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W poniedziałkowe popołudnie 20 sierpnia na scenie
sali teatralnej w Bibliotece Miejskiej wystąpił duet
niezwykłych osób, będący spotkaniem po latach.
Kobiecy głos należał do Haliny Benedyk.

Artystka już raz gościła w Puszczykowie podczas Dni Pusz-
czykowa z repertuarem dziecięcym, prezentowanym od lat dzie-
więćdziesiątych. Jednak jej działalność artystyczna zaczęła się
dużo wcześniej. Zadebiutowała na początku lat osiemdziesiątych
w Sopocie jako nastolatka wybrana spośród wielu kandyda-
tek do zaśpiewania w duecie z Włochem Marco Antonelli’m.
Utworem „Frontiera” wyśpiewali sobie trzecie miejsce tego fes-
tiwalu.

Od tamtych chwil minęło 26 lat. Spotkanie po latach zaowo-
cowało piękną płytą „Frontiera”, zawierającą wiele pięknych
neapolitańskich piosenek, jak przed laty opowiadających o mi-
łości. Stąd też spotkanie w Puszczykowie wspominane jest przez
uczestników jako chwile pełne ciepła, wzruszeń, przy muzy-
ce niezwykle łagodnej, nastrojowej i kojącej. M. B.

POLSKOLWŁOSKIE POPOŁUDNIE Z GWIAZDAMI

Puszczykowskie koncerty odbywające się w ramach
Fes>wali Polskiej Akademii Gitary mają już swoją
wieloletnią tradycję i na stałe wpisały się do
kulturalnego kalendarza.

W tegorocznej, piątej już edycji w naszym mieście gości-
liśmy białoruskie Duo La Corda. Artyści dali niezapomniany
koncerty 22 sierpnia br. w kościele pw. Matki Boskiej Wnie-
bowziętej

Tegoroczny występ Duo La Corda był połączeniem dźwię-
ków gitary i mandoliny, która nadawała wykonywanym utwo-
rom szczególne brzmienie. Występ został bardzo wysoko
oceniony przez słuchaczy, którzy nagrodzili wykonawców grom-
kimi brawami. Duet tworzą Jan Skryhan oraz Katsia Prakop-
chyk. Oboje pochodzą z Białorusi. Muzycy specjalizują się
w interpretacjach muzyki baroku, klasycyzmu, romantyzmu oraz
współczesnej. Koncertują we Włoszech, Francji i Japonii.

GITAROWE ŚWIĘTO

Muzeum im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie zaprasza:
• 7 września (piątek) o godz. 17:00 na wernisaż wystawy międzynarodowego duetu malarskiego Aleksieja

Bogustova i Krzysztofa Rapsy.
• 14 września (piątek) o godz. 18:00 na otwarcie wystawy zdjęć zgłoszonych do konkursu fotograficznego

Moje Puszczykowo, połączonej z uroczystym wręczeniem nagród. Wystawie towarzyszyć będzie pokaz rysunków
Elżbiety Wieczorkiewicz „Perły architektury Puszczykowa”, w których autorka ukazuje przedwojenne wille
i pensjonaty puszczykowskie o interesującej architekturze, tonące w zieleni i ogrodach.

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY  SSEERRDDEECCZZNNIIEE!!

Festiwal trwa do niedzieli 23 września, zatem wszystkich
melomanów muzyki gitarowej zapraszamy do zapoznania się
z programem festiwalu na jego oficjalnej stronie internetowej:
www.akademiagitary.pl red.
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SAMORZĄD

PODLICZAMY BILANS I PÓŁROCZA
Z ANDRZEJEM BALCERKIEM Burmistrzem Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki 

W ostatnich dniach przedłożył Pan
Radzie Miasta sprawozdanie z wy ko-
nania budżetu za I półrocze 2012 r.
jak przebiega wykonanie dochodów
i wydatków Miasta? 

Dochody wykonaliśmy w kwocie
15,56 mln zł, co stanowi 47,89% 
planu, natomiast wydatki w kwocie
13,05 mln, co stanowi 40,17% planu.
Osiągnięta w I półroczu nadwyżka 
w kwocie 2,5 mln zł zostanie prze-
znaczona w II półroczu na sfinan-
sowanie realizowanych zadań majątko-
wych. Ponadto w I półroczu podpisa-
liśmy umowę o organizację i obsługę
emisji obligacji komunalnych z SGB
Bankiem z Poznania o wartości 2 mln
zł, środki z emisji wpłyną na rachunek
Miasta we wrześniu. 

Czy nie obawia się Pan wykonania
w 2012 r. wydatków majątkowych?
Na I półrocze wyniosło ono zaledwie
niecałe 8%. 

Zadania majątkowe są realizowane
zgodnie z planem, do końca sierpnia

podpisaliśmy umowy z wykonawcami
na realizację większości zadań. W za-
kresie zadań drogowych wykonaliśmy
już ul. Nowowiejskiego i Wąska-łą-
cznik, a na ukończeniu są ul. Matej-
ki i Langego. 

A co z dochodami? Czy widzi Pan
jakieś zagrożenia? Dochody z tytułu
udziału w podatku dochodowym wy-
niosły tylko 41,84% planu. 

Na dzień dzisiejszy nie widzę za-
grożenia wykonania zaplanowanych
dochodów z PIT-u. Wykonanie na
półrocze dochodów z tego tytułu na
poziomie 41–42% jest regułą, a wy-
nika ze zwrotów nadpłat podatku
związanych z odliczeniami ulg w roz-
liczeniach rocznych. W przypadku
dochodów największym zagrożeniem
jest wykonanie zaplanowanych do-
chodów ze sprzedaży gruntów. Jed-
nak i w tym przypadku jestem dobrej
myśli. 

Czy Miasto pozyskało w 2012 r. ja-
kieś środki zewnętrzne? 

W sierpniu podpisałem umowę o do-
 finansowanie z budżetu państwa ad-
aptacji budynku przy ul. Niwka Stara
na mieszkania socjalne, wartość do-
finansowania to 221 tys. zł, co sta-
nowi 40% kosztów całego zadania. Na-
tomiast od marca realizujemy projekt
pn.: „Wodna Szkółka", na który otrzy-
maliśmy również z budżetu państwa
40 tys. zł. Projekt ten obejmuje nau-
kę pływania dla dzieci z klas 1–3. Po-
nadto w 2012 r. kontynuujemy reali-
zację projektu rozpoczętego w 2011
r. pn. „Przyjazna Szkoła", na który
łącznie otrzymaliśmy 134 tys. zł i pro-
jekt pn.: „W stronę aktywności". 

Co Pana martwi, a co cieszy po 
I pół roczu? 

Zacznę od pozytywów. Zadowolony
jestem z pozyskanego dofinansowania

na adaptację budynku przy ul. Niwka
Stara. Cieszy również odzyskanie
170 tys. zł od Spółki Aquanet tytułem
zapłaconej opłaty za hydranty uliczne.
Było to możliwe, dzięki weryfikacji
sprawności hydrantów w latach 2007–
2010, jaką przeprowadziliśmy w bie -
żącym roku. Udało nam się również
odzyskać przeszło 40 tys. zł podatku
VAT, który w latach wcześniejszych nie
był odliczany. Ponadto, a właściwie
przede wszystkim, cieszy mnie zgod-
na z planem realizacja dochodów 
z PIT. Przypomnę tylko, że plan na
2012 r. jest wyższy od wykonania 
z 2011 r. aż o 2,5 mln zł. 

Natomiast, jeśli chodzi o zmar-
twienia, to wiążą się one przede
wszystkim z odszkodowaniami za
grunty przejmowane pod drogi. W bie -
żącym roku mamy zabezpieczone na
ten cel 2 mln zł i niestety są to środ-
ki niewystarczające. Już wydaliśmy na
odszkodowania przeszło 600 tys. zł,
a w ostatnim kwartale bieżącego
roku będziemy musieli zapłacić jesz-
cze kilka, w tym jedno bardzo duże –
1,5 mln zł – za grunty przejęte w re-
jonie ulic Sobieskiego i Studziennej.
Niestety na przyszły rok będziemy mu-
sieli zabezpieczyć na odszkodowania
jeszcze większą kwotę niż w bieżącym.
Drugim powodem do zmartwień jest
brak chętnych na zakup nierucho-
mości miejskich, jednak w tym przy-
padku mam nadzieję, że pozytywnie
zakończą się przetargi, które planu-
jemy przeprowadzić w końcówce roku,
a tym samym uda nam się wykonać
plan. 

Czy w budżecie na 2012 r. są za-
bezpieczone środki na organizację
sztucznego lodowiska? 

