski.

Akademia Seniora to również możliwość potrenowania
pamięci i mózgu. Służą temu zajęcia z Treningu Pamięci oraz
nauka języków obcych (j. angielski, niemiecki, włoski) na
różnych poziomach zaawansowania oraz kurs komputerowy.

Nie zapomnieliśmy także o miłośnikach sztuki i o osobach,
w których drzemiący artysta czeka na przebudzenie i wyjś-
cie z cienia. Swoje pasje mogą rozwijać podczas zajęć z ma-
larstwa i decoupage pod opieką pani Agnieszki Jagiełło. Na-
tomiast osoby lubiące śpiewać zapraszamy na zajęcia wokalne.

Przynależność do Akademii Seniora uprawnia również do
zniżkowych biletów na koncerty, spektakle teatralne i różne inne
imprezy organizowane przez Bibliotekę Miejską w Puszczy-
kowie. Ulgi respektowane są także w Wyższej Szkole Nauk Hu-
manistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, która to jest na-
szą uczelnią partnerską.

Szczegółowy i aktualny plan zajęć dostępny jest w biblio-
tece oraz na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.iq.pl.
Informacji zasięgnąć można także pod numerem telefonu
(61) 8 194 649.

Zapraszamy serdecznie! red.

KOLEJNY SEMESTR AKADEMII
SENIORA OTWARTY!

Tuż po dwutygodniowej przerwie, 28 lutego nastąpiło otwarcie kolejnego – letniego semestru Akademii
Seniora. Witamy serdecznie naszych stałych bywalców. Mamy nadzieję, że nowe siły i entuzjazm pozwolą
Państwu dalej rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Cieszymy się, że przygotowana przez nas oferta
spotyka się jak dotąd z tak ogromnym zainteresowaniem.
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MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA W SP2
6 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie
po raz drugi odbył się konkurs dla uczniów klas I–III
„Mistrz Pięknego Czytania”. W rywalizacji wzięło
udział 24 uczniów. Każdą klasę reprezentowała trójka
dzieci wyłoniona w eliminacjach klasowych.

Jury w składzie Tamara Olejnik – przewodnicząca, Sławomira
Woźniak oraz wicedyrektor Maciej Kubacki, brało pod uwagę
poprawność, tempo, płynność, wyrazistość i intonację czytanych
tekstów, które uczniowie losowali na poszczególnych poziomach.

Spośród uczniów klas pierwszych, pierwsze miejsce zajęła
Agata Poprawka z klasy Ic, drugie Maria Pobojewska z kla-
sy Ia, trzecie Helena Światowy z klasy Ib. Z klas drugich, dru-
gie miejsce zajęła Karolina Heydel z klasy IIb, trzecie miejs-
ce Ida Grenda i Wiktoria Mazur z klasy IIa. Pierwszego miejsca
nie przyznano. Z klas trzecich, pierwsze miejsce zajęła Klau-
dyna Załęska z klasy IIIc, drugie miejsce Maciej Batura z kla-
sy IIIc i Michał Golański z klasy IIIb. Trzeciego miejsca nie
przyznano. Sześciu uczniów otrzymało wyróżnienia.

Szkolna sala fizyczna, chemiczna czy biologiczna
w pamięci każdego kto przekroczył już 30-tkę jawi się
jako miejsce pełne urządzeń, preparatów
czy stworzeń zastygłych w formalinie.

Któż z nas nie pamięta doświadczeń z fizyki, doświadczeń
z chemii czy badań na lekcji biologii dokonywanych przy pomocy
mikroskopu? Kolejne reformy w szkolnictwie doprowadziły do
likwidacji znanych nam doskonale pracowni na rzecz nauczania
z tablicy i podręcznika. Nie powinno nas zatem dziwić, że ścisłe
kierunki na wyższych uczelniach świecą niemalże pustkami.

Rada Rodziców postanowiła wesprzeć, zainicjowany przez
Dyrektora Gimnazjum p. Tomasza Żaka, projekt stworzenia pra-
cowni przedmiotów przyrodniczych w Gimnazjum nr 1 w Pusz-
czykowie.

Na dzień 31 marca br. zaplanowano szkolny kiermasz rze-
czy używanych, czyli tzw. PCHLI TARG. Wzorem roku
ubiegłego na placyku przy ul. Poznańskiej obok Komisariatu
Policji, w godzinach od 11.00 do 15.00, pod zadaszonym stoi-

skiem będzie można nabyć używane przedmioty za symboliczną
złotówkę, a każdy kupujący może liczyć na darmowy słodki
poczęstunek z Cukierni p. Jacka Błaszkowiaka oraz do wyboru
kawę lub herbatę serwowaną przez p. Annę Haczyk z Restau-
racji „Skarabeusz”.

Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na zakup nie-
zbędnych preparatów i odczynników pozwalających na uczy-
nienie pierwszego kroku...

Do akcji włączyły się władze Puszczykowa, Strażnicy
Miejscy, miejscowi przedsiębiorcy, nauczyciele, rodzice i sami
uczniowie.

Jeśli ktoś z Państwa posiada zbędne artykuły dekoracyjne,
artykuły codziennego użytku, zabawki czy sprzęty w dobrym
stanie, które mogą posłużyć innym, prosimy o ich dostarcza-
nie do Sekretariatu Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie przy ul.
Wysokiej 1, nr tel. 61 81 94 357, w godzinach od 8.00 do 14.00
do dnia 30 marca.

Powróćmy jak za dawnych lat i odtwórzmy to co było
dobre… RR

POWRÓT DO DOBRYCH TRADYCJI

Przypominamy, że w 2012 r. tracą ważność dowody
osobiste wydane w 2002 roku.

Na awersie każdego dowodu osobistego jest dokładna data
ważności dokumentu. Wnioski o wydanie nowych dowodów

WYMIEŃ DOWÓD OSOBISTY tożsamości należy złożyć 30 dni przed końcem daty ważnoś-
ci starych.

Wnioski dostępne są na w Urzędzie Miejskim w Puszczy-
kowie oraz na stronie: www.puszczykowo.pl.

Do wniosku należy dołączyć dwa zdjęcia.
Za nowy dowód nie pobiera się opłaty.
Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim

w Puszczykowie przy ul. Podleśna 4, pokój nr 2 budynek B.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, zwycięzcy i wy-
różnieni nagrody.

GRATULUJEMY! M. Tomalak i B. Krupka
nauczycielki SP2
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MALI RYCERZE
KSIĄŻEK
7 marca 2012 roku uczniowie klas 0b i 0c ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Puszczykowie odwiedzili
Bibliotekę Miejską. Pani Małgorzata Niedzielska
w bardzo interesujący sposób przedstawiła dzieciom
drogę książki od jej napisania do momentu, kiedy
trafia do biblioteki.

Dzieci z dużym zainteresowaniem przyglądały się barwnym
ilustracjom, na których przedstawione były wszystkie osoby,
przez, których ręce musiała przejść książka: od autora-pisarza,
przez ilustratora-grafika, drukarza, introligatora itd. Ucznio-
wie nie tylko zwiedzili wszystkie pomieszczenia biblioteki, poz-
nali różnice między nią a księgarnią, ale brali udział w wielu
konkursach i rozwiązywali zagadki. Między innymi dzieci mu-
siały poszukać pochowanych w pomieszczeniach biblioteki rek-
wizytów z bajek i odgadnąć na podstawie wylosowanych ilust-
racji, jaka to bajka. Po zdaniu egzaminu na rycerza książek,
gdy dzieci przekonały Panią Małgosię, że będą dbały o
książki: czytały je po umyciu rąk, nie wydzierały, ani nie za-

ginały kartek i absolutnie nie rysowały wewnątrz, mogły wy-
pożyczyć te, które im się podobały najbardziej. Za miesiąc kla-
sy 0b i 0c znów wybierają się do biblioteki. Muszą oddać wy-
pożyczone egzemplarze, ale już nie mogą się doczekać,
ponieważ Pani Małgosia obiecała, że wspólnie będą robić
zakładki do książek i dzieci będą mogły do domu wy-
pożyczyć kolejne pozycje. BMCAK

INAUGURACYJNE POSIEDZENIE
PUSZCZYKOWSKIEJ RADY

6 marca 2012 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie
Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego. Spotkanie otworzył Andrzej Balcerek,
Burmistrz Miasta Puszczykowa, który przywitał
wszystkich zebranych.

W słowie wprowadzenia podkreślił istotną rolę Rady jako
pośrednika we współpracy między urzędem miasta, Radą
Miasta a organizacjami pozarządowymi i ze swej strony za-
deklarował gotowość ścisłej współpracy w celu właściwego
wykorzystania potencjału wynikającego z aktywności miesz-
kańców miasta Puszczykowa.

