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• Świętowali Złote Gody str. 2
• Czekali na świętego Mikołaja str. 11

• Co się dzieję z odpadami komunalnymi? str. 20

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzę, aby nadchodzące dni
były niezapomnianym czasem spędzonym
bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
a Nowy Rok przyniósł wiele powodów
do zadowolenia i satysfakcji

Andrzej Balcerek
Burmistrz

Miasta Puszczykowa

Zbigniew Czyż
Przewodniczący

Rady Miasta

Niech blask Twojego narodzenia rozjaśni noc świata. Niech moc Twojego orędzia
miłości zniweczy butne podstępy złego. Niech dar Twojego życia pozwoli nam coraz
lepiej rozumieć, jaką wartość ma życie każdej ludzkiej istoty.

bł. Jan Paweł II
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WYDARZENIA

ŚWIĘTOWALI ZŁOTE GODY

10 par z Puszczykowa świętowało 14 grudnia wspaniały jubileusz 50.lecia pożycia małżeńskiego.
Z tej okazji szacowni jubilaci odebrali medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane im
przez Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Medale i upominki dostojnym jubilatom wręczył Burmistrz
Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek, Przewodniczący Rady
Miasta Zbigniew Czyż oraz Joanna Szejn z Urzędu Stanu Cywil-
nego.

– Dziś, zapewne kiedy myślą sięgacie wstecz i widzicie owo-
ce waszego trudu nie żałujecie tych wspólnie przeżytych dni,
tych lat, bo wiecie, że to przykład zgody i miłości małżeńskiej
dla tych wszystkich, którzy dzisiaj podobnie jak Wy przed pię-
ćdziesięciu laty decydują się związać węzłem małżeńskim –
mówił do jubilatów A. Balcerek.

Jubilaci złożyli także specjalne podziękowania swoim „dru-
gim połowom”, za okazaną miłość, przywiązanie i opiekę.

Po oficjalnej ceremonii wszyscy wznieśli toast za kolejne…
pół wieku razem. red

POBŁOGOSŁAWILI KAPLICĘ
W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
w Puszczykowie odbyła się uroczystość pobłogosławienia
kaplicy w oddanym do użytku nowym domu Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej przeznaczonym
dla starszych i schorowanych współbraci. Kaplica została
erygowana pw. Chrystusa Uchodźcy.

Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. bp Stanisław Stefanek.
Obecni byli przełożeni zgromadzenia: przełożony generalny oraz wika-
riusz generalny. Na uroczystość przybyli także współbracia z Domu
Głównego w Poznaniu i z domu nowicjackiego w Mórkowie oraz
kapłani z dekanatu lubońskiego. Na uroczystości zaproszony został rów-
nież Andrzej Balcerek Burmistrz Puszczykowa. red

ZŁOCI JUBILACI
Wiktoria i Nikodem Górniaczykowie
Bożena i Władysław Hetmanowie
Jarosław i Halina Marcinkowscy
Marian i Christa Mazurkowie
Danuta i Ryszard Nowiccy
Maria i Krzysztof Paszkowscy
Mirosława i Bolesław Rostowie
Eugenia i Marian Różyccy
Leokadia i Zdzisław Stachowiakowie
Krystyna i Feliks Woźniakowie
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SAMORZĄD

POŁOWA KADENCJI ZA NAMI

Koniec roku zawsze nastraja do podsumowań.
Jednak tym razem chciałbym zamknąć w nim
nie tylko kończący się 2012 rok, ale pierwsze
dwa lata VI kadencji samorządu, ponieważ dopiero
spojrzenie przez pryzmat tych dwóch lat pozwala
właściwie dostrzec zmiany i kierunek, w którym
zmierza Puszczykowo.

Mając to na uwadze, jestem przekonany, że zmierzamy
w dobrą stronę, a działania podejmowane wspólnie
z Radą Miasta przynoszą już bardzo dobre efekty.

Te pierwsze dwa lata można nazwać nauką współ-
pracy, bo bez niej nie można nawet myśleć o efek-
tywnym działaniu dla dobra miasta. Dzisiaj jestem
zadowolony z dialogu i współpracy z radnymi i mam
nadzieję, że radni mogą powiedzieć to samo o współpra-
cy ze mną, podobnie patrzymy na potrzeby i proble-
my miasta, mamy wspólne priorytety.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że mimo zdecydowa-
nej poprawy finansowej Puszczykowa – w stosunku do
stanu z grudnia 2010 r. i początku 2011 r. – wciąż jest
jeszcze dużo do zrobienia. Z rozmów z mieszkańcami,
z korespondencji, która dociera do Urzędu Miejskie-
go wiem, że puszczykowianie najbardziej oczekują
poprawy infrastruktury drogowej. To najczęściej
wymieniana przez nich „potrzeba” naszego miasta.
Razem z radnymi zdajemy sobie sprawę z tego, jaki
to palący problem. Roboty drogowe należą jednak do

najbardziej kosztownych inwestycji, w związku z czym,
nie możemy wykonać ich tyle, ile życzyliby sobie miesz-
kańcy. Jednak sukcesywnie, w miarę możliwości
przeznaczamy w naszych budżetach pieniądze na te
inwestycje.

Oprócz inwestycji prowadzonych wyłącznie przez
miasto są i te realizowane we współpracy ze Staros-
twem Powiatowym czy Urzędem Marszałkowskim.
W ramach takiej kooperacji ze Starostwem w przy-
szłym roku ruszą np. prace związane z umocnieniem
fragmentu ulicy Poznańskiej, podmytego przez po-
wódź na odcinku między drogą 430 a stacją kolejową
w Puszczykowie.

Od wielu miesięcy w Puszczykowie prowadzone są też
prace związane z układaniem światłowodu w ramach
projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopas-
mowej”. Jej celem jest zapewnienie powszechnego, szyb-
kiego i bezpiecznego dostępu do usług elektronicznych
oraz informacji oferowanych poprzez Internet.

Aktualnie prace prowadzone są na ul. Poznańskiej
i w ulicach od niej odchodzących. Czynimy jednak sta-
rania, aby jak najszybciej światłowód został położony
również w pozostałych rejonach miasta, m.in. na Sta-
rym Puszczykowie.

Kolejnym projektem związanym z siecią Internetową
jest przygotowanie w Puszczykowie Hot Spotów, czy-
li punktów, darmowego dostępu do Internetu poprzez
połączenie WI-FI.

W projekcie przyszłorocznego budżetu zarezerwo-
waliśmy środki nie tylko na inwestycje drogowe – cho-
ciaż jak wspomniałem są one bardzo potrzebne.
Liczymy się z koniecznością rozbudowy Szkoły Pod-
stawowej nr 1 oraz modernizacją obiektów komunal-
nych. Wciąż musimy też pamiętać, że miasto ma do
spłacenia dosyć pokaźny, bo sięgający kilkunastu
milionów złotych dług. Jednak jak już powiedziałem
działania, podejmowane wspólnie z radnymi pozwa-
lają z większym optymizmem patrzeć w przyszłość.