W tej chwili nie, jednak będę wnio-
skował do Rady Miasta o zabezpie-
czenie takich środków. Sytuacja 
Miasta, w mojej ocenie, na tyle się po-
 prawiła, że możemy powrócić do rea-
lizacji tego zadania. �
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INFORMACJE

NAGRODY DLA NAJZDOLNIEJSZYCH
Przypominamy, że do końca września 2012 roku
można zgłaszać kandydatów do Nagrody Rady
Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie
uzdolnionych, która w tym roku zostanie przyznana
już po raz 6. 

Zgodnie z regulaminem, kandydatami mogą być uczniowie
szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studenci
mieszkający na terenie Puszczykowa i reprezentujący Mias-
to Puszczykowo.

Prawo do zgłaszania kandydatów mają dyrektorzy oraz inne
organy szkół i placówek oświatowych, rodzice kandydata lub jego
opiekunowie prawni, stowarzyszenia oraz organizacje, których
celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.

Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego
(druk wniosku oraz regulamin do pobrania ze strony www.pusz-
czykowo.pl lub w siedzibie Urzędu, ul. Podleśna 4).

Szczegółowych informacji udziela również Biuro Rady Mias-
ta pod nr tel. 061 898 37 34 oraz adresem e-mail: 
rada@puszczykowo.pl. red

Do Puszczykowa sprowadzono już relikwię
błogosławionego papieża Jana Pawła II. Uroczystość
związana z jej wprowadzeniem do świątyni 
pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
rozpocznie się 16 października br. o godz. 18.

Relikwia, którą jest kropla krwi Jana Pawła II na skrawku
tkaniny została przekazana przez Metropolitę Krakowskiego
kardynała Stanisława Dziwisza, który wspierał działania
puszczykowian o pozyskanie relikwii. Do Krakowa 8 sierpnia
br. wyjechała po nią delegacja w składzie: o. Andrzej Wichowski
prowincjał Zgromadzenia Ducha Świętego, o. Marek Smyk,
proboszcz puszczykowskiej parafii pw. Św. Józefa , burmistrz
Andrzej Balcerek oraz profesor Zenon Błądek. 

Podczas spotkania kardynał S. Dziwisz wpisał się także do
Księgi Pamiątkowej z wpisami z okazji 50.lecia nadana praw
miejskich naszemu miastu. Pamiątkowego wpisu dokonał
także kard. Marian Jaworski, który obiecał, że jeśli stan zdro-
wia mu na to pozwoli będzie uczestniczył w październiko-
wej uroczystości wprowadzenia relikwii do puszczykowskiej
świątyni.

RELIKWIA BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II 
W PUSZCZYKOWIE

Po wprowadzeniu do świątyni relikwie spoczną w nawie
głównej, w specjalnie przygotowywanym miejscu (obecnie
przechowywane są w kaplicy zakonnej). Jak powiedział prof.
Z. Błądek znajdzie się tam również miejsce do modlitwy. Sam
relikwiarz będzie miał elementy nawiązujące do symboliki zgro-
madzenia „Duchaczy”. red

Zapraszamy na 24. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 18 września 2012 r. 
o godz. 17.00 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

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
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RADA MIASTA

PUSZCZYKOWO MA NOWY STATUT MIASTA

Czy komisja statutowa, której pan prze-
wodniczy zakończyła już prace nad nowym sta-
tutem miasta?

Tak. Podczas lipcowej sesji rada jednogłośnie
przegłosowała uchwałę w sprawie uchwalenia no-
wego statusu miasta. 22 sierpnia uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Po 14 dniach od tej
daty uchwała się uprawomocni. Wcześniej projekt

był opiniowany przez pozostałe komisje działające w Radzie Mias-
ta. Dodatkowo odbyły się także konsultacje społeczne w tej sprawie.
Następnie komisja przedłożyła Radzie Miasta projekt statutu, już 
z uwzględnionymi poprawkami wynikającymi z konsultacji. 31 lip-
ca głosowana była właśnie ta ostateczna wersja projektu statutu. 

Czy w ramach konsultacji ktokolwiek zgłosił swoje uwagi do
projektu?

Konsultacje na temat przyjęcia Statutu Miasta Puszczykowa prze-
prowadziliśmy z puszczykowską społecznością. Jedna z organiza-
cji pozarządowych zgłosiła zaledwie kilka uwag, z których część zos-
tała zaakceptowana przez komisję. 

Jakie zmiany zawiera nowy statut? 
Jednymi ze zmian były m.in. precyzyjne określenie zadań prze-

wodniczącego rady i jego zastępcy, ponieważ były one niezgodne
z obowiązującymi przepisami. Dostosowaliśmy również statut do
zmian ustawowych zmieniających status sekretarza miasta. Zmiany
obejmowały ponadto wyłączenie ze statutu rejestru jednostek or-
ganizacyjnych. Uszczegółowiliśmy proces organizacji sesji wpro-
wadzając m.in. bardziej elastyczny zapis o zawiadamianiu radnych
np. o terminach posiedzeń komisji czy sesji. Poprawiliśmy zapisy
dotyczące sesji. W nowym statucie zmieniony jest też Regulamin Rady
Miasta dotyczący absolutorium. Musieliśmy też dostosować doku-
ment do obowiązującej ustawy o finansach publicznych w kwestiach
dotyczących budżetu i absolutorium oraz ustawy o samorządzie gmin-
nym. W regulaminie Komisji Rewizyjnej wprowadzono kontrolę
bieżącą i objaśniono procedurę związaną z wnioskiem absolutoryjnym.

Co właściwie określa statut miasta? 
Statut to podstawowy dokument regulujący podstawy samorządu

terytorialnego. Znajdują się w nim m.in. zapisy określające zakres
działania, zadania miasta oraz zasady ich realizacji czy zasady pub-

likowania przepisów prawa miejscowego i udostępnienia informa-
cji publicznych. W statucie precyzyjnie określa się także jak ma wy-
glądać herb, flaga miasta. Dokument precyzuje ponadto kompetencje
radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, itp.

Czy zmiana statutu była niezbędna?
Zmiany były niezbędne, gdyż poprzedni statut zawierał zapisy nie-

zgodne z prawem. Wiedzieliśmy o tym od początku kadencji, po-
nieważ pod koniec ubiegłej kadencji po perturbacjach związanych
ze zwołaniem jednej z sesji, na zlecenie ówczesnej burmistrz zos-
tały przygotowane opinie prawne – dosyć kosztowne, bo miasto
zapłaciło za nie wówczas ponad 7 tys. złotych. Wykazały one nie-
zgodność z prawem niektórych zapisów m.in. dotyczących kompe-
tencji przewodniczącego rady. Dlatego już na 2. sesji Rady Miasta
obecnej kadencji powołaliśmy komisję statutową, której zadaniem
było przygotowanie nowego statutu. W jej skład weszło pięć osób,
pracujących w różnych innych komisjach tak, aby dyskusja nad zmia-
nami była możliwie jak najszersza. Początkowo braliśmy pod 
uwagę wprowadzenie poprawek do istniejącego dokumentu, jednak
z uwagi na większą ilość zmian, po konsultacji z prawnikami zde-
cydowaliśmy się na przygotowanie nowego statutu. 

Czy miasto poniosło na opracowanie nowego statutu jakieś do-
datkowe koszty?

W budżecie mamy zarezerwowane środki na obsługę prawną Rady
jednak, żeby nie generować dodatkowych kosztów nie korzystaliś-
my z zewnętrznej obsługi – współpracowaliśmy tylko z prawnika-
mi obsługującymi na bieżąco Urząd Miasta, co nie spowodowało do-
datkowych kosztów. 

Jakie cele przyświecały pracy nad nowym statutem i dlacze-
go prace trwały ponad rok?

Dzięki rozsądkowi radnych, którzy mając świadomość luk praw-
nych starego statutu nie wykorzystywali ich do destabilizacji pracy
Rady mogliśmy pracować ze spokojem i bez pośpiechu. Dzięki temu
wypracowywaliśmy zapisy, które były uzgadniane w większości nie-
mal jednogłośnie przez cały skład komisji, co moim zdaniem świad-
czy, że te zmiany były dobre i przemyślane. Nie stawialiśmy sobie
jakiejś granicy czasowej. Naszym celem było przygotowanie rzetelnego
dokumentu, będącego w interesie miasta i jego mieszkańców oraz
w zgodzie z obowiązującym prawem, a także usprawniającego pra-
cę samorządu. �

Ze ZBIGNIEWEM CZYŻEM, Przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa 
i Przewodniczącym Komisji Statutowej rozmawia Bogdan Lewicki 

Uchwała Nr 156/12/VI – w sprawie: miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego dla działek położonych w Puszczyko-
wie przy ulicy Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.