Podczas posiedzenia członkowie Rady w głosowaniu jaw-
nym wybrali ze swojego grona przewodniczącego, wiceprze-
wodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczącą została Iwo-
na Janicka, reprezentująca Fundację Aktywności Lokalnej;
Wiceprzewodniczącą –Małgorzata Hempowicz, reprezen-
tująca Radę Miasta Puszczykowa, natomiast Sekretarzem zos-
tała Katarzyna Nowak, przedstawiciel Burmistrza Miasta
Puszczykowa.

Puszczykowska Rada Działalności Pożytku Publicznego zos-
tała powołana na podstawie Zarządzenia Nr 61/11/VI Burmistrza
Miasta Puszczykowa z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie

ogłoszenia naboru na członków Puszczykowskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, natomiast tryb powoływania
członków oraz organizacja i tryb działania Rady zostały
określone Uchwałą Nr 98/11/VI Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 18 października 2011 r. Kadencja Rady trwa 2 lata.
W skład Rady wchodzi 8 osób, w tym 4 przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, 2 przedstawicieli Rady Miasta Puszczyko-
wa oraz 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów strategii
rozwoju miasta; opiniowanie projektów uchwał i aktów pra-
wa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o któ-
rych mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami poza-
rządowymi; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących
funkcjonowania organizacji pozarządowych; udzielanie pomocy
i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami ad-
ministracji publicznej

a organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w spra-
wach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych za-
dań do realizacji przez organizacje pozarządowe.

Katarzyna Nowak



data ur. data zg.
Lewicka Anna Maria 26 XII 1970 13 II 2012
Korytowska Olga Maria 15 II 1936 18 II 2012
Szajek Kazimiera 19 II 1925 24 II 2012

Dudka Danuta Pelagia 16 X 1937 24 II 2012
Łakomy Włodzimierz Arkadiusz 19 IV 1956 4 III 2012
Sarbak Irena 11 XI 1928 5 III 2012
Ginter Urszula 19 VIII 1938 9 III 2012
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LUDZIE DOBREGO SERCA NIE ZAWIEDLI

Ponad 662 kilogramy żywności zebrali wolontariusze
podczas zbiórki zorganizowanej przed Wielkanocą
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z wiktuałów, przekazanych przez puszczykowian potrze-
bującym zrobiono świąteczne paczki, które trafiły do potrze-
bujących, będących podopiecznymi MOPS.

Tegoroczna przedświąteczna zbiórka żywności była kolejną
przeprowadzoną w naszym mieście. Tradycyjnie przed Wielką
Nocą i Bożym Narodzeniem MPOS we współpracy z Bankiem
Żywności organizuje akcje, podczas których wolontariusze zbie-
rają od ludzi dobrego serca żywność i słodycze.

Tak było także w weekend 16–18 marca br. Wolontariu-
szami byli uczniowie z obydwóch puszczykowskich gim-
nazjów, którzy zbierali żywność w sklepach sieci: Społem
i Arturo. Mieszkańcy naszego miasta nie zawiedli także w tym
roku i po raz kolejny wykazali się dobrym sercem i chęcią
pomocy innym.

Produkty były odbierane przez pracowników Miejskiego Oś-
rodka Pomocy Społecznej oraz Strażników Miejskich i prze-
transportowywane do siedziby MOPS. Na miejscu przygoto-
wano z nich paczki, które trafiły do potrzebujących.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dzię-
kują wszystkim, którzy zaangażowali się w przedświąteczną
zbiórkę żywności oraz umożliwili jej przeprowadzenie, a także
tym, którzy pomagali w inny sposób. Dzięki nim oraz hojności
mieszkańców naszego miasta bardzo wiele rodzin mogło god-
niej spędzić minione święta. red.

ODESZLI

DYSKUSJA
O MODERNIZACJI
Z inicjatywy Urzędu Miasta
Lubonia w Leśnym Ośrodku
Szkoleniowym w Puszczykowie
odbyło się spotkanie w sprawie
planów przebudowy drogi
wojewódzkiej 430.

Jego uczestnikami byli m.in. przed-
stawiciele władz samorządowych Pusz-
czykowa, Lubonia, Komornik, Mosiny,

Kórnika, Kleszczewa, Poznania oraz
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich, radni Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego i Powiatu Poznań-
skiego.

Podczas spotkania dyskutowano m.in.
nad stanem zaawansowania prac nad
koncepcją przebudowy drogi woje-
wódzkiej nr E-430, koncepcją realizacji
przeprawy mostowej przez Wartę,
łączącej drogę krajową nr 5 i nr 11.