W czasie, gdy otrzymają Państwo ten numer „Echa
Puszczykowa” we wszystkich domach z pewnością
trwać będą intensywne przygotowania do świąt
Bożego Narodzenia. W związku z tym jeszcze raz życzę
wszystkim mieszkańcom, zdrowych, ciepłych i pogod-
nych świąt oraz wszelkiej pomyślności w nad-
chodzącym 2013 roku.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

W WIGILIĘ I SYLWESTRA S24 I 31 GRUDNIA 2012 R.T
URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 12.00
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RADA MIASTA

26. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 26. SESJI RADY MIASTA PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 27 LISTOPADA 2012 R.

Uchwała Nr 175/12/VI
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Mias-

ta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2013 rok.

Uzasadnienie
Silne i niezależne organizacje pozarządowe są ważnym part-

nerem dla samorządu. Podejmują cenne działania w zakresie
różnych inicjatyw społecznych. Współpraca organizacji poza-
rządowych z samorządem terytorialnym stwarza szansę na lep-
sze zorganizowanie wspólnego celu: poprawy jakości życia
mieszkańców naszego miasta. Proponowany w uchwale
"Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowym
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pub-
licznego na rok 2013" jest realizacją ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr 176/12/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieru-

chomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z prze-
znaczeniem na budowę obiektów rekreacyjno-sportowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą.

Uzasadnienie
Podczas posiedzeń komisji Rady Miasta Puszczykowa

stwierdzono konieczność zagospodarowania terenu byłego
MOSiR-u poprzez wybudowanie nowych obiektów rekreacyj-
no-sportowych, w tym wielofunkcyjnej hali sportowej. Ze wzglę-
du na to, że Miasto nie dysponuje środkami finansowymi na ten
cel zdecydowano o poszukiwaniu inwestora, który z własnych
środków wybuduje obiekty sportowe, które w ramach wieloletniej
dzierżawy, będzie użytkował. W ramach umowy dzierżawca
będzie musiał zobowiązać się m.in. do: zagospodarowania tere-
nu wraz z pobudowaniem we wskazanym czasie obiektów rek-
reacyjno-sportowych z infrastrukturą towarzyszącą, utrzymania
tych obiektów w należytym stanie estetycznym, a także do udo-
stępniania nieodpłatnie obiektów w wymiarze 6 godzin tygod-
niowo uczniom puszczykowskich szkół.

Okres dzierżawy został ustalony na 30 lat ze względu na
konieczność umożliwienia potencjalnemu inwestorowi zwro-
tu poniesionych nakładów, w szczególności, że będzie on zobo-
wiązany do przekazania nieodpłatnie Miastu wybudowanych
obiektów po okresie dzierżawy.

Uchwała Nr 177/12/VI
w sprawie: zamiany gruntów.

Uzasadnienie
Uchwała została przygotowana jako wynik wspólnych

ustaleń Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego i Burmistrza
Miasta Puszczykowa mających na celu zagospodarowanie prze-
strzeni u zbiegu ulic Klasztornej i Bukowej zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego. W wyniku zamiany posze-
rzona zostanie ulica Klasztorna do szerokości przewidzianej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz
powstaną dwie działki o regularnych kształtach i powierzch-
niach przewidzianych w planie.

Uchwała Nr 178/12/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Pu-

szczykowo nieruchomości.
Uzasadnienie
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez

Miasto Puszczykowo części działki 393 pozwoli na rozpoczę-
cie postępowania administracyjnego zmierzającego do powsta-
nia układu komunikacyjnego umożliwiającego realizację założeń
przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu
ul. Morenowej – część B”, zatwierdzonym Uchwałą Nr 167/08/V
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 listopada 2008,

Uchwała Nr 179/12/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Pu-

szczykowo nieruchomości.
Uzasadnienie
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez

Miasto Puszczykowo części działki 392 pozwoli na rozpoczę-
cie postępowania administracyjnego zmierzającego do powsta-
nia układu komunikacyjnego umożliwiającego realizację założeń
przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu
ul. Morenowej – część B”, zatwierdzonym uchwałą Nr 167/08/V
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 180/12/VI
w sprawie: zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Pusz-

czykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata
2012–2019.

Uchwała Nr 181/12/VI
w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Pusz-

czykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia bud-
żetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. �

Zapraszamy na 28. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 29 stycznia 2013 r. o godz. 17.00 w sali sesyj-
nej 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.pusz-
czykowo.pl. Informacje można też uzyskać pod numerem tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl

ZAPROSZENIE NA SESJĘ



7 listopada br. – Komisja Rewizyjna
– Przygotowanie protokołu pokontrolnego z kontroli

działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Puszczykowie.

– Bieżąca kontrola dokumentacji finansowo–księgowej Urzędu.
13 listopada br. – Komisja Edukacji Kultury i Sportu

– Podsumowanie dotychczasowych efektów prac działu Pro-
mocji Miasta, w związku ze zbliżającym się końcem obcho-
dów 50-lecia Miasta.

– Organizacje pozarządowe – świetlice: Klub Puszcza działający
przy MOPS oraz Klubik Sówka działający przy Kościele pw.
Matki Bożej Wniebowziętej.

– Przygotowanie CAS do sezonu zimowego.
19 listopada br. – Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

– Prezentacja projektu budżetu na 2013 rok.
– Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały

budżetowej, zmiany uchwały ws. Wieloletniej Prognozy
Finansowej, wyrażenia zgody na wydzierżawienie nierucho-
mości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, zamiany
gruntów, rocznego programu współpracy Miasta Puszczyko-
wa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, prze-
kazania do nieodpłatnego użytkowania na okres 25 lat nieru-
chomości niezabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul.
Nadwarciańskiej 11,wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

– Rozpatrzenie wniosków mieszkańców.
20 listopada br. – Komisja Spraw Społecznych

– Informacja dotycząca aktualnego stanu prac nad wdrożeniem
nowego systemu gospodarki odpadami w Związku Mię-
dzygminnym SELEKT.

– Zaopiniowanie projektu uchwały ws. rocznego programu
współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami poza-

rządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na 2013 rok.

– Zapoznanie się z projektem budżetu na 2013 rok w zakre-
sie działań Komisji (tj. MOPS, Straż Miejska, ochrona śro-
dowiska, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe).
21 listopada br. – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

– Zapoznanie się z projektem budżetu na 2013 rok w zakre-
sie działań Komisji.
27 listopada br. – Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

– Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie włączenia
w granice WPN działek położonych w granicach administ-
racyjnych miasta Puszczykowa, arkusze 1 i 2 według załączni-
ka graficznego.

28 listopada – Komisja Rewizyjna
– Bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzę-

du – kontynuacja.
– Ustalenie zakresu kontroli rozliczania dotacji dla organiza-

cji pozarządowych.
3 grudnia br. – Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

– Prace nad projektem budżetu na 2013 rok.
5 grudnia br. – Komisja Rewizyjna

– Kontrola dotacji wybranych zadań dla organizacji poza-
rządowych.
10 grudnia br. – Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

– Zaopiniowanie projektu budżetu na 2013 rok.
– Zaopiniowanie projektów miejscowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczy-
kowie: w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej,
obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8,; w rejonie ulic: Dworcowa,
Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3
– w dwóch etapach: A i B.

– Zaopiniowanie projektów uchwał. �
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RADA MIASTA

LISTOPADOWE I GRUDNIOWE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA

W związku ze zbliżającym się końcem roku, przypominany o ponownym złożeniu wniosku
na umieszczenie reklam w pasie drogowym.