Uchwała Nr 157/12/VI – w sprawie: sprzedaży w drodze bez-
przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Pusz-
czykowa przy ulicy Gwarnej.

Uchwała Nr 158/12/VI – w sprawie: zmiany uchwały nr 190/09/V
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: re-
gulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przy-

znawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za
wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i wa-
runki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pra-
cy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.

Uchwała Nr 159/12/VI – w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa. 
Uchwała Nr 160/12/VI – w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11

/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. red

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 23. SESJI RADY MIASTA ODBYTEJ 31 LIPCA 2012 R.
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INWESTYCJE

Po wakacjach w Puszczykowie przybyło utwardzonych
ulic. Drogowcy zakończyli już roboty na ul. Nowo -
wiejskiego i na fragmencie ul. Wąskiej. Ostatnie prace
trwają jeszcze na ul. Langego oraz Matejki. 

Ulica Nowowiejskiego zyskała nową nawierzchnię z kost-
ki typu pozbruk. Wcześniej drogowcy ułożyli tam kanalizację
deszczową. Wzdłuż ulicy powstały też nowe chodniki. W tej
samej technologii wykonano tez fragment ul. Wąskiej. Dzię-
ki temu ta ulica jest już w całości utwardzona. Dotychczas jej
fragment o długości niespełna 100 metrów dochodzący do uli-
cy Sosnowej miał nawierzchnię gruntową. 

Na ukończeniu są także prace na ulicach Langego i Matej-
ki. Tam drogowcy przystąpili do realizacji zadania w czerwcu.
W ramach tej inwestycji również ułożono kanalizację de -
szczową. Podobnie, jak w przypadku ul. Nowowiejskiego 
i Wąskiej także ta ulica będzie miała nawierzchnię z kostki typu
pozbruk oraz chodniki i ciąg pieszo-jezdny. Inwestycją obję-
ty jest odcinek około 360 metrów. 

W sierpniu udrożniono także łącznik między ulicami Ko-
synierów Miłosławskich a Kraszewskiego. Dotychczas ten frag-
ment był nieprzejezdny ze względu na drzewa, które tam rosły.
Udrożnienie polegało na wycięciu uniemożliwiających prze-
jazd drzew oraz sfrezowaniu pni do poziomu gruntu. W ten spo-
sób stworzono możliwość przejazdu samochodów. Tymczasowa
droga będzie służyła kierowcom do czasu wybudowania tam
utwardzonej drogi. red

WYBUDOWALIŚMY ULICE

Ulica NowowiejskiegoUlica Wąska

Ulica Matejki

Ulica Langego

Łącznik między ulicami
Kosynierów Miłosławskich 
a Kraszewskiego
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Pierwszy na budowę 12 budynków w zabudowie szerego-
wej oraz w połowie lutego na zespół 6 domów mieszkalnych
jednorodzinnych w ogrodach – obydwa pisma dotyczą tego sa-
mego obszaru. Sprawa wciąż wzbudza wiele kontrowersji, dla-
tego przygotowaliśmy kilka informacji dotyczących działań pod-
jętych przez zainteresowane strony. 

Jak już informowaliśmy sprawa rozpoczęła się w lipcu ub.
roku, kiedy to jedna z firm złożyła do Urzędu wniosek o usta-
lenie warunków zabudowy na działce o pow. 3798 m2 znaj-
dującej się u zbiegu ulic Poznańskiej i Magazynowej. Inwes-
tor chciał tam wznieść obiekt handlowy o powierzchni 1153 m2

z ponad 50 miejscami parkingowymi.
Kiedy o tych planach dowiedzieli się mieszkańcy ulicy Ma-

gazynowej i najbliższej okolicy przekazali władzom Pusz-
czykowa petycję z podpisami i protestem przeciwko tej in-
westycji. 

Już w sierpniu ubiegłego roku, po zawiadomieniu stron 
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków za-
budowy, zainteresowani złożyli liczne uwagi dotyczące pro-
jektowanej inwestycji.

Kolejne miesiące upłynęły na wymianie wniosków między
potencjalnym inwestorem, a Urzędem. We wrześniu 2011 r.
wnioskodawca złożył wniosek o zawieszenie postępowania,
uzasadniając go koniecznością przygotowania dodatkowych
materiałów wizualno-poglądowych do wniosku. 

W odpowiedzi na to (20 września i 5 października 2011) stro-
ny postępowania zawiadomione o tym przez Burmistrza
wniosły sprzeciw, co do zawieszenia postępowania.

W związku z wniesionymi sprzeciwami Burmistrz Pusz-
czykowa wydał 5 października 2011 r. postanowienie o od-
mowie zawieszenia postępowania w tej sprawie (wnioskodawca
zawieszenia nie odwołał się od tego postanowienia).

W końcu 18 stycznia 2012 wydana została decyzja o od-
mowie ustalenia warunków zabudowy dla tej działki.

Wobec takiej decyzji 3. lutego 2012 do Urzędu wpłynęło od-
wołanie wnioskodawcy, który nie zgodził się z odmową. Zgod-
nie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego odwołanie

CO Z ZABUDOWĄ
TERENU U ZBIEGU
ULIC POZNAŃSKIEJ 
I MAGAZYNOWEJ ?
Sprawa planów związanych z budową marketu przy
ul. Maga  zynowej ma wielomiesięczną historię. 
We wcześniejszych numerach Echa Puszczykowa
informowaliśmy już o tej sprawie. W tym czasie 
– czyli od lipca ubiegłego roku – do Urzędu Miasta
wpłynęły jeszcze dwa niezależne wnioski. 

zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego.

15.06.2012 do Urzędu wpłynęła decyzja SKO, w której uchy-
lono decyzję Burmistrza Miasta Puszczykowa i przekazano spra-
wę do ponownego rozpatrzenia.

Stosując się do zaleceń SKO ponownie wykonana została
analiza urbanistyczna w znacznie rozszerzonym obszarze o po-
wierzchni ok. 35 ha położonym pomiędzy ulicami: Kościelną,
ks. Posadzego, Wysoką, Topolową, Poznańską, Kopernika, Po-
wstańców Wlkp.

Na podstawie wniosków z wykonanej analizy przygotowano
projekt decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla
ww. działek.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa projekt decyzji o odmowie usta-
lenia warunków zabudowy został przesłany do wnioskodaw-
cy oraz do stron postępowania z informacją o możliwości wy-
powiedzenia się przed wydaniem decyzji.

Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana decyzja
w tej sprawie.

Odnośnie wniosku dla zespołu 12 budynków w zabudowie
szeregowej – 25.04.2012 wydana została decyzja o odmowie
ustalenia warunków zabudowy dla tej inwestycji. Następnie
10.05.2012 inwestor wniósł odwołanie od decyzji odmownej
do SKO w Poznaniu.

W lutym 2012 złożono wniosek dla zespołu 6 domów miesz-
kalnych jednorodzinnych w ogrodach – postępowanie w tej spra-
wie zostało zawieszone postanowieniem Burmistrza Miasta
Puszczykowa z dnia 12.03.2012 ze względu na opracowywa-
ny równolegle planem zagospodarowania przestrzennego –
23.03.2012 inwestor wniósł zażalenie do SKO na postanowienie
Burmistrza.

Jednocześnie, niezależnie od trwających procedur związa-
nych z tymi wnioskami, na podstawie uchwały Rady Miasta
z dnia 28.02.2012 trwają prace nad opracowaniem projektu pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, który będzie obejmo-
wał ten fragment miasta. Plan precyzować będzie m.in. prze-
znaczenie terenu, rodzaj i gabaryty zabudowy, intensywność
zabudowy oraz wielkość powierzchni biologicznie czynnej. Po
zakończeniu prac projektowych, projekt planu zostanie skie-
rowany do instytucji opiniujących i uzgadniających, a następnie
do wyłożony do publicznego wglądu. red
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W Puszczykowie przybędzie 6 mieszkań
komunalnych. Miasto podpisało umowę z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie
kapitalnego remontu obiektu przy ul. Niwka Stara
wraz ze zmianą sposobu użytkowania. BGK wyłoży
40 % sumy potrzebnej na remont.