Było to 3 spotkanie poświęcone pla-
nom modernizacji drogi 430.

red.
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PKP
PUSZCZYKÓWKO – POZNAŃ GŁÓWNY
Odjazd: 4.44 1–6; 5.11 (D); 5.43 codz; 6.04 (D); 6.38 codz; 6.57 (D); 7.13 codz; 8.06 (D); 8.43 codz;
9.20 (D); 10.01 codz; 10.32 (22); 11.47 (23); 12.41 codz; 13.35 codz; 14.28 (D); 14.52 (D); 15.14 codz;
16.32 (D), (C); 17.05 (D); 17.57 codz; 18.40 codz; 19.56 codz; 20.50 codz; 21.20 (25), codz; 22.42 codz.

POZNAŃ GŁÓWNY – PUSZCZYKÓWKO
4.55 codz; 5.40 (D); 6.15 (C); 6.58 (26) codz; 7.15 codz; 7.40 codz; 8.40 (D); 9.16 codz; 10.40 (D);
12.00 (D), (C); 12.35 codz; 13.40 codz; 14.10 (D); 14.40 codz; 15.10 (D); 15.40 (D); 16.10 codz;
16.40 codz; 17.10 (D); 17.40 codz; 19.08 codz; 19.52 codz; 20.50 (B); 21.40 codz; 22.40 od 17 III.

(1). (2), ..., (7) – wybrane dni tygodnia (poniedziałek, wtorek, ..., niedziela)
(B) – kursuje codziennie oprócz sobót
(C) – kursuje w soboty, niedzielę i Święta
(D) – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz Świąt
(22) – Wrocław Główny – Toruń Główny, kursuje codz.
(23) – InterREGIO MAMRY, Miądzylesie – Olsztyn Główny, kursuje codz. oprócz 8 IV
(25) – KAMIEŃCZYK, Jelenia Góra – Poznań Główny

PKS
kierunek Poznań – (przystanek Puszczykowo, Dworzec Kolejowy)
05:58 F # m ; 06:53 F # m ; 06:58 S # C Y X *; 07:38 F # m ; 07:47 S #; 08:23 Z Y * H F # m ; 08:2 F G #;
09:43 F # m ; 10:33 F # m ; 12:38 L d b # ; 14:38 H F m #; 15:09 S # ; 16:13 L b n ; 16:23 L b n ;
19:18 L b n # ; 20:58 R n

Legenda:
# – nie kursuje: 24.06.2011 r, 31.10.2011 r, 30.04.2012 r, 02.05.2012 r, 04.05.2012 r, 08.06.2012 r.
* – dodatkowo kursuje: 24.06.2011 r, 31.10.2011 r, 30.04.2012 r, 02.05.2012 r, 04.05.2012 r, 08.06.2012 r.
b – nie kursuje: 23.06.,14–15.08.2011,30.10.2011, 01 i 11.11.2011, 06.01.2012, 29.04.2012, 01 i 03.05.2012,

07.06.2012
C – kursuje w soboty, niedziele i święta
d – nie kursuje w wielką sobotę s – kursuje w dni nauki szkolnej
F – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
G – nie kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
H – kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
L – nie kursuje 25–26.12., 01.01. oraz I i II św. Wielkanocne
m – nie kursuje 24.12. i 31.12.
n – nie kursuje 24.12., 31.12., oraz w Wielką Sobotę
R – nie kursuje 25.12, 26.12, 01.01 oraz I św Wielkanocy.
S – kursuje w dni nauki szkolnej
X – nie kursuje:23.06., 14–15.08., 30.10., 01 i 11.11., 25.–26.12.2011r, 01.01., 06.01., 08–09.04., 29.04.,

01 i 03.05., 07.06.2012r
Y – dodatkowo kursuje: 24.12. i 31.12.
Z – kursuje w soboty z wyjątkiem świąt

LINIA 642 I 643 EKO RONDO

Puszczykowo Dworzec Kolejowy – Poznań Dębiec
Dni robocze: 4:41, 5:31, 6:35, 7:15, 8:25, 9:25, 10:25, 11:30, 12:33, 13:30, 14:20, 15:20, 16:10,

17:55, 19:15, 20:55, 22:11.
Soboty: 4:41, 6:35, 8:25, 10:25, 12:25, 14:20, 16:10, 17:55, 19:15, 20:55, 22:11.
Niedziele i święta: 8:25, 10:25, 12:25, 14:20, 16:10, 17:55, 19:15, 20:55, 22:11.