Konieczność złożenia ponownego wniosku dotyczy zezwoleń na umieszczenie reklam,
które były wydawane do dnia 31.12.2012 roku

UMIESZCZANIE REKLAM W PASIE DROGOWYM

Urząd Miejski w Puszczykowie uprzejmie przypomina
o uregulowaniu płatności do dnia 15 stycznia każdego roku właścicielom działek,
którzy otrzymali decyzję na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej

(dotyczy: przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej).

UMIESZCZANIE URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
W PASIE DROGOWYM
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RADA MIASTA

Ze Zbigniewem Czyżem, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Puszczykowie rozmawia Bogdan Lewicki

TEMATY Z OSTATNIEJ SESJI
– Podczas listopadowej sesji radni w gło-

sowaniu zdecydowali o możliwości
wydzierżawienia terenów Centrum Ani-
macji Sportu przy ul. Kościelnej. Dlacze-
go miasto zdecydowało się na takie roz-
wiązanie?

– Dyskusje o konieczności zagospodaro-
wania terenu byłego MOSiR prowadziliśmy

niemal od początku tej kadencji. W tym celu została nawet
powołana specjalna komisja w skład, której oprócz radnych
i urzędników wchodzili przedstawiciele organizacji sportowych
działających na terenie Puszczykowa. Mieliśmy świadomość
konieczności zagospodarowania tego terenu i jednocześnie zna-
liśmy możliwości finansowe miasta, uniemożliwiające obec-
nie realizację tego typu inwestycji. Po prostu w Puszczykowie
jest dużo więcej bardziej pilnych potrzeb, szczególnie tych
związanych z poprawą infrastruktury drogowej, czy zwięk-
szeniem bazy lokalowej Szkoły Podstawowej nr 1. Dlatego roz-
poczęliśmy poszukiwania inwestora, który z własnych środ-
ków zechce wybudować obiekty sportowo-rekreacyjne na miej-
skich gruntach.

– Czy podjęcie listopadowej uchwały oznacza, że inwes-
tor się już znalazł?

– Jeszcze nie. Dotychczas rozmawialiśmy z potencjalnym
inwestorem, który jest zainteresowany realizacją właśnie
takich obiektów sportowych w Puszczykowie. Jednak, aby
wyłonić inwestora, który podejmie się realizacji takiego
zadania konieczne jest przeprowadzenie procedury przetar-
gowej, a zgodnie z przepisami bez tej uchwały burmistrz nie
mógłby uruchomić takiej procedury. Nie można jednak wyklu-
czyć, że po ogłoszeniu przetargu pojawią się jeszcze inni inwes-
torzy.

– Zdecydowaliście o dzierżawie tego terenu na 30 lat. Dla-
czego na tak długo?

– Takie rozwiązanie musi się opłacać obydwu stronom.
W uchwale znalazł się m.in. zapis, że w ramach umowy
dzierżawca będzie musiał zobowiązać się – oczywiście oprócz
budowy obiektów – do utrzymania tych obiektów w należytym
stanie estetycznym, a także do udostępniania nieodpłatnie obiek-
tów w wymiarze 6 godzin tygodniowo uczniom puszczy-
kowskich szkół. 30.letni okres dzierżawy został ustalony, aby

umożliwić potencjalnemu inwestorowi zwrot poniesionych
nakładów. Po ustaniu dzierżawy obiekty przejdą przecież nie-
odpłatnie na własność miasta. Myślę, że to dobre rozwiązanie,
ponieważ bez angażowania środków miasta można wybudo-
wać pokaźny obiekt widowiskowo-sportowy. Nowa hala
sportowo-widowiskowa przyczyni się zapewne również do
zwiększenia ruchu turystycznego na terenie Puszczykowa,
co z kolei wpłynie także na pobudzenie lokalnego biznesu.
Nie można też zapomnieć, o promocyjnym aspekcie nowych
obiektów.

– Dlaczego podczas minionej sesji rada odrzuciła projekt
uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na okres
25 lat nieruchomości, użytkowanej obecnie przez OSP
Puszczykowo? Pod projektem podpisało się przecież około
400 puszczykowian?

– Przede wszystkim projekt uchwały miał liczne wady praw-
ne – w bardzo wielu punktach był niezgodny z obowiązującym
prawem. Przykładów rażących błędów w złożonym projekcie
było mnóstwo, nie sposób wymienić wszystkich. Mając pełną
świadomość o licznych błędach podpartą opinią prawną o pro-
jekcie nie mogliśmy zdecydować inaczej. Nawet gdybyśmy pod-
jęli tę uchwałę zostałaby ona unieważniona przez wojewodę.
Poza tym ten teren jest niezbędny miastu. To na razie najlep-
sze miejsce, w którym możemy zlokalizować Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nowa ustawa o gospodaro-
waniu odpadami obliguje każdą gminę do wskazania takiego
miejsca.

– 9 grudnia odbyły się wybory uzupełniające do Rady.
Kiedy pan Potocki zacznie prace w radzie?

– Zaprzysiężenie nowego radnego przewidziane zostało pod-
czas sesji 18 grudnia. Następnie przewidujemy poszerzyć komis-
je tematyczne o osobę nowo wybranego radnego. Generalnie
po zaprzysiężeniu Pan Potocki rozpocznie pracę w Radzie Mias-
ta Puszczykowa.

– Co Pan przewidział z ważniejszych rzeczy w porządku
obrad podczas ostatniej tegorocznej sesji Rady Miasta?

– Do bez wątpienia ważniejszych spraw należy wymienić
budżet na 2013. Prace nad nim trwają intensywnie od paź-
dziernika Komisje Rady zgłosiły swoje uwagi i zaopiniowały
projekt budżetu pozytywnie. Na sesji 18 grudnia Rada roz-
strzygnie ostateczny kształt uchwały budżetowej na 2013. �
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WSPÓŁPRACA: MACIEJ DETTLAFF, JOANNA HEJNOWICZ, JANINA KOZEŃSKA, ALICJA MARCINIAK, REMIGIUSZ MOTYCKI, KATARZYNA NOWAK,
MAGDALENA PŁACHTA, EWA RYBACKA, ALINA STEMPNIAK, BEATA WITCZAK, AGNIESZKA ZIELIŃSKA-ADAMIAK;
SKŁAD TEKSTÓW, KOREKTA: REDAKCJA. DRUK: 3100 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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RADA MIASTA

ZAPRASZAMY NA POSIEDZENIA NASZYCH KOMISJI!
Zbliża się koniec 2012 roku, w związku z tym warto
pokusić się o podsumowanie pracy radnych
w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Nasza komisja zebrała się na piętnastu
posiedzeniach i zajmowała się bieżącymi pro-
blemami placówek oświatowych, kultural-
nych i sportowych. Kończący się rok był
wyjątkowy dla Puszczykowa, które obcho-
dziło swój jubileusz pięćdziesięciu lat bycia
miastem, w związku z tym wątek obchodów
tej szczególnej rocznicy był kilkakrotnie

tematem naszych rozmów. Ponadto najważniejszymi zagadnie-
niami naszych posiedzeń były sprawy:
– przyszłości Przedszkola nr 2 w Puszczykowie, po rezygna-

cji z prowadzenia go przez Siostry Karmelitanki,
– zmiany na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2,
– planów zagospodarowania terenu MOSiR-u,
– wykorzystania punktu Eko Info,
– planów ewentualnej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1.