Budynek znajdujący się na terenie, gdzie obecnie funkcjo-
nuje EKO RONDO stoi nieużywany od wielu lat. Przedtem mie-
ściły się tam biura i magazyny funkcjonującej tam spółdziel-
ni pracy. Od lat 90., czyli od momentu przekazania obiektu
miastu, stał on pusty. W związku z dużym zapotrzebowaniem
na mieszkania komunalne miasto wystąpiło do BGK o dofi-
nansowanie remontu. 10 sierpnia podpisano umowę, dzięki któ-
rej Puszczykowo nie będzie musiało finansować prac w całoś-
ci. Dokładne sumy będą znane po rozstrzygnięciu przetargu na
prace. W zakres planowanych prac wchodzi ocieplenie budynku,

montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku ko-
nieczna jest także kompleksowa wymiana wszystkich instalacji
– wod-kan, gazowej i elektrycznej. W związku z tym, że wcześ-
niej w budynku znajdowały się pomieszczenia biurowe ko-
nieczne jest także adaptacja obiektu na mieszkania, co wiąże
się uzyskaniem zgody na zmianę sposobu użytkowania. 

To nie jedyne prace podejmowane w budynkach komunal-
nych. Niedawno miasto wymieniło 6 kotłów gazowych cen-
tralnego ogrzewania w Domu Nauczyciela przy ul. Wysokiej.
Każde mieszkanie w tym domu posiada bowiem oddzielny sys-
tem grzewczy. red

PRZYBĘDZIE MIESZKAŃ
KOMUNALNYCH

W czasie gdy maluchy
uczęszczające do Przedszkola nr 3
„Leśni Przyjaciele” korzystali z
wakacji w ich placówce trwały
prace związane z osuszaniem
murów i piwnic budynku. 

Specjaliści ułożyli wokół budynku dre-
naż, do którego podłączono rynny. Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu deszczówka z da  -
chu nie będzie już wsiąkała w ziemię wokół
murów przedszkola. To nie wszystko. Po
rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że
wykonawca jest w stanie zrealizować te za-
dania taniej niż zakładał wstępny koszto-
rys. Dzięki temu za zaoszczędzone pie-
niądze wykonano jeszcze remont wraz 

MURY PRZEDSZKOLA OSUSZONE

z osuszeniem przedszkolnego tarasu, kom-
pleksowo odrestaurowano balustradę oraz
wyremontowano schody. 

W 2013 roku w tej placówce oświa-
towej planowany jest remont dachu oraz
elewacji. red

NOWY 
CHODNIK 
W sierpniu zakończyły się prace
przy budowie chodnika wzdłuż
ulicy Jaskółczej. 

Trotuar zbudowano po jednej stronie
ulicy na odcinku ponad 300 metrów.

Podczas wakacji na kilku puszczy -
kowskich ulicach zamontowano
nowe lampy uliczne. 

10 lamp ulicznych przybyło na ul. Żyt-
niej, kolejne 7 zamontowano na ul. Tuli-
panowej. 3 lampy rozświetlą także ciem-
 ności na ul. Solskiego. red

ROZŚWIETLĄ
CIEMNOŚCI
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Jeszcze w tym roku powinien zakończyć się I etap
modernizacji Sali Gimnastycznej, z której korzystają
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1.
Wykonawca został już wybrany i jeżeli żaden 
z uczestników przetargu, którzy nie zostali wybrani
nie złoży zażalenia, prace rozpoczną się jeszcze 
we wrześniu. 

W zakres I etapu prac ogłoszonych w procedurze przetar-
gowej wchodzi wykonanie robót modernizacyjnych budynku
sali gimnastycznej wraz z częścią socjalną i łącznikiem przy
SP nr 1 w Puszczykowie. Zakres prac obejmuje w szczegól-
ności: ocieplenie dachu wraz z jego pokryciem, wymianę okien
i drzwi. Podczas remontu wykonany zostanie również tzw. wie-
niec obwodowy, którego zadaniem jest wzmocnienie ściany fun-
damentowej. 

SZPITAL ZMIENIA
OBLICZE
W szpitalu w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa
Dąbrowskiego trwają gigantyczne prace związane 
z termomodernizacją obiektu. Inwestycje warte 
19 mln zł dotyczą wszystkich budynków należących
do placówki. 

Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa holu
głównego. Powstanie nowoczesne Biuro Przyjęć Planowych
dla pacjentów. Za niespełna rok – w pierwszym kwartale 2013
roku – ma być też ukończony ośmiołóżkowy Oddział Dzien-
nego Pobytu. Modernizacji zostanie poddana również apteka
szpitalna.

Szpital rozpoczął ponadto procedurę przetargową związaną
z budową Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej. Nowy od-

dział znajdować się będzie w całkowicie zmodernizowanym,
osobnym budynku, tuż przy gmachu głównym. Podobnie jak
w przypadku Oddziału Dziennego Pobytu także tu pierwsi pa-
cjenci trafią w przyszłym roku. 

Oczywiście najważniejszym aspektem prowadzonej ter-
momodernizacji jest uzyskanie oszczędności na ogrzewaniu.
Jednak nowa elewacja, która przykryje warstwę ocieplenia przy-
czyni się również do poprawy estetyki obiektu. 

Nowe fasady zostaną utrzymane w odcieniach szarografi-
towych. Pozytywny efekt wizualny wzmocnią elementy ze szkła
wkomponowane w płaszczyzny ścian. Wymienione zostaną
okna i częściowo drzwi. Szpital otrzyma również nowoczes-
ne ogrzewanie ekologiczne – solarowe, a kotłownia wyposażona
będzie w energoszczędne piece CO. Koniec tego etapu prac za-
planowano na pierwszą połowę przyszłego roku.

Środki na remont pochodzą ze Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wo-
 jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Jako ciekawostkę wymienić można działania z dziedziny
ochrony środowiska prowadzone w trakcie prac związanych
z termomodernizacją. Na elewacjach szpitala gniazdowało wie-
le ptaków. Aby nie niszczyć tych gniazd w trakcie robót za-
montowane zostaną także specjalne domki lęgowe dla jaskółek. 

Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich trzech lat szpital w Pusz-
czykowie (trafiają do niego nie tylko pacjenci z powiatu poz-
nańskiego, ale też całej Wielkopolski, a nawet Polski) powięk-
szył liczbę oddziałów z 12 do 17. Otwarto m.in. Pododdział
Kardiologiczny wraz z Pracownią Kardiologii Inwazyjnej,
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,
czy neurochirurgiczny oraz angiologiczny.

W szpitalu funkcjonuje też Oddział Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt. Tra-
fiają tu pacjenci w bardzo ciężkim stanie z całej Polski. Obok
szpitala znajduje się bowiem lądowisko dla śmigłowców Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. red

SALA GIMNASTYCZNA DO REMONTU

Zakres prac obejmuje także naprawę ścian. W II etapie, któ-
ry zaplanowano na przyszły rok przewidziano ocieplenie bu-
dynku. red
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta, 

w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap A2

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.) (w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 października 2010r.) w związku z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) , art. 39 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Nr 81/07/V Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 19 grudnia 2007 r. zmienionej uchwałą Nr 93/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 września 2011r, zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla tere-
nu położonego w centrum miasta, w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap A2 wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, w dniach od 23.08.2012 r. do 20.09.2012 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Pod-
leśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.09.2012 r. o godz.
14:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2012 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

OGŁOSZENIE – BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna,

Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 – strefa A.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.) (w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 października 2010r.) w związku z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) , art. 39 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Nr 199/09/V Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 27 maja 2009r, zmienionej Uchwałą nr 310/10/V z dnia 15 września 2010r, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic:
Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 – strefa A wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.08.2012 r. do 20.09.2012 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczyko-
wie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.09.2012 r. o godz.
15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2012 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA 

OGŁOSZENIE – BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
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WYDARZENIA

BRZOZOWE 
SPOTKANIE 

To już tradycja! Już drugi raz, tym razem 14 lipca,
mieszkańcy ulicy Brzozowej spotkali się przy suto
zastawionym stole na ulicy Brzozowej. Aby zabez -
pieczyć się przed ewentualnymi kaprysami pogody 
i mieć pewność że aura nie zepsuje dobrej zabawy
mieszkańcy przygotowali solidne zadaszenie i
oświetlenie. 

Na „brzozowe spotkanie” podobnie jak w ubiegłym roku zos-
tali zaproszeni Burmistrz Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek,
jak i również najbliżsi sąsiedzi z ul. Langego i znajomi.

W jakim miesiącu kwitnie brzoza? Po której stronie ulicy
Brzozowej jest więcej domów? Którym ministerstwem za-
rządzała sławna osoba mieszkająca przy ulicy Brzozowej? Wy-
mień przynajmniej 4 artystów-muzyków mieszkających na te-
renie Puszczykowa. To tylko niektóre pytania, na które
odpowiadali mieszkańcy Brzozowej. Wszyscy bardzo aktywnie
i z zaangażowaniem włączyli się do konkursów.