LINIA 652 – (TRANSLUB) PRZYSTANEK DWORZEC KOLEJOWY W PUSZCZYKOWIE
Dni robocze: 4:57, 5:37, 6:32, 7:23, 7:53, 8:42, 9:58, 10:47, 11:48, 12:43, 14:18, 14:52, 16:18,

16:52, 18:13, 20:18, 22:32, 0:03.
Soboty: 5:35, 7:35, 9:35, 11:35, 13:35, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15, 0:03.
Niedziele i święta: 7:35, 9:35, 11:35, 13:35, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15, 0:03.
Trasa: Dymaczewo, Krosinko, Mosina, Puszczykowo, Niwka szpital, Łęczyca, Armiii Poznań,

28 Czerwca 1956 r, Poznań, Dębiec pętla mała.

ROZKŁAD JAZDY
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FERIE ZIMOWE W CAS
Podczas ferii zimowych Centrum Animacji Sportu
zorganizowało dla dzieci półkolonie sportowe.

W pierwszym tygodniu trenowały dziewczęta, w drugim chłopcy.
Dzieci przychodziły na zajęcia o godzinie 9:30, przebierały się i przy-
gotowywały się do zajęć sportowych. Od 10:00 do 11:30 trwały pierw-
sze zajęcia sportowe. Później następowała 1,5 godzinna przerwa na
toaletę, odpoczynek oraz mały posiłek regeneracyjny. Od 13:00 do
14:00 trwały drugie zajęcia sportowe. Po zajęciach dzieci miały pół
godziny na toaletę, przebranie się i przygotowanie do obiadu – 14:30.
Po obiedzie dzieci udawały się do domów.

Zajęcia sportowe były ukierunkowane głównie na rozwój koor-
dynacji i sprawności ruchowej. Na sali gimnastycznej większość za-
jęć obejmowała elementy techniki piłki siatkowej, jednak toczyły
się też boje w piłkę nożną i koszykową, a także wiele gier i zabaw

ogólnorozwojowych. W przerwach pomiędzy zajęciami dzieci
grały w gry planszowe, korzystały również ze stołów do tenisa stołowe-
go. Jednocześnie młodzi sportowcy uczyli się współdziałania w gru-
pie, odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, sumienności, pun-
ktualności, wprowadzania w życie zasady fair-play.

W obu szkołach podstawowych oraz w obu gimnazjach Centrum
Animacji Sportu zorganizowało też bezpłatne zajęcia sportowe dla
dzieci – po 10 godzin lekcyjnych w każdej ze szkół. Podczas zajęć
dzieci uczestniczyły w rozgrywkach piłki siatkowej, koszykowej
i nożnej. /CAS/jh

Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego, którym można
przekazać 1% publikowany jest na stronach Departamentu Pożytku Pub-
licznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.pozytek.gov.pl.

Abt przekazać 1 % należy (oczywiście po wybraniu organizacji,
którą chcemy wesprzeć) musimy wypełnić odpowiednią rubrykę 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 podatkowego (któ-
re zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku 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 znaj-
dziemy na liście publikowanej 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 ze-
znania podatkowego. Jeśli wypełniamy swojego PIT-a przy pomo-
cy programu komputerowego obliczenia wykonuje za nas program.

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

Wybrane OPP działające na terenie Puszczykowa:
– Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe,

KRS: 0000135268
– Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska,

KRS: 0000266321
w rubryce „inne informacje” wpisujemy: Hufiec Poznań Rejon –
Ośrodek ZHP Puszczykowo,

– Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”,
KRS: 0000207523
W pole cel szczegółowy należy wpisać: Na rzecz Domu
Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.

– Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
KRS: 0000105528 red.

NIE ZMARNUJ SWOJEGO 1%
Przekazując 1 % podatku można pomóc wielu
osobom i organizacjom. Z roku na rok czyni tak coraz
więcej osób, decydując tym samym, kogo wspomóc
w działaniu.
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Członkowie Klubu Olimpijczyka
im. Marka Łbika z Puszczykowa
dwukrotni dopingowali naszą
najlepszą narciarke Justynę
Kowalczyk. Pierwszy wyjazd
zorganizowali do Czech. 11 lutego
wraz z SKS „Jantar” w Racocie
na Puchar Świata w Narciarstwie
do Novego Mesta pojechał prezes
Mariusz Frąckowiak i klubowicz
z Poznania Michał Dolski.