Oprócz tego zaprosiliśmy na nasze spotkania przedstawicieli
kilku ważnych organizacji, kół i środowisk, aby poznać ich
osiągnięcia oraz problemu, a byli to reprezentanci:
– Klubu Piłkarskiego „Las Puszczykowo”,
– Koła Historycznego działającego przy Bibliotece Miejskiej,
– Klubu Puszcza działającego przy MOPS,
– Klubiku Sówka działającego przy Kościele pw. Matki Bo-

żej Wniebowziętej.
Odbyliśmy też spotkanie wyjazdowe w celu zapoznania się

z aktualnym stanem obiektów rekreacyjno-sportowych w
Puszczykowie – CAS, Orliki, przystań kajakowa. Na bieżąco
śledziliśmy także przygotowania placówek kulturalnych i spor-
towych do kolejnych sezonów.

W mijającym roku przed komisją pojawiły się ważne oraz trud-
ne wyzwania i mogę stwierdzić, z nieukrywanym zadowoleniem

i pełną odpowiedzialnością, że puszczykowscy radni wykazali się
bardzo dużym zaangażowaniem w pracę komisji. Spędziliśmy wie-
le godzin próbując rozwiązywać bieżące problemy, niejednokrotnie
był to nie tylko czas posiedzeń, ale dodatkowe spotkania, kon-
sultacje i rozmowy ze specjalistami, ludźmi bezpośrednio zaan-
gażowanymi w sprawę czy ze zwykłymi mieszkańcami Pusz-
czykowa. Efekty tych spotkań były, jak to w życiu, różne, ale ogól-
ny bilans prac KEKiS jest, w mojej ocenie, wysoce pozytywny.

Bardzo nas cieszyło deklarowane zwykle zaciekawienie pusz-
czykowian nasza pracą, ale niezwykle martwi fakt tak znikomego
rzeczywistego zainteresowania posiedzeniami komisji. Zapra-
szamy wszystkich mieszkańców do przybywania na nasze spot-
kania, to właśnie tutaj, podczas prac komisji, można poznać
wszelkie szczegóły projektów zmian, nowych rozwiązań lub
palących problemów z dziedzin, którymi zajmuje się komis-
ja. Nadal jednak, kiedy w bezpośrednich rozmowach zapraszam
mieszkańców na posiedzenie komisji, słyszę pytanie wyrażające
zdziwienie – a to każdy może przyjść na takie posiedzenie? Tak,
każdy. Nie tylko może, ale byłby bardzo mile widziany.

Zapraszamy!

Drodzy Państwo
w przededniu tak ważnych dla nas Świąt Bożego Narodzenia

i zbliżającego się Nowego Roku pragnę złożyć Państwu,
w imieniu wszystkich członków Komisji Edukacji, Kultury

i Sportu RM w Puszczykowie, serdeczne życzenia,
aby ten wyjątkowy świąteczny czas był dla Państwa

źródłem dobra, nadziei i radości, a 2013 rok przyniósł
wiele uśmiechu, szczerych relacji z ludźmi, zadowolenia

z każdego dnia, który będzie dany przeżyć.
Ponadto życzmy sobie nawzajem, aby praca naszej komisji

była źródłem Państwa zadowolenia a naszej satysfakcji.
„Do siego roku, oby nam się dobrze żyło!”

Małgorzata Szczotka
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sport

W niedzielę 9 grudnia br.
odbyły się uzupełniające
wybory do Rady Miasta
Puszczykowa.

Uprawnieni do głosowania
mieszkańcy Niwki (okręg nr 6),
która zawsze mogła poszczycić
się wysoką frekwencją podczas

wyborów, tym razem nie przybyli tłumnie do urn wyborczych.
Spośród 1521 uprawnionych do głosowana, tylko 261

osób zdecydowało oddać swój głos, z czego 3 głosy były
nieważne, a w 3 przypadkach nie zaznaczona żadnego z kan-
dydatów.

Wybory wygrał Tomasz Ryszard Potocki, zdobywając 83
głosy.

Na pięciu zarejestrowanych kandydatów oddano nastę-
pującą liczbę ważnych głosów:
1. Ryszard Józef Jackowiak (KWW NIEZALEŻNI)

– 50 głosów
2. Przemysław Andrzej Stefaniak (KWW RAZEM

DLA MIESZKAŃCÓW) – 60 głosów
3. Piotr Krzyżański (KWW PIOTRA KRZYŻAŃSKIEGO)

– 11 głosów
4. Dariusz Andrzej Piechocki (KWW NASZE MIASTO)

– 54 głosy
5. Tomasz Ryszard Potocki (KWW Tomasza Potockiego)

– 83 głosy

TOMASZ RYSZARD POTOCKI NOWYM RADNYM
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INFORMACJE

BILET BUSNTRAMWAJNKOLEJ
9 grudnia 2012 r. Przewozy Regionalne, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu i Koleje Wielkopolskie
wprowadziły nowy rodzaj biletu miesięcznego: „Bus-Tramwaj-Kolej”. Wspólny bilet obowiązuje w pociągach
regionalnych oraz w komunikacji miejskiej ZTM Poznań.

Cena wspólnego biletu może być nawet o 40% niższa od sumy,
jaką do tej pory trzeba było wydać na osobne bilety.

Jaki jest zasięg obowiązywania biletu Bus-Tramwaj-
Kolej?

Bilet Bus-Tramwaj-Kolej obowiązuje w pociągach regio-
nalnych w promieniu ok. 30 km od Poznania, a także w komu-
nikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu
Miejskiego w Poznaniu. Obszar obowiązywania biletu jest
podzielony na 3 strefy taryfowe Przewozów Regionalnych
i Kolei Wielkopolskich oznaczone literami A, B i C. Stacja-
mi krańcowymi dla poszczególnych kierunków są: Oborniki
Wlkp., Łopuchowo, Pobiedziska, Gułtowy, Środa Wlkp.,
Iłowiec, Strykowo, Buk i Pamiątkowo. Strefy te można
łączyć ze strefami Zarządu Transportu Miejskiego w Pozna-
niu: A, A+B lub A+B+C.

Strefy taryfowe Przewozów Regionalnych i Kolei Wiel-
kopolskich:
• Strefa A – Wszystkie stacje i przystanki na obszarze miasta

Poznania oraz Kiekrz
• Strefa B – Złotniki, Ligowiec, Swarzędz, Gądki, Wiry, Luboń

k. Poznania, Czerwonak, Czerwonak Osiedle
• Strefa C – Golęczewo, Chludowo, Wargowo, Oborniki Wlkp.

Miasto, Oborniki Wlkp., Owińska, Bolechowo, Zie-
lone Wzgórza, Murowana Goślina, Łopuchowo,
Kobylnica, Biskupice Wlkp., Promno, Pobiedzis-

ka Letnisko, Pobiedzis-
ka, Paczkowo, Kostrzyn
Wlkp., Gułtowy, Kórnik,
Pierzchno, Środa Wlkp.,
Puszczykowo, Puszczykó-
wko, Mosina, Drużyna
Poznańska, Iłowiec, Szre-
niawa, Trzebaw, Ros-
nówko, Stęszew, Stryko-
wo Poznańskie, Palędzie,
Dopiewo, Otusz, Buk, Ro-
kietnica, Pamiątkowo.