Przy muzyce bawiono się do późnych godzin nocnych. Były
tańce i wesoła atmosfera, konkurs i quiz wiedzy o ulicy i o Pusz-
czykowie, zawody sportowe sprzyjały podtrzymaniu znajomości
zawartych już w zeszłym roku. W konkursach sportowych mog-
li brać udział wszyscy – niezależnie od wieku. Śmiech, rado-
ść i wspólna zabawa – niezapomniany wieczór.

Wspaniała, wesoła impreza, wspaniała inicjatywa!
Tego typu spotkania sprzyjają poznawaniu się i zacieśnia-

niu więzi pomiędzy sąsiadami. Mieszkańcy ul. Brzozowej już
wiedzą, że impreza na stałe weszła do kalendarza letnich im-
prez i już teraz zastanawiają się, jakie nowe atrakcje przygo-
tować na przyszły rok.

Piotr Horbulewicz i Janusz Szafarkiewicz

Na boiskach sportowych w kinie i basenie – tak
dwutygodniowe półkolonie spędzali uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1.

Podczas dwóch tygodni uczniowie mogli pobawić się 
w bowling w Centrum Sportu i Rekreacji NIKU w Pozna-
niu, popływać na basenie w Centrum OAZA w Kórniku,
obejrzeć hity kinowe – „Epoka lodowcowa 4” i „Niesa-
mowity Spiderman” oraz wziąć udział w przedstawieniu
teatralnym „Kot w butach” przygotowanym przez kra-
kowski teatr dla dzieci.

PÓŁKOLONIE 
PEŁNE ATRAKCJI

Poza tym przygotowano dla uczestników zajęcia spor-
towe na sali gimnastycznej, komputerowe w pracowni in-
formatycznej, konkurs piosenki karaoke oraz różne gry 
i zabawy.

Gdy dopisała pogoda można było spacerować po oko-
licy lub organizować zajęcia rekreacyjne w CAS, znaj-
dującym się nieopodal szkoły. 

W ostatnim dniu czas umilił spacer do Muzeum Arka-
dego Fiedlera, w którym dzieci mogły podziwiać dorobek
znanego podróżnika.

Uczniowie z pewnością powrócą we wrześniu do szkoły
po aktywnym wypoczynku, pełni energii i sił do pracy. 

red



Wciągu tego czasu dzieci udowodniły nie jednokrotnie wiedzę na temat pracy de-
tektywa, wykazały się znajomością wielu detektywów – bohaterów książkowych,
wykonały z masy solnej mnóstwo gadżetów, którymi każdy detektyw może posługi-

wać się w pracy, sporządzały portrety pamięciowe różnych podejrzanych, wreszcie pozy-
tywnie zaliczyły test sprawnościowy, co pozwoliło mianować ich prawdziwymi detekty-
wami. Spostrzegawczość, umiejętność bycia niewidzialnym, współpraca w rozwiązywaniu
łamigłówek przydały się świetnie, gdy przyszło im rozwikłać tajemnicze zniknięcie koszyczka
Czerwonego Kapturka – niezbędnego rekwizytu wykorzystywanego podczas spektaklu
o Czerwonym Kapturku. Choć zadanie było trudne, nasi detektywi wykazali się świetną
znajomością mapy, odwagą i determinacją, efektem czego było znalezienie porwanego ko-
szyczka. Dzięki nim spektakl teatralny Czerwony Kapturek został uratowany i odbył się
w piątek na zakończenie naszych spotkań.

Całość zajęć warsztatowych przeplatana była przerwami na ciastka, owoce i różne
przekąski, ufundowanym przez:

Dziękujemy serdecznie za pomoc i współpracę.
Wszystkim obecnym dzieciom dziękujemy za udział w zajęciach, zaangażowanie i za

uśmiechy i pogodę ducha przynoszone każdego dnia. red

Minął już pierwszy tydzień wakacyjnych warsztatów
pt. „Klub detektywistyczny BAJKA”. Program pod hasłem „Dzieciaki

na Orliki”, zaproponowany przez
Szkolny Związek Sportowy zawitał
również do Puszczykowa.

Od lipca toczą się na Orliku przy ulicy
Nowe Osiedle zajęcia dla najmłodszych. Cen-
trum Animacji Sportu zaprosiło do współpra-
cy Szkołę Tenisa „Serve & Volley” oraz fir-
mę „Socatots – piłkarskie maluszki”. We

KLUB DETEKTYWISTYCZNY „BAJKA”KLUB DETEKTYWISTYCZNY „BAJKA” DZIECIAKI
NA ORLIKI

W lipcu i sierpniu odbywały się
w Centrum Animacji Sportu zajęcia
sportowe dla najmłodszych.

Trwały dwie godziny dziennie i cieszyły
się dużą popularnością. Dzieci mogły brać
udział w grach, zabawach i zajęciach ogól-
norozwojowych. Czekały na nie również na-
poje i słodkie przekąski. /CAS/ jh

ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH
W CAS

wrześniu odwiedzą nasz Orlik zawodnicy
hokeja na trawie z poznańskiego „Grunwaldu”.
Już dziś zapraszamy wszystkie dzieci
5 września na godz. 16:30 na sportową przy-
godę. /CAS/jh
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OŚWIATA

SPORTOWY
KONIEC WAKACJI

Kiedy zawiodła pogoda, spróbowały swoich umiejętnoś-
ci plastycznych. Mamy nadzieję, że ta forma wypoczynku na
stałe wejdzie do naszego kalendarza. /CAS/jh

Od 20 sierpnia trwają warsztaty sportowe,
zorganizowane przez Centrum Animacji Sportu,
Bibliotekę Miejską Centrum Animacji Kultury oraz
firmę Socatots – piłkarskie maluszki. 

W pierwszym tygodniu dzieci brały udział w zajęciach
sportowych na Orliku, na sali gimnastycznej, na terenie spor-
towym CAS przy ulicy Kościelnej, odwiedziły przystań ka-
jakową, bawiły się w podchody. 



Warsztaty w Bibliotece Miejskiej 
im. M. Musierowicz 

Centrum Animacji Kultury 
w Puszczykowie

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy dzieci, 
młodzież i dorosłych na zajęcia warsztatowe. 

Start zajęć przewidziany jest na początek 
października 2012. 

Szczegółowe informacje dotyczące terminów 
zajęć i zapisów na stronie internetowej biblioteki 

www.biblioteka@iq.pl 
oraz pod numerem tel. (61) 819 46 49

Szanowni Państwo
Naszym nadrzędnym celem jest stałe

udoskonalanie oferty warsztatów w BM CAK.
Stąd też chętnie przyjmiemy zbędną,

działającą maszynę do szycia, nieużywane
firanki, zasłony, serwetki i obrusy oraz inne

materiały w dobrym stanie. 
Ofiarowane przez Państwa przedmioty
zostaną wykorzystane na niektórych

zajęciach warsztatowych
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KULTURA

Biblioteka Miejska w Puszczykowie 
serdecznie zaprasza dzieci 

na sobotnie porankowe zajęcia: 

Sztuczki p r o j e k t o w e 
twórcze zajęcia dla dzieci

w programie:
– odkrywanie i tworzenie oryginalnych

przedmiotów z darów natury
– projektowanie i szycie własnych zabawek
– zabawy z piaskiem – dekorowanie

przedmiotów
– własne opakowania na prezenty 
– wyjątkowe kartki świąteczne
– tworzenie niepowtarzalnych indywidualnych

gier planszowych
– dekoracje domowe
– zielniki, pamiętniki
– zdobienie, klejenie, przetwarzanie,

kreowanie, poszukiwanie PIĘKNA....

ZZaajjęęcciiaa  zz  pprroojjeekkttaanntteemm  sszzttuukkii  uużżyyttkkoowweejj  
ww  kkaażżddąą  ssoobboottęę  ww  ggooddzz..  1100––1122..0000  

ww  CCeennttrruumm  AAnniimmaaccjjii  KKuullttuurryy  ww  PPuusszzcczzyykkoowwiiee
KKoosszztt  uucczzeessttnniiccttwwaa  jjeeddnneeggoo  ddzziieecckkaa  2200  zzłł  

((mmaatteerriiaałłyy  ww  cceenniiee))
ZZaappiissyy  oodd  ww  bbiibblliiootteeccee  661188  119944  664499

Pierwsze zajęcia 8 września zapraszamy! 



Echo Puszczykowa sierpień 201216 www.puszczykowo.pl

INFORMACJE

ZAWODY SIKAWEK
KONNYCH 
12 sierpnia 2012 roku w Cichowie – powiat Kościan,
odbyły się IX Europejskie i XII Krajowe Zawody Sika -
wek Konnych „Cichowo 2012”. Patronat honorowy
objął Wicepremier Waldemar Pawlak Prezes Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

W zawodach udział wzięło 45 drużyn, w tym dziewięć za-
granicznych z Czech, Słowacji, Węgier i Niemiec. Wśród nich
były druhny OSP Puszczykowo.

Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach.
Pierwsza to ocena zaprzęgu, stanu technicznego sikawki, umun-
durowania załogi, wartości historycznej zestawu i prezentacji
drużyny. Druga to część sprawnościowa polegająca na poko-
naniu toru przeszkód, wprawieniu sikawki konnej w ruch i oba-
leniu ognika. Atrakcją tegorocznych zawodów był pokaz si-
kawki parowej drużyny czeskiej.

Startująca po raz pierwszy żeńska drużyna z OSP Pusz-
czykowo uplasowała się w pierwszej dziesiątce. Podczas uro-
czystości wręczono puchary i dyplomy dla najlepszych
drużyn z danego powiatu. Puchar dla najlepszej kobiecej
drużyny powiatu poznańskiego otrzymało OSP Puszczykowo.

Nagrodę w imieniu Starosty Poznańskiego Jana Grab-
kowskiego wręczył Prezes ZOSP RP Powiatu Poznańskiego
Dariusz Piechocki. Gniewko Niedbała

OSP Puszczykowo

POŻEGNANIE SIÓSTR KARMELITEK 
Decyzją prowincji wrocławskiej siostry Zgromadzenie
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z dniem 
31 lipca br. zakończyły pracę w Niepublicznym
Przedszkolu „Stokrotka” w Puszczykowie. 
Siostry prowadziły je przez 5 minionych lat. 

W ostatnim dniu ich pracy w puszczykowskiej placówce sios-
try odwiedził Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek, który spot-
kał się z siostrą dyrektor Tadeą Beatą Urban, aby podziękować
jej oraz wszystkim pracownikom za trud włożony w prowa-
dzenie placówki, nauczanie oraz opiekę nad najmłodszymi
mieszkańcami naszego miasta.

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus przez
5 lat prowadziło przedszkole, które cieszyło się uznaniem w
lokalnym środowisku. W nowym roku szkolnym przedszko-
le przy ul. Niepodległości nadal będzie funkcjonować. Pro-
wadzić je będzie Krzysztof Przybylski. red
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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

Nowy proboszcz puszczykowskiej
parafii przyjął święcenia kapłańskie z rąk
Ks. Abpa Jerzego Stroby w Katedrze poz-
nańskiej dnia 24 maja 1984 r. Od tego
czasu pełnił posługę kapłańską jako wi-
kariusz w: Koźminie, pw. św. Waw-
rzyńca (1984 – 1986), Poznaniu w pa-
rafiach pw. Świętej Trójcy (1986 – 1989
i pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami
(1989 – 1995), Grodzisku Wlkp., pw. św.

Jadwigi Śląskiej (1995–1997). W póź -
niejszych latach był proboszczem w
Poznaniu, w parafiach: pw. św. Jadwigi
Śląskiej (1997–2005) i pw. św. Michała
Archanioła (2005–2012).

Ks. Wojciech Pieprzyca dotychczaso-
wy proboszcz parafii pw. MBW
posługujący w niej od 1999 r. został na-
tomiast mianowany proboszczem parafii
pw. św. Stanisława Bpa w Rydzynie. red

NOWY PROBOSZCZ W PUSZCZYKOWIE
Od 1 sierpnia 2012 na mocy dekretu księdza Arcybiskupa Stanisława
Gądeckiego Metropolity Poznańskiego nowym proboszczem parafii
Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie jest ks. Roman Poźniak. 

ZMARŁA NASZA PANI DOKTOR
26 lipca 2012 r. zmarła lekarz medycyny Krystyna Białecka-Pruszewicz.

Bardzo trudno w kilku słowach opisać
życie tej niezwykłej kobiety. Urodziła się
w 1931 r. w Bydgoszczy. Swoją prace za-
wodową rozpoczęła w 1955 r. w Pusz-
czykowie i tutaj pracowała do śmierci.
Żona, matka, przyjaciel, ale przede wszyst-
kim lekarz. Lekarz dla którego zdrowie pa-
cjentów było zawsze najważniejsze.

Jeżeli ktokolwiek potrzebował po-
mocy zawsze nawet kosztem życia ro-
dzinnego starała się mu pomóc.

Nic nie było dla Niej zbyt trudne.
Miała wyjątkową intuicję dlatego pew-
ne sprawy dostrzegała szybciej niż inni.
Żegnamy ją z olbrzymim żalem i smut-
kiem, bo to przecież była nasza Szefowa
i pozostała nią do dziś. Wspaniały lekarz

i niezwykle dobry, uczciwy człowiek.
Wydawało się, że zawsze będzie z nimi
– a jednak musimy ze smutkiem i żalem
ją pożegnać. Dziękujemy, że była taka
jaka była – Nasza Pani Doktor.

Była również lekarzem społeczni-
kiem odznaczona Odznaką za Wzo-
rową Pracę w Służbie Zdrowia. Krystyna
Białecka-Pruszewicz została również
uhonorowana Srebrnym Krzyżem
Zasługi, Odznaką Honorową za Zasługi
w rozwoju Województwa Poznańskie-
go, tytułem Zasłużony dla Miasta Pusz-
czykowa.

Pamięć o Naszej Pani Doktor w Pusz-
czykowie zostanie jeszcze długie, długie
lata.

Msza św. za zmarłą odbyła się w koś-
ciele Najświętszej Maryii Panny w Pusz-
czykowie. Uroczystość pogrzebowa na
puszczykowskim cmentarzu.

Elżbieta Czarnecka

data ur. data zg.

Dąbrowski Zbigniew Kazimierz 17.VI.1944 15.VI.2012
Wapniarska-Szymańska Urszula 15.X.1928 26.VI.2012
Statucki Tadeusz 31.X.1960 29.VI.2012
Hirsch Roman 28.VII.1928 2.VII.2012
Flis Zygmunt Jan 13.II.1949 5.VII.2012
Kołtunowicz Anna Maria Jadwiga 6.XII.1948 11.VII.2012
Pawłowska Zofia 3.II.1926 15.VII.2012
Kmieciak Marian 15.VIII.1929 18.VII.2012
Łakoma Bronisława 28.VII.1930 23.VII.2012
Gostyńska Franciszka 6.III.1920 25.VII.2012

Białecka-Pruszewicz Krystyna Maria 12.II.1931 26.VII.2012
Olejniczak Ewa Jadwiga 31.V.1933 27.VII.2012
Ryniewicz Irena 9.XI.1930 29.VII.2012
Mazurek Witold Janusz 14.V.1930 2.VIII.2012
Kołodziejczak Helana 24.II.1940 5.VIII.2012
Dorna Grzegorz 16.VI.1985 5.VIII.2012
Rakowska Irmina Petronela 26.III.1923 7.VIII.2012
Śliwiński Roman 23.VII.1951 9.VIII.2012
Kempińska Julianna 25.VI.1914 14.VIII.2012 
Ginter Stanisława 10.XI.1922. 17.VIII.2012
Budny Bernardyn 20.V.1931 18.VIII.2012

ODESZLI 

Na zdjęciu autorka wspomnień (z lewej) 
z dr Krystyną Białecką-Pruszewicz
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TURNIEJ TENISOWY PTS CUP 2012
Od 7 do 9 września na kortach tenisowych przy 
ul. Kościelnej 7 (teren Centrum Animacji Sportu) 
w Puszczykowie rozgrywany będzie turniej Tenisowy
PTS Cup 2012. 

Jak informuje M Preisler, dyrektor turnieju rozgrywki pro-
wadzone będą w czterech kategoriach: singiel panów – open
i 45 plus, – debel – 45 plus, – gra mieszana – open.

Losowanie przewidziano na czwartek 6 września. Odbędzie
się o godz. 20. na kortach. Turniej jest bezpłatny – wpisowe nie
jest pobierane. Zgodnie z regulaminem każdy zawodnik może
zapisać się tylko do jednej kategorii wiekowej (open – bez ogra-
niczeń). Pary w deblu i mikście są dobierane. Turniej ma cha-

rakter wyłącznie amatorski i nie może w nim wystąpić żaden były
zawodnik. Wszystkie mecze singiel, debel, mikst rozgrywane
dostanu 2:2 w secie, przy stanie po jeden w setach gramy su-
per tie-break, wygrywa 10 pkt, przy 2 pkt przewagi.) Pojedyn-
ki finałowe rozgrywane będą do dwóch wygranych setów.