Oczywiście na kibicowanie udali się
ze swoją dużą flagą i w oryginalnych na-
kryciach głowy. Wspólny doping polskich
kibiców co prawda nie pomógł naszej Ju-
stynie w odniesieniu zwycięstwa, za to
został zauważony przez obecne na im-
prezie media i fotoreporterów, którzy
chętnie uwieczniali „obrazki” z kolorową
i aktywną grupą „Racociaków” na try-
bunach.

Z kolei 18.02 na podobnych zawodach
w Szklarskiej Porębie naszej najlepszej
narciarce biegowej kibicowała członki-
ni puszczykowskiego klubu z Krosinka
– Aldona Rajewska. Tym razem doping
był skuteczny, bo J. Kowalczyk wy-
grała! To chyba znak, że na imprezy po-
winny jeździć kibicować zwłaszcza ko-
biety... Aldona wraz z Donatą Nagórską
i M. Frąckowiakiem uda się także wkrót-
ce z ekipą z Racotu na Halowe Mistrzo-
stwa Świata w Lekkiej Atletyce do tu-
reckiego Stambułu.

Wcześniej – 8 lutego – grupa 22 człon-
ków KO (w tym aż 16 uczniów Gim-

nazjum nr 2) wybrała się na halowy mi-
tyng lekkoatletyczny Pedro's Cup do
Bydgoszczy, aby kibicować polskim
tyczkarkom (Rogowska, Pyrek), tycz-
karzom (Michalski, Wojciechowski) i ku-
lomiotom (Majewski) w rywalizacji
z zagranicznymi gwiazdami (Jelena Isin-
bajewa, Holly Bleasdale, Swietłana Fie-
ofanowa, Lazaro Borges, Christian Can-
twell, Reese Hoffa). Warto podkreślić, że
wyjazd dla chętnych klubowiczów był
za darmo, koszty biletów i transportu zos-
tały pokryte ze składek członkowskich.
Dodatkową atrakcją wyjazdu było spot-
kanie z posłem Wojciechem Ziemnia-
kiem, piosenkarzem Michałem Wiśnie-
wskim oraz …dwie przerwy w podróży
w restauracjach Mc Donald’s. Kto nie był
w Bydgoszczy niech zatem żałuje, bo
młodzi kibice z Puszczykowa przeżyli
mnóstwo emocji!

Plany klubowiczów z Puszczykowa na
2012 rok przewidują również jeszcze inne

działania. W kwietniu zorganizują oni
II rocznicę powstania 192 KO w Polsce
i pojadą do Bydgoszczy na Inaugurację
Dni Olimpijczyka. 12 maja czeka nas
w Puszczykowie III Piknik z Olimpij-
czykami, tym razem Piłkarski, w maju
chętni klubowicze pojadą też do War-
szawy na 13 Piknik Olimpijski PKOL,
a w czerwcu być może na Litwę na wy-
jazdowy mecz polskich piłkarzy ręcznych
w ramach eliminacji do Mistrzostw
Świata. W tym roku chcą również zor-
ganizować w Puszczykowie przynaj-
mniej 3 spotkania ze znanymi olimpij-
czykami, w tym m.in. z Ireną Szewińską.
Cel główny kilku członków KO to wy-
jazd na Igrzyska Olimpijskie do Londy-
nu w 2012 r. (pomiędzy 27.07 a 12.08),
który zmusza ich już dzisiaj do poszu-
kiwania sponsorów…

Mariusz Frąckowiak
– prezes Klubu Olimpijczyka

im. M. Łbika w Puszczykowie

W Puszczykowie działa sekcja kolarstwa górskiego
„Taris Puszczykowo”. Podczas zimowej przerwy
szkolnej jej członkowie uczestniczyli w obozie
zimowym w Żerkowie, gdzie przygotowywali się
do tegorocznego sezonu startowego.

W ramach swojej działalności prowadzona jest szeroko ro-
zumiana sekcja kolarstwa górskiego. Odbywają się zajęcia spor-
towo-rekreacyjne na rowerach górskich, organizowane są obo-
zy sportowe letnie i zimowe, wyjazdy na zawody sportowe
różnego typu, a także rajdy rowerowe po Wielkopolskim Par-
ku Narodowym.