Nowa oferta biletu mie-
sięcznego „Bus-Tramwaj-
Kolej” to propozycja za-
równo dla osób, które pra-
cują lub studiują w Pozna-
niu, a mieszkają w pod-
poznańskich gminach, jak
i poznaniaków, którzy po-
dróżując koleją, mogli-
by dojeżdżać do centrum
miasta szybciej niż doty-
chczas.

Ile będą kosztowały bilety Bus-Tramwaj-Kolej?
Cena biletu Bus-Tramwaj-Kolej będzie zależała od kom-

binacji stref taryfowych Przewozów Regionalnych i Kolei Wiel-
kopolskich (strefy A-C) oraz ZTM w Poznaniu (strefy A, A+B,
A+B+C). Bilety będą sprzedawane jako normalne oraz z ulga-
mi ustawowymi 49% (uczniowie) i 51% (studenci).
• Bilety Bus-Tramwaj-Kolej na strefę A mogą być łączone tyl-

ko ze strefą A ZTM (Miasto Poznań).
• Bilety Bus-Tramwaj-Kolej na strefę B mogą być łączone ze

strefami A lub A+B ZTM.
• Bilety Bus-Tramwaj-Kolej na strefę C mogą być łączone ze

strefami A lub A+B+C ZTM.
Gdzie można kupić bilety Bus-Tramwaj-Kolej?

„Bus-Tramwaj-Kolej – Jeden Bilet” będą biletami spółki
Przewozy Regionalne, które będą honorowane w pociągach
Kolei Wielkopolskich oraz w pojazdach komunikacji miejskiej
Miasta Poznania. Będzie można je kupić w kasach kolejo-
wych Przewozów Regionalnych i Kolei Wielkopolskich. Bile-
ty będą w postaci papierowej, z nadrukowaną dodatkową infor-
macją o ważności w komunikacji miejskiej ZTM w Poznaniu.

Więcej informacji można uzyskać w kasach biletowych oraz
na stronach: www.przewozyregionalne.pl

www.koleje-wielkopolskie.com.pl
www.ztm.poznan.pl
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PRZYBĘDZIE MIESZKAŃ
KOMUNALNYCH
Dobiegają końca prace związane z przebudową domu przy ul. Niwka
Stara. W przyszłym roku zostanie tam oddane do użytku 6 mieszkań
komunalnych.

Przed laty w remontowanym budyn-
ku mieściły się biura. Jednak nieużywa-
ny od dawna obiekt niszczał i popadał
w ruinę. Aby doprowadzić go do stanu
używalności, konieczna była komple-
ksowa wymiana wszystkich instalacji –
wod-kan, gazowej i elektrycznej. W za-
kres prac wchodzi także montaż no-
wej stolarki okiennej i drzwiowej. Eki-
py budowlane ocieplają też cały budynek

grubą warstwą styropianu. Zakończenie
prac przewidziano do końca tego roku,
a oddanie obiektu do użytkowania nastąpi
w przyszłym roku.

Należy podkreślić, że Puszczykowo
uzyskało na prace dofinansowanie. W ko-
sztach przebudowy partycypuje Bank
Gospodarstwa Krajowego który wyłoży
40 proc. całej sumy potrzebnej na remont.

red

ZATOKA I LAMPY NA UL. KRASZEWSKIEGO
Zima wstrzymała prace związane z budową zatoki
autobusowa na ul. Kraszewskiego. Ekipy montujące
lampy zdążyły przez mrozami i zamontowały tam
nowe oświetlenie uliczne.

W zakres prac wchodził demontaż starych słupów oświet-
leniowych, stojących przy ulicy Kraszewskiego i montaż
nowych masztów. Oczywiście w zakres prac wchodził również
montaż nowych opraw. Razem ciemności na ulicy Kraszew-
skiego będzie rozświecało 22 lampy.

Prace przy budowie zatoki zostaną wznowione, jeśli tylko
warunki atmosferyczne na to pozwolą. red

NA REHABILITACJE
DO SARBINOWA
Polski Związek Emerytów, Rencistów i In-
walidów – Komisja Kultury i Zagospodaro-
wania Wolnego Czasu ma możliwość zor-
ganizowania wyjazdu rehabilitacyjnego
do Sarbinowa

Od 1 do 14 maja 2013 r. Przewidywany koszt
wynosi około 900,00 zł, który może ulec zmianie.
Zapisy z przedpłatą będą przyjmowane w klubie
seniora, w środy, dnia 13 i 20 lutego 2013 r.

Informacje dotyczące wyjazdu można uzyskać
pod nr telefonu : 61 819 46 48, 61 819 44 88,
603 322 533 – poniedziałek, środa, czwartek, piątek
od godz. 15 do 18.

Organizator wyjazdu
Ewa Palm-Drobnik

BBiibblliiootteekkaa  MMiieejjsskkaa  iimm..  MM..  MMuussiieerroowwiicczz  ww  PPuusszzcczzyykkoowwiiee
Zaprasza na warsztaty fotografii portretowej

„„PPOORRTTRREETT  SSTTUUDDYYJJNNYY,,  KKLLAASSYYCCZZNNYY  II  EEKKSSPPEERRYYMMEENNTTAALLNNYY””
pprroowwaaddzzoonnee  pprrzzeezz  WWłłooddzziimmiieerrzzaa  KKoowwaalliińńsskkiieeggoo

WWaarrsszzttaattyy  ooddbbęęddąą  ssiięę  55  ssttyycczznniiaa  22001133  rr..
Ostatnie wolne miejsca

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie
6611  881199  4466  4499,,  666688  885577  992211

W ramach warsztatów – teoria i praktyka wykonywania fotograficz-
nego portretu studyjnego: analiza cech modela, rodzaje i dobór, usta-
wienia oświetlenia, właściwy pomiar światła. Oświetlenie w portrecie
klasycznym i eksperymentalnym. Podsumowaniem warsztatów będzie
wystawa zdjęć portretowych wykonanych przez uczestników w BMCAK
w Puszczykowie.

Koszt warsztatów 20 zł

Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo
ZZ  AA  PP  RR  AA  SS  ZZ  AA  MM  YY  



W 2011 r. rozstrzygnięto przetarg na zimowe utrzymanie dróg
na dwuletni okres, opiewający na ok. 500 tys. zł brutto. Naj-
lepszą ofertę złożyła firma San Eko z Poznania.

Podobnie jak w minionych latach akcją zimowego utrzymania
objętych jest około 70 km ulic oraz 9,5 km chodników i ciągów
pieszo-rowerowych. Miasto przygotowało się do zimy usta-
wiając kilkadziesiąt pojemników z pia-
skiem. Przed sezonem zimowym zos-
tały one rozlokowane na terenie Pusz-
czykowa. Z pia sku mogą oczywiście
korzystać mieszkańcy i używać go do
posypywania chodników. 

W naszym mieście zimowe utrzyma-
nie dróg koordynuje Referat Infrastruk-
tury i Zamówień Publicznych oraz
Gminny Zespół Zarządzania Kryzyso-
wego. W ich gestii pozostają także dro-
gi powiatowe przebiegające przez Puszczykowo, na których utrzy-
manie środki przekazuje starosta – ok. 184 tys. zł na 2012 rok.