Zgłoszenia – e-mail: preisler@tenispreisler.pl lub sms 
+48 600 487 486 najpóźniej do 6 września 2012 do godziny
19.00 (brak zgłoszenia wyklucza prawo startu!)

Uczestnicy wezmą także udział w losowaniu atrakcyjnych
nagród, turniej będzie jednocześnie zamknięciem sezonu let-
niego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania
„dzikich kart” dla gości specjalnych i zastrzegają prawo
zmiany regulaminu w przypadku dużej ilości zgłoszeń. red

GWIAŹDZIŚCIE NA ROWERACH 
10 września br. w siedmiu gminach tworzących Mikroregion

WPN ruszą zapisy na III edycję Rajdu Gwieździstego w Mi-
kroregionie WPN, który odbędzie się w niedzielę 30 wrześ-
nia br. Rajd wyruszy o godz. 10.00 sprzed budynku Urzędu
Miejskiego w Puszczykowie ul. Podleśna 4. Finał godz.
11.30: parking WPN na Osowej Górze. 

Atrakcje: ognisko, konkursy wiedzy o gminach Mikrore-
gionu, pokazy sportowe i inne.

Zapisy uczestników przyjmujem w dniach od 10 do 21.09.2012
pod numerem telefonu 61 8983 720 (prosimy o przygotowanie

nr pesel, nr telefonu, adres zamieszkania zgłaszanych uczest-
ników)

Wpisowe: 10 zł osoby dorosłe, dzieci – bezpłatnie. 
W ramach opłaty wpisowej przewidziano: butelkę wody mi-

neralnej, opaski odblaskowe, grochówkę 
Indywidualne wpłaty prosimy dokonywać na konto: 75 9048

0007 2007 0005 8216 0001
W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko każde-

go dorosłego uczestnika oraz gminę, z której pochodzi. 
red

KAJAKOWY WEEKEND ZE SZPAKAMI

Głównym celem spływu jest promo-
cja szlaku wodnego Warty i turystyki ka-
jakowej oraz walorów krajoznawczych
i turystycznych regionu. Zbiórka uczest-
ników z Poznania na ul. Przystań 1 przy
Klubie Sportowym „Budowlani” o godz.
10.30. Od godz. 11.30 do 12:00 – potrwa
weryfikacja uczestników. Start nastąpi
dokładnie w południe. Dotarcie do Poz-
nania planowane jest na godz. 15–16. Na
zakończenie uczestnicy otrzymają ciepły
posiłek. Wpisowe wynosi 35 zł lub 25 zł
dla osób z własnym kajakiem. 

Wpisowe należy wpłacić na konto
UKS 55: PKO BP 50 1020 4027 0000
1802 0384 7613

Tytułem: Imię i Nazwisko – Szpaki
2012 r.

Warunkiem wpisana na listę jest prze -
słanie potwierdzenia wpłaty wpisowego
oraz przesłanie formularza –http://www.
disport.com.pl/files/news/21-Formu-
larz_Weekend_Szpaki_08.09.12 r.doc.

Termin zgłoszenia uczestników upływa
05.09.2012 r. 

Osoby niepełnoletnie pod opieką oso-
by dorosłej lub z pisemną zgodą rodzi-
ców. 

Informacje można uzyskać także 
pod nr tel. 605 592 684, 609 661 679 
lub drogą mailową pisząc na adres:
uks55 @o2.pl red

Uczniowski Klub Sportowy UKS 55 przy Szkole Podstawowej nr 55 
w Poznaniu organizuje „Kajakowy weekend ze Szpakami”. Imprezę
zaplanowano na 8 września, a uczestnicy popłyną na odcinku Rogalinek
– Poznań o długości ok. 22 kilometrów. 

SPORT
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PUSZCZYKÓWKO – POZNAŃ GŁÓWNY
Odjazd: 4.43 (1)–(6); 5.11 (D); 5.43 codz.; 6.05 (D); 6.42 codz.; 7.17 (21); 7.50 (D); 8.26 (codz.); 9.08 (codz.); 10.26 (22);
11.47 (23); 12.41 codz.; 14.02 (codz.); 14.52 (D); 15.39 (codz.); 16.46 (D) i (C); 18.02 (codz.); 18.46 (codz.); 19.53 (24);
20.50 (codz.); 21.24 (25), 

POZNAŃ GŁÓWNY – PUSZCZYKÓWKO
Odjazd: 1.55 (26); 4.17 (codz.); 5.40 (D); 6.18 (codz.); 6.55 (27); 7.43 (codz.); 8.40 (D); 9.40 (codz.); 11.55 (D) i (C);
13.00 (codz.); 13.40 (codz.); 14.40 (codz.); 15.30 (31) – zatrzymuje się tylko w Puszczykowie; 15.40 (D); 16.10 (codz.);
16.55 (codz.); 17.40 (D); 19.02 (codz.); 19.52 (codz.); 20.50 (B); 21.40 (codz.); 22.40 (codz.). 
(1); (2), .. (7) – wybrane dni tygodnia (poniedziałek, wtorek, …niedziela) 
(A) – kursuje od poniedziałku do piątku 
(B) – kursuje codziennie oprócz sobót 
(C) – kursuje w soboty, niedziele i święta 
(D) – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 
(E) – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt 
(21) Rawicz – Bydgoszcz Gł., kursuje codziennie 
(22) Wrocław Gł. – Toruń GL, kursuje codziennie
(23) InterREGIO MAMRY, Międzylesie – Olsztyn, kursuje codziennie 
(24) KATARZYNKA , Wrocław Gł, – Toruń Gł., kursuje codziennie 
(25) KAMIENCZYK, Jelenia Góra – Poznań Gł, kursuje codziennie 
[26] kursuje 29 VI, 2 VII
(27) KAMIEŃCZYK, Gniezno – Jelenia Góra, kursuje codz. 
(31) InterREGIO SZCZELINIEC, Białystok – Międzylesie, kursuje codziennie

PKP 

PUSZCZYKOWO RONDO – POZNAŃ DWORZEC AUTOBUSOWY 
5.55 Fm#; 6.50 Fm#; 6.56 S#; 6.56 CYX*; 7.26 Fm#; 8.15 S#; 8.17 HFm#; 8.20 ZY*; 9.41 Fm#; 10.30 Fm#; 14.35 HFm#;
16.20 Lbn; 19.15 Lbn5:55 (F # m); 6.50 (F # m); 6.56 (S #); 7.36 (F # m); 7.44 (S #); 8.24 (F G #); 9.41 (F # m); 10.30 (F #
m); 12.36 (L d b #); 15.06 (S #); 16.11 (L b n); 16.20 (L b n); 19.15 (L b n #)
Poznań Dworzec Autobusowy – Puszczykowo
5.25 Fm#; 6.20 S#; 6.:40 HFm#; 9.:40 A; 10.30 CLb; 13.40 HFm#; 13.40 S#; 15.15 R; 16.00 S#; 16.40 R; 17.30 Ldb; 20.15
Lbn
Trasa: Puszczykowo Rondo – Puszczykowo Wiosenna – Puszczykowo Dworzec Kolejowy – Łęczyca Łęczycka – Łęczyca
Dworcowa – Luboń Rutkowskiego – Luboń Ratajskiego – Poznań Łozowa – Poznań Dworzec Autobusowy

LEGENDA
S – kursuje w dni nauki szkolnej
# – nie kursuje: 02.11.2012 r., 02.05.2013 r., 31.05.2013 .
F – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
m – nie kursuje 24.12. i 31.12.
C – kursuje w soboty, niedziele i święta
Y – dodatkowo kursuje:24.12. i 31.12.
X – nie kursuje:07.06.,15.08.,25–26.,30.12.2012, 01.01.2013, 31.03.–01.04.2013, 01.05.2013, 03.05.2013, 30.05.2013 r.
* – dodatkowo kursuje: 02.11.2012 r., 02.05.2013 r., 31.05.2013 r.
H – kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
Z – kursuje w soboty z wyjątkiem świąt
L – nie kursuje 25–26.12., 01.01. oraz i i ii św. wielkanocne
b – nie kursuje: 15.08.2012 r., 30.12.2012 r., 01.05.2013 r., 03.05.2013r., 30.05.2013 r.
n – nie kursuje 24.12., 31.12., oraz w wielką sobotę
A – nie kursuje w niedziele i święta
R – nie kursuje 25.12.,26.12.,01.01.,oraz i św. wielkanocne
d – nie kursuje w wielką sobotę 

ROZKŁAD JAZDY

PKS
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PUSZCZYKOWO (NIWKA, SZPITAL) – POZNAŃ

Dnia robocze: 4.54; 5.34; 6.29; 7.20; 7.50; 8.39; 9.55x; 10.44; 11.45; 12.40; 14.20; 14.49; 16.15x; 16.49; 18.10x; 20.15;
22.29; 0.00

Soboty: 5.32; 7.32; 9.32; 11.32; 13.32; 16.12; 18.12; 20.12; 2.22; 0.00.