Więcej informacji pod numerem telefonu 604 552 660.
Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Rafał Łukawski

KIBICOWALI JUSTYNIE KOWALCZYK

PUSZCZYKOWSCY

CYKLIŚCI

PUSZCZYKOWSCY
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V OTWARTE MISTRZOSTWA POZNANIA
W MINI PIŁCE SIATKOWEJ

Można było wystawić dwójki (dzieci
z klas czwartych), trójki (dzieci z klas
piątych) oraz czwórki (dzieci z klas szó-
stych). Puszczykowo wystawiło po jednej
dwójce, trójce i czwórce wśród dziewcząt
oraz czwórkę chłopców. Na zawody za-
wiózł nas autokar z firmy transportowej
Sławomira Miki. Zarezerwowaliśmy go
razem z zaprzyjaźnioną drużyną Kotwi-
ca Rogalinek, która również zgłosiła kil-
ka zespołów do rozgrywek.

Były to bardzo wyczerpujące dwa
dni, ponieważ spędziliśmy na sali po po-
nad siedem godzin. Jednak zawodnicz-
ki i zawodnicy byli dzielni i cierpliwie
czekali na swoje mecze. Co prawda

żadna z naszych drużyn nie
awansowała do dalszych roz-
grywek, ale przecież pierwsze
koty za płoty. Najważniejsze
jest doświadczenie zdobyte na
zawodach i fakt, że mimo
zbliżających się ferii zdołaliś-
my na nie pojechać. Dziękuję
pani Lucynie Dydzińskiej za
pomoc i wsparcie w realizacji
wyjazdu, a młodym sportow-
com: Natalii Wieczorek, Marcie Weber,
Dominice Tabiś, Martynie Wala, Zuzi Ku-
backiej, Alicji Kaczmarek, Martynie
Piaseckiej, Oli Szłapce, Margarecie
Ohnsorge, Verenie Vitullo, Jędrkowi

Bręczewskiemu, Patrykowi Skibińskiemu,
Jasiowi Nieckarzowi i Mikołajowi Kacz-
markowi dziękuję za odwagę i sportową
postawę podczas zawodów.

Joanna Hejnowicz

Dzieci trenujące siatkówkę w sekcji piłki siatkowej
Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego rywalizowały
w V Otwartych Mistrzostwach Poznania w mini piłce siatkowej
rozegranych tuż przez zimowymi feriami.

Udany start odnotowali puszczykowscy
badmintoniści na turnieju z serii Grand Prix
który odbył się 2–3 marca w Lubinie.

Rekordowa pula nagród 10 tys. zł. jak na tego typu turniej przy-
ciągnęła czołowych zawodników z całego kraju. Nie zabrakło za-
wodników kadry narodowej oraz osób trenujących w Ośrodku
Przygotowań Olimpijskich w Warszawie. Zawody rozpoczęły się
w piątek eliminacjami do turnieju głównego. W singlu mężczyzn
awans do turnieju głównego wywalczył Jakub Janaszek . Kuba
po wygraniu dwóch pojedynków kolejno z zawodnikami z Prze-
źmierowa i z Jeleniej Góry zapewnił sobie start w sobotnich zma-
ganiach. W sobotę turniej główny rozpoczęły pary mieszane gdzie
zawodnicy PTS-u K. Kistowska/M. Szkudlarczyk ulegli turnie-
jowej „dwójce” zAZSWAT Warszawa. Nie poszło również w sin-
glu Kasi Kistowskiej, która uległa zawodniczce z Warszawy.

Lepiej spisał się debel Janaszek/Niewoliński który po zwycię-
stwie nad parą z Jeleniej Góry w ćwierćfinale trafił na rozstawioną
z nr dwa parę z Pszczyny. Po wyrównanej walce w pierwszym
secie niestety nie udało się przełamać faworytów i nasz debel od-
padł w ćwierćfinale. W turnieju głównym został Kuba Janaszek,
który po zwycięstwie nad zawodnikiem z klubu KS Chojnik Je-
lenia Góra spotkał się w ćwierćfinale z zawodnikiem MKS Or-
licz Sucheniów. Po ciężkim trzysetowym pojedynku to Kuba
triumfował i zapewnił sobie przejście do półfinału. W walce
o finał zawodnik PTS-u zmierzył się wymagającym zawodnikiem
AZS AGH Krakw Hubertem Pączkiem. Mimo wytrwałej wal-
ki, Kuba nie dał rady wielokrotnemu medaliście Mistrzostw Pol-
ski i zwycięscy całego turnieju i zajął ostatecznie 3 miejsce.