TRZY KOLEJNOŚCI
Podobnie jak w ubiegłym roku, także w zimowym sezonie

2012/13, ulice naszego miasta odśnieżane są w trzech kolej-
nościach.

I kolejnością objęto 23,8 km głównych ciągów komunika-
cyjnych (także autobusowych) przebiegających przez Pusz-
czykowo, Puszczykówko i Stare Puszczykowo. 

W II kolejności, ekipy zajmujące się zimowym utrzymaniem
dróg udają się na boczne ulice utwardzone. W Puszczykowie
mamy ok. 19 km takich traktów. 

W III kolejności sprzęt wjeżdża na drogi nieutwardzone 
o łącznej długości ok. 18 km. 

Oczywiście zimowym utrzymaniem objęte są także chod-
niki i ścieżki rowerowe, w naszym mieście jest 9,5 km takich
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BEZPIECZEŃSTWO

Tegoroczna zima stosunkowo szybko nadciągnęła
nad Wielkopolskę, sypiąc przy okazji obficie
śniegiem. Ze śnieżnej aury oczywiście najbardziej
cieszą się dzieci, które już na Mikołaja mogły
pojeździć na sankach. Niestety tak wczesne opady
śniegu mogą oznaczać wyższe koszty zimowego
utrzymania miasta. 

szlaków. Wreszcie sprzęt usuwający śnieg wyjeżdża także na
parkingi miejskie m.in. przed Biblioteką Miejską, cmentarzem
oraz na Rynek. 

W celu zminimalizowania kosztów zimowego utrzymania
sprzęt dysponowany jest na puszczykowskie ulice dopiero po
zakończeniu opadów. 

ZAWALIDROGI
Chociaż zima tak naprawdę dopiero się zaczęła i nie wia-

domo jak długo potrwa, służby zajmujące się odśnieżaniem już
napotykają na „stare”, powracające co roku problemy. 

Przy obfitszych opadach śniegu poważnym problemem dla
służb zajmujących się zimowym utrzymaniem są auta parkują-
ce na wielu puszczykowskich uliczkach. Nie chodzi tu tylko 
o pojazdy, które kierowcy stawiają w niedozwolonych miejs-
cach, bo to już całkowicie karygodne. Nawet te, pozostawio-
ne w dozwolonych miejscach często uniemożliwiają kierow-
com pługów śnieżnych odśnieżenie ulicy w najlepszy sposób. 

– Zdaję sobie sprawę, że wielu puszczykowian zostawia
swoje auta przed posesjami. Jednak w zimie, zwłaszcza podczas
opadów śniegu lub kiedy meteorolodzy je zapowiadają, apelu-
jemy do mieszkańców, aby w miarę możliwości parkowali na noc
swoje auta na podwórzach ewentualnie na podjazdach. To bar-
dzo ułatwia pracę kierowcom pługów i umożliwia optymalne odś-
nieżenie ulic a przecież o to chodzi. Kiedy auta stoją na drogach
pługi muszą je omijać i zostawiają w tych miejscach nieusunię-
ty śnieg – apeluje Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury
i Zamówień Publicznych.

ODŚNIEŻAJMY CHODNIKI
Przypominamy również o obo-

wiązku odśnieżania chodników. Zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, to
właśnie na właścicielach posesji, do
których przylega chodnik spoczywa
obowiązek utrzyma nia go w na leżytym
stanie, a więc także odśnieżania po
opa dach śniegu. Pamiętajmy o tym,
po nieważ nieodśnieżenie może być dla
nas kosztowne. W okresie zimowym

Straż Miejska podczas co dziennych kontroli sprawdza jak właś-
ciciele nieruchomości wywiązują się z tego obowiązku. Za brak
odśnieżania funkcjonariusze mogą nałożyć mandat karny. Kwes-
tie prawne w tym temacie reguluje „Ustawa o utrzymaniu
porządku w gminach” oraz „Regulamin utrzymania czy stości 
i po rządku na terenie Miasta Puszczykowa”.

Dodatkowo, jeśli, ktoś dozna urazu na nieodśnieżonym chod-
niku może dochodzić swoich praw na drodze sądowej, a to może
już nas kosztować naprawdę dużo. red

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

Zgodnie z obowiązującymi
przepisami obowiązek
odśnieżania chodnika
spoczywa na właścicielach
posesji, do których
przylega trotuar

WCZESNA 
ZIMA 
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WYDARZENIE

CZEKALI NA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
Miał długą białą brodę, czerwony płaszcz. Jednak do puszczykowskich dzieci nie przyjechał na saniach ciągniętych
przez renifery, ale kabrioletem, za kierownicą którego siedział Elf. 8 grudnia na terenie Centrum Animacji Sportu
kilkadziesiąt najmłodszych mieszkańców naszego miasta, wspólnie z rodzicami, przywitało Świętego Mikołaja.

Początkowo wszyscy spoglądali w niebo, bo Elf i Śnieżyn-
ka, którzy wspólnie z dziećmi czekali na niezwykłego gościa
mieli informację, że przyleci helikopterem. Niestety ze wzglę-
du na bardzo duże zachmurzenie, jakie w sobotę mieliśmy nad
Puszczykowem, lot nie był możliwy. 

Oczywiście wyczekiwany gość nie przyjechał do naszego
miasta z pustymi rękoma. Wysiadając ze swojego wehikułu 
z trudem dźwigał olbrzymi wór słodkich prezentów, którymi
obdarował wszystkie dzieci. 

Jednak zanim na placu pojawił się jegomość z długą, białą
brodą dzieci zabawiał wesoły Elf i Śnieżynka. Przyśpiewując
dla rozgrzewki znane maluchom piosenki czekali na Św. Mi -
kołaja. Wszyscy, którzy „zmęczyli się” czekaniem albo po pro-
stu zgłodnieli mogli upiec sobie kiełbaski nad ogniskiem, któ-
re zapłonęło obok sceny, na której hasali Elf ze swoją Śnieżynką. 

Wspaniała zimowa aura, z lekkim mrozem, którą przywiózł
ze sobą z Ravaniemi Św. Mikołaj była wspaniałym tłem do po -
nad godzinnej zabawy na świeżym powietrzu. red
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KULTURA

W grudniu w ramach Puszczykowskiej Jesieni
Kulturalnej dla publiczności zgromadzonej w Sali
teatralnej Biblioteki Miejskiej wystąpiła znana
artystka Alicja Majewska. 

KONCERT ALICJI MAJEWSKIEJ I WŁODZIMIERZA KORCZA

Na scenie występuje od 1971 roku, od trzydziestu jeden lat
współpracuje z pianistą Włodzimierzem Korczem, który akom-
pa niował jej także podczas koncertu w Puszczykowie. Przez
ponad półtorej godziny artystka przypomniała swoje najwięk-
sze przeboje z „Być kobietą” i „Je szcze się tam żagiel bieli” na
czele. 

Z racji nadchodzących świąt wraz z publicznością zaśpie-
wała także kolędę. Po koncercie nie zabrakło czasu na rozmowy
i autografy. BMCAK

FERIE DLA DZIECI W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ
Chętne dzieci w wieku od 6 do 10 lat zapraszamy serdecznie na warsztaty w ferie, które odbędą się 
od 10.01.2013 do 27.01.2013 r. w godzinach od 10:00 do 13:00. 
W programie gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczno-literackie, głośne czytanie bajek, teatrzyki 
oraz inne atrakcje. Zapisy od 2 stycznia w Bibliotece Miejskiej, koszt 15 zł. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.