Niedziele i święta: 7.32; 9.32; 11.32; 13.32; 16.12; 18.12; 20.12; 2.22; 0.00.

Poznań Dębiec (mała pętla) – Nowe Dymaczewo (przez Mosinę) 

Dni robocze: 4.25; 5.05x; 5.40; 6.35P; 7.15L; 8.20x; 9.25L; 10.45M; 11.35P; 12.35;13.30L; 14.30x; 15.20L; 16.20x; 17.40;
19.15M; 21.15; 23.15M.

Soboty: 4.45M; 6.15M; 8.15L; 10.15; 12.15L; 14.15; 16.55L; 18.55; 20.55M; 23.15M.

Niedziele i święta: 6.15M; 8.15L; 10.15; 12.15L; 14.15; 16.55L; 18.55; 20.55M; 23.15M.

M – kursuje do Mosina, dworzec kolejowy

L – kursuje do Ludwikowo, szpital

x – kursuje do/z Nowego Dymaczewa przez Ludwikowo, szpital

P – kursuje do Puszczykowo, Niwka szpital

Trasa: Dębiec mała pętla – Kasztanowa – os. Dębina – Luboń/Dębiecka – Luboń/Szkoła nr 3 – Luboń/Ratajskiego –
Luboń/R. Maya – Luboń/Rutkowskiego – Luboń/Lasek – Łęczyca – Dworcowa – Łęczyca – Łęczycka – Łęczyca – WPN –
Puszczykowo/d.k.– Puszczykowo/Źródlana – Puszczykowo/Wiosenna – Puszczykowo/Kościelna – Puszczykowo/rondo –
Puszczykowo/Piaskowa – Puszczykowo/Libelta – Puszczykowo/Puszczykówko d.k. – Puszczykowo/Dworcowa –
Puszczykowo/Nadwarciańska – Puszczykowo/Niwka. – >Dymaczewo – Puszczykowo/Nadwarciańska las – Mosina –
Krosinko/Ludwikowska – Ludwikowo/szpital. – >Dymaczewo – Krosinko – Stare Dymaczewo – Nowe Dymaczewo –
Klub.Trasa: Dębiec mała pętla – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo – Puszczykówko – Mosina – Krosinko –
Ludwikowo/szpital – Krosinko – Stare Dymaczewo – Nowe Dymaczewo – Klub.

LINIA 651

PRZYSTANEK SZPITAL NIWKA – (KIERUNEK POZNAŃ)

Dni robocze: 4.30, 5.20, 6.20, 7.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.15, 12.10P, 13.15, 14.05, 15.05, 15.55, 17.40, 19.00, 20.40, 22.00.

Soboty: 4.30, 6.20, 8.10, 10.10, 12.10, 14.05, 15.55, 17.40, 19.00, 20.40, 22.00.

Niedziele i święta: 8.10, 10.10, 12.10, 14.05, 15.55, 17.40, 19.00, 20.40, 22.00.

Trasa: Puszczykowo Niwka szpital – Łęczyca – Luboń – Poznań Dębiec.

PRZYSTANEK POZNAŃ DĘBIEC (MAŁA PĘTLA) – KIERUNEK PUSZCZYKOWO

Dni robocze: 5.20, 6.20, 7.00, 8.10P, 9.10, 10.10, 11.15, 12.10, 13.15, 14.05, 15.05P, 15.55, 16.40, 18.20, 19.50P, 21.30,
22.30.

Soboty: 5.20, 7.00, 9.10, 11.15, 13.15, 15.00, 16.40, 18.20, 19.50, 21.30, 22.30.

Niedziele i święta: 9.10, 11.15, 13.15, 15.00, 16.40, 18.20, 19.50, 21.30, 22.30.

Trasa: Poznań Dębiec – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo Niwka Szpital

Legenda: P – linia 643 przez Puszczykowo Stare

LINIA 642, 643 (EKO RONDO)

ROZKŁAD JAZDY
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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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SPORT

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe zaprasza 
na Mistrzostwach Puszczykowa w Windsurfingu. 
W tym roku zmagania w ściganiu się na desce z
żaglem odbędą się po raa 17. 

Tegoroczna impreza zaplanowana jest w dniach 14–16 wrześ-
nia w nowym miejscu – Kamienicy nad akwenem z bardzo
czystą wodą. W zależności od warunków wiatrowych plano-
wane jest rozegranie 4–6 wyścigów windsurfingowych w 3 ka-
tegoriach wiekowych.

Poza rywalizacją na wodzie organizatorzy zapewniają wie-
le atrakcji „pozawindsurfingowych”: gry oraz zabawy, turniej
siatkówki, TrickBoard – centrum testowe oraz zawody w bi-
twie na tricki, turniej w boule, turniej tenisa stołowego, wa-
terball, tarcza do łucznictwa, pokaz puszczykowskiego beat-
boxera, korty tenisowe, ognisko, sobotnia impreza w specjalnie
przygotowanym namiocie z rollbarami.

Zakwaterowanie możliwe jest w:
• domkach typu TRAMP – 7 osobowych ( 2 pokoje 3 oso-

bowe na piętrze rozkładane łóżko na dole, z łazienką, ane-
ksami kuchennym , balkonem, ławą przed domkiem, TV) –
6 domków,

• ciąg domków murowanych ( z łazienkami oraz aneksem ku-
chennym, świeżo po malowaniu): 

– 3 domki 4 osobowe
– 1 domek 3 osobowy
– 1 domek 7 osobowy ( z rozdzieleniem na 2 pokoje)

CENY ZA DOBĘ:
• 40 zł cena za osobę dorosłą w domku
• 12 zł dzieci do lat 8 
• 8 zł za osobę w namiocie 
• 12 zł za osobę w camperze lub przyczepie 
• Campery oraz namioty – możliwość podłączenia do prądu.

O miejscach w domkach (pokojach) decyduje kolejność
zgłoszeń!

Zapisy i informacje:
e-mail: pts@ptspuszczykowo.pl; Michał: +48 603677278

Jakub: +48 697695723

XVII MISTRZOSTWA PUSZCZYKOWA W WINDSURFINGU

TURNIEJ DWÓJEK MIESZANYCH 
25 sierpnia na boisku piaszczystym przy ulicy Nowe
Osiedle odbył się turniej plażowej piłki siatkowej
dwójek mieszanych, czyli mikstów. 

Udział wzięło sześć par, więc sędzia postanowił, że rozegra
turniej systemem każdy z każdym. Na początku trochę odstra-
szał zawodników deszcz, ale na szczęście nie rozpadało się na
dobre, więc turniej można było spokojnie rozegrać do końca.
Zwyciężyła para Danuta Kaczmarek, Robert Kaczmarek, dru-
gie miejsce zajęła para Marta Nowak, Karol Sołtys, trzecie miejs-
ce przypadło parze Agnieszka Gagat, Bartosz Tyma. /CAS/ jh

TENISOWE LATO 
W CAS
W lipcu i sierpniu na kortach Centrum Animacji
Sportu przy ulicy Kościelnej odbywały się warsztaty
tenisowe dla najmłodszych. 

Dzieci miały okazję zapoznać się z zasadami gry w tenisa,
poznać technikę podstawowych uderzeń, uczyć się tenisa po-
przez zabawę. /CAS/jh
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Jak co roku sekcja piłki siatkowej Puszczykowskiego
Towarzystwa Sportowego – przy częściowym dofinan -
sowaniu ze środków Miasta – zorganizowała siatkar -
ski obóz sportowy dla młodzieży z naszego miasta. 

Odbył się on na przełomie lipca i sierpnia w Skokach koło
Wągrowca. Młodzi sportowcy pod okiem wykwalifikowanych
trenerów doskonalili swoje umiejętności w zakresie halowej

oraz plażowej piłki siatkowej, a także poznawali zasady sę-
dziowania. Kształtowali swoją wytrzymałość, szybkość, siłę
i skoczność. Poznawali także przepiękne tereny Puszczy Zie-
lonka, jeździli na wycieczki rowerowe. Dzięki integracyjnej
formie obozu, a także dzięki sportowym zasadom funkcjono-
wania podczas wypoczynku młodzież stworzyła fantastyczny
zespół, który – mamy nadzieję – również na boisku będzie pełną
drużyną. /PTS/ jh

SIATKARSKI OBÓZ SPORTOWY