Cieszy również fakt, że wychowanek klubu PTS Puszczy-
kowo i mieszkaniec Puszczykowa grający w klubie LKS Tech-
nik Głubczyce Wojtek Szkudlarczyk zdobył dwa złote meda-
le w mikście i deblu. PTS
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O 15:00 odbył się mecz o VII miejs-
ce. Naprzeciw siebie stanęły zespoły w
następujących składach: Budowlan-
ka: Piotr Hinc, Jan Błażejewski, Mi-
kołaj Gaweł, Krzysztof Ostrowski,
Krzysztof Rochowski, Tomasz Ko-
walski, Lech Karolkiewicz; L-2011:
Lucyna Dydzińska, Marcin Wial, Mar-
cin Smura, Piotr Frydryszek, Artur
Bąk, Bartosz Borzyznański, Krzysztof
Ceder.

Spotkanie wygrał zespół Budowlanki
stosunkiem setów 3:0.

Kolejny mecz – o V miejsce – roz-
począł się zgodnie z planem o g. 16:30.
W spotkaniu wzięły udział zespoły

PTS II oraz Żubry. PTS II: Jakub Ma-
tuszczak, Bartosz Nowak, Jakub No-
wak, Hubert Piasecki, Marcin Ziobro,
Jakub Sikorski, Szymon Włodarczyk,
Mateusz Sylwestrzak, Karol Sołtys,
Alan Draganow, Marcin Habernik.
Żubry: Łukasz Łopatowski, Adam
Łopatowski, Wojtek Żakowski, Wojtek
Biwiek, Michał Jakubowski, Jan Łago-
da, Radek Szafranek, Robert Krotoski,
Marcin Stefański.

Spotkanie rozstrzygnął na swoją
korzyść zespół PTS II wynikiem 3:1.

Mecz o III miejsce rozegrały mię-
dzy sobą zespoły MAS Adapt i Wy-
czesy.

FINAŁY PUSZCZYKOWSKIEJ
LIGI PIŁKI SIATKOWEJ

10 marca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 rozegrane
zostały ostatnie mecze Puszczykowskiej Ligi Piłki Siatkowej.

MAS Adapt: Piotr Mendyka, Ma-
teusz Mendyka, Tomas Laska, Marcin
Markowski, Paweł Bogacki, Michał
Walkowiak.

Wyczesy: Mateusz Kukuła, Tomasz
Jaroszczak, Karol Heyka, Piotr Chod-
kiewicz, Paweł Jaroszczak, Marek
Świąder, Paweł Królikowski, Michał
Zarzycki.

Spotkanie zakończyło się wynikiem
3:1 dla Wyczesów.

Nadszedł czas na finałowe roz-
strzygnięcie. Do finału dotarły ze-
społy Weteranów i PTS I.

Weterani – Piotr Przybylak, Maciej
Małecki, Marcin Przybylak, Jarosław
Bajer, Piotr Duszak, Jerzy Pośnik,
Grzegorz Kluczyński, Krzysztof Jan-
kowski

PTS I – Filip Rachwalak, Szymon
Płócienniczak, Maciej Timm, Piotr
Timm, Robert Głowiński, Bartosz
Tyma, Wojciech Guziałek.

Było to spotkanie naprawdę godne
finału. Fantastyczne akcje, gra punkt za
punkt, doskonałe zagrania techniczne
i taktyczne. Jednym słowem – siat-
kówka na najwyższym poziomie. Ki-
bice, którzy tłumnie przybyli na pew-
no nie żałowali, ponieważ byli
świadkami pięknego sportowego wi-
dowiska. Mecz zakończył się zwy-
cięstwem 3:1 puszczykowskiego ze-
społu PTS I. Dla Miasta była to więc
wyjątkowa chwila. Medale i nagrody
wręczali sportowcom Burmistrz Mias-
ta Andrzej Balcerek, Wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Janusz Szafar-
kiewicz oraz Kierownik Centrum
Animacji Sportu Joanna Hejnowicz.
Burmistrz w kilku słowach podzięko-
wał sportowcom za fantastyczną wal-
kę oraz organizatorom za przeprowa-
dzenie rozgrywek. Kierownik CAS
podziękowała sportowcom za udział
w lidze, kibicom za doping, a także sę-
dziom: Zbigniewowi Gorzelannemu
i Przemysławowi Hejnowiczowi, Mar-
kowi Timmowi i Albertowi Konikowi
za obsługę tablicy z wynikami oraz
Pawłowi Kowalewskiemu za obsługę
nagłośnienia. Jubileuszowa dziesiąta
Puszczykowska Liga Piłki Siatkowej
zakończyła się. Gratulujemy zwycięz-
com, a wszystkie zespoły zapraszamy
w przyszłym sezonie. Do zobaczenia!

/CAS/jh