WYDARZENIA

W kolędowym nastroju upłynął wszystkim Koncert
Bożonarodzeniowy przygotowany w Bibliotece
Miejskiej w Puszczykowie. Koncertowi towarzyszył
również kiermasz ozdób i świątecznych akcesoriów.

BOŻONARODZENIOWY KONCERT

W nastrój zbliżających się świąt mieszkańców Puszczykowa wpro-
wadzili m.in. młodzi artyści ze Szkolnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Mosinie. im. Janusza Korczaka. Na scenie zoba-
czyliśmy wokalistki: Magdalenę Strzyżewską i Amandę Zaidler 
z zespołu Boom Banda. Kolędy zagrały także najmłodsze pusz-
czykowianki Marysia Leitgeber oraz Michasia Tężycka. Do wspól-
nego kolędowania zaprosiły także chórzystki uczęszczające do tutej-
szej Akademii Seniora pod kierownictwem Justyny Książek. 

Po koncercie wszyscy podzielili się opłatkiem, kosztowali
świątecznych pierników przy kawie i herbacie. Każdy mógł też
kupić wspaniałe ręcznie robione ozdoby świąteczne wykonane przez
instruktorów i podopiecznych warsztatów odbywających się w ciągu
roku w Bibliotece Miejskiej centrum Animacji Kultury. red

Zima, która stosunkowo prędko zawitała do Puszczy-
kowa już na początku grudnia z pewnością wprowa-
dziła wszystkich w świąteczny nastrój. 

Skrzący śnieg szczególnie wspaniale prezentuje się wie-
czorami w świetle oświetlenia ulicznego i rozświetlonych skle-
powych witryn. Przysłowiową „kropkę nad I” – jeśli chodzi
oczywiście o bożonarodzeniową atmosferę – postawiła
świąteczna iluminacja, która od początku grudnia rozświetla
ulicę Poznańską i rynek w Puszczykowie. Świecące ozdoby
zawisły także na puszczykowskich rondach. 

W naszym mieście drugi raz ustawiono także świecącą, dużą
świąteczną choinkę. Podobnie jak w minionym roku ustawiono
na płycie rynku. 

ŚWIĄTECZNA ILUMINACJA

Oczywiście na wielu domowych elewacjach oraz sklepach
zawisły „prywatne” świecące ozdoby sprawiające, że wieczorny
spacer po naszym mieście jest szczególnie nastrojowy. red

13Echo Puszczykowagrudzień 2012www.puszczykowo.pl

NNaa  zzbblliiżżaajjąąccee  ssiięę  ŚŚwwiięęttaa  pprraaggnniieemmyy  zzłłoożżyyćć  żżyycczzeenniiaa  pprrzzeeżżyywwaanniiaa  
BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  ww  zzddrroowwiiuu,,  rraaddoośśccii  ii  cciieeppłłeejj  rrooddzziinnnneejj  aattmmoossffeerrzzee..

KKoolleejjnnyy  zzaaśś  RRookk  22001133  nniieecchh  bbęęddzziiee  cczzaasseemm  ppookkoojjuu  oorraazz  rreeaalliizzaaccjjii  mmaarrzzeeńń
żżyycczząą  

DDyyrreekkttoorr  ii  PPrraaccoowwnniiccyy  
BBiibblliiootteekkii  MMiieejjsskkiieejj  iimm..  MMaałłggoorrzzaattyy  MMuussiieerroowwiicczz  ww  PPuusszzcczzyykkoowwiiee

„„AAbbyy  ŚŚwwiięęttaa  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  bbyyłłyy  BBlliisskkoośścciiąą  ii  SSppookkoojjeemm,,  aa  NNoowwyy  RRookk    ––  DDoobbrryymm  CCzzaasseemm””
KKoonnssttaannttyy  IIllddeeffoonnss  GGaałłcczzyyńńsskkii
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LASKOWIK I JEGO CHITY DLA PROSPERITY

Chociaż Z. Laskowik występuje na sce-
 nie, parafrazując jego dawnego kabare-
towego kompana Bohdana Smolenia
„ho, ho, ho, a może dłużej” jego nume-
ry wciąż bawią i wzbudzają salwy śmie-
chu. Fantastyczne u Laskowika jest także
to, że potrafi się śmiać nie tylko z ota-
czającej go rzeczywistości, ale nawet 
z … Laskowika. Śmiejąc się z nadętych
postaw, polityków czy ludzi tzw. wiel-
kiego świata nie zapomina przy tym, że
sam też miał w przeszłości trochę „za
uszami”. 

Z Laskowikiem w Kabareciarni wystą -
piło młode pokolenie satyryków obojga
płci, doskonale uzupełniając jego dojrzały
humor. Salwy śmiechu wzbudzały także
wejścia rekwizytora Szczepana, w któ-
rego role świetnie wcielił się, doskona-
le znany poznańskiej publiczności Michał
Grudziński.

Jedno jest pewne 7 grudnia między
godziną 19.30, a 21.30 w Sali im. Jana
Pawła II w Puszczykowie nikt się nie
nudził. „Chity dla prosperity” było ostat-
nim w tym roku spektaklem, zorganizo-

Dwugodzinną dawkę śmiechu zaaplikował puszczykowianiom Zenon
Laskowik ze swoja Kabareciarnią. Najnowszy spektakl „Chity dla
prosperity” odbył się na scenie wypełnionej po brzegi Sali Jana Pawła II
w puszczykowskim kościele pw. Św. Józefa. 

wanym w naszym mieście w ramach
Puszczykowskich Spotkań Kulturalnych
w Sali Im Jana Pawła II. Dochód z wy -
tępu przeznaczony został na sfinansowa -
nie zakupu platformy-windy, która zo sta-
nie zainstalowana przy schodach pro-
wadzących do Sali. 

Umożliwi to łatwiejszy dostęp do tego
miejsca osobom poruszającym się na
wózkach czy mających problemy z poru-
szaniem się. Red

***
Dla tych, którzy nie mogli już nabyć

zaproszeń-cegiełek na grudniowy występ
Kabareciarni mamy dobrą wiadomość.
31 stycznia Z. Laskowik ponownie wy -
stąpi w Puszczykowie, tym razem w Bib-
liotece Miejskiej pzy ul. Wysokiej. 

RRaaddaa  RRooddzziiccóóww  pprrzzyy  ZZeessppoollee  SSzzkkóółł  ww  PPuusszzcczzyykkoowwiiee  sseerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaa  PPaańńssttwwaa  

nnaa BBAALL  KKAARRNNAAWWAAŁŁOOWWYY
ww  ddnniiuu  0099  lluutteeggoo  22001133  rr..,,  ww  RReessttaauurraaccjjii  „„LLookkoommoottyywwaa””..  

PPoocczząątteekk  BBaalluu  ggooddzz..  2200..0000
Organizatorzy zapewniają: 

dobrą zabawę, ciepłe posiłki, zimny bufet, ciasto, napoje, dobrą muzykę zespół 4-osobowy

koszt zabawy: 100,00 zł od osoby/200,00 zł od pary
DDoocchhóódd  zz  BBaalluu  ww  ccaałłoośśccii  pprrzzeezznnaacczzoonnyy  jjeesstt  nnaa  ppoottrrzzeebbyy  SSzzkkoołłyy

Kontakt w sprawie balu: sekretariat szkoły (dawne LO przy ul. Kasprowicza)
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HISTORIA

90. ROCZNICA BUDOWY KOŚCIOŁA 
W PUSZCZYKOWIE
Na przełomie XIX i XX wieku wieś Puszczykowo i Puszczykówko
stały się największymi letniskami poznańskimi. Pociągi wypełnione
letnikami przywoziły dziennie do naszej miejscowości średnio 
od 10 do 30 tysięcy osób w sezonie wakacyjnym. Przyczyniło się 
to do rozwoju infrastruktury takiej jak pensjonaty, restauracje 
i trasy spacerowe. Powstało wiele domów letniskowych, które 
w okresie wakacyjnym zamieszkiwane były przez poznaniaków. 

Ludność będąca wyznania katolickiego,
chcąca uczestniczyć w mszy musiała udawać
się do wsi Wiry, gdzie znajdował się kościół
parafialny dla Puszczykowa. Droga ta musiała
być pokonywana pieszo. Stało się to wielkim
problemem, gdyż ilość ludności Puszczykowa
i Puszczykówka zwielokrotniła się w pierw-
szych dekadach XX wieku. Letnicy przy-
jeżdżający do naszego spokojnego mias-
teczka, chcieli mieć kościół w niedalekiej
odległości od miejsca zamieszkania. Przy-
jeżdżali przecież tutaj na wakacje, a nie po
to, żeby chodzić do Wir na mszę. 

W czasie pierwszej wojny światowej ogra-
niczono liczbę pociągów, przez to ludność nie
mogła się udawać na mszę do Mosiny lub Poz-
nania pociągiem. Należy przypomnieć, że
Puszczykowo i Puszczykówko były letni-
skowymi miejscowościami, które były oto-
czone polami uprawnymi, co ograniczało
możliwość ruchu w czasie deszczu. Dlatego
księża przebywający w letnisku na urlopie
odprawiali msze w prywatnych willach np.
państwa Adamskich na ulicy Cienistej 

Po odzyskaniu niepodległości przez Pol-
skę w Puszczykowie zawiązało się z inicja-
tywy państwa Adamskich „Towarzystwo
Budowy Kościoła w Puszczykowie”. Celem
jego było pozyskanie funduszy oraz „wyko-
nanie planu budowy”. 

Zaczęto publikować artykuły zachęcające
do składania datków na budowę kościoła i tak
pozwolę przytoczyć sobie artykuł z „Dzien-
nika Poznańskiego” opublikowanego w roku
1919 :

„Ktokolwiek miał sposobność być w Pu -
szczykowie czas dłuższy w porze latowej –
odczuwał z pewnością z przykrością brak koś-
cioła. A coś mówić o stałych mieszkańcach
tego uroczego ustronia [...] Puszczykowo roz-
szerza się dzisiaj coraz to więcej – stając się
ulubionym miejscem wypoczynku nie tylko
już Poznaniaków, ale i mieszkańców miast
dalszych”.

I tak w dalszej części ogłoszenia
zachęcano do przybycia na „wentę” w dniu
10 sierpnia 1919 roku. Fundusze pozyskane
z niej miały być przeznaczone na cel budo-
wy kościoła. I dalej towarzystwo w „Dzien-
niku Poznańskim” zwracało się z apelem:

„Znając ofiarność społeczeństwa, nie wąt -
pimy, że poprze chętnie nasze usiłowania.
Dlatego to zwracamy się z gorącym apelem
do wszystkich, by bądź to datkiem pie-
niężnym bądź to fantem na loterię fantową,
mieszczącą się w programie zabawy, zechcie-
li poprzeć dobro sprawy. Panie zbierające dat-
ki są opatrzone legitymacjami.” 

Zabawa ta odbywała się w sławnej i ce nio-
nej restauracji Janaszka „Silwa”. Budynek ist-
nieje do dzisiaj i jest położony przy ulicy Poz-
nańskiej w niedalekiej odległości od stacji
kolejowej. 

Zabawy na rzecz budowy kościoła w Pu -
szczykowie odbywały się również w Poz-
naniu. Do jednej z takich zabaw zachęcał
„Dziennik Poznański” w następujący sposób: 

„Na budowę kościoła w Puszczykowie
dnia 28 [sierpnia 1919 roku MK] (...) odbę-
dzie się przedstawienie amerykańskiej młod-
zieży szkolnej. Uzyskany dochód [przezna-
czony będzie MK] na cel budowy kościoła
w Puszczykowie”.

Dzięki różnym balom, wentom, koncer-
tom i przedstawienia udało się uzyskać fun-
dusze na cel budowy kościoła i tak „Przegląd
Katolicki” z roku 1925 pisał:

„Dopiero w sierpniu 1923 roku zaczęto
kłaść fundamenty pod nową świątynie na
terenie darowanym przez rząd polski (...)
Stanął nareszcie śliczny kościół w stylu
barokowym, dominujący nad całą okolicą.
Obecnie pracuje się nad ściślejszym wykoń-
czeniem wewnętrza”. 

I tak w „Dzienniku Poznańskim” ukazał
się komunikat, który zawiadamiał:

„Kościół w Puszczykowie wybudowa-
ny. Dzięki ofiarności społeczeństwa wznie-

siono kościół w Puszczykowie. Chodzi tyl-
ko o zakończenie prac końcowych. W tym
celu odbędzie się wenta dnia 9 [sierpnia 
1925 roku MK] w Puszczykowie w ogrodzie
p. Mendlowej”. 

Nowo utworzona parafia obejmowała swo-
im zasięgiem Puszczykowo, Puszczykówko,
Stare Puszczykowo, Łęczycę. Kościół mógł
pomieścić sześćset osób. W dniu 1 lipca 1928
roku prymas Polski August Hlond erygował
parafię w Puszczykowie, którą do roku 1929
obejmował ksiądz T. Zoch. W roku 1929 para-
fia została przejęta przez księdza Henryka Kop-
pe. W roku 1937 prymas Hlond dokonał kon-
sekracji kościoła w Puszczykowie. 

Tak więc w 2013 roku mija dziewięćdzie -
siąt lat od rozpoczęcia budowy kościoła w Pu -
szczykowie. 

Do napisania artykułu użyto tekstów 
z „Dziennika Poznańskiego” i „Przeglądu Ka -
tolickiego”. mgr Maciej Krzyżański 

Zdjęcie z „Przeglądu Katolickiego” 
z dnia 11 października 1925 roku

oraz z http://parafiapuszczykowo.pl 
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WYDARZENIA

10 grudnia Sala Jana Pawła II przy kościele 
pw św. Józe  fa w Puszczykowie zapełniła się pod -
opiecznymi warsztatów terapii zajęciowej, środowis -
kowych domów samopomocy, szkół specjalnych oraz
organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych z całej Wielkopolski. 

Tradycyjnie wieczór połączony był z wystawą prac tematycznie
związanych z Narodzinami Bożego Syna oraz prezentacją
specjalnie na tę okazje wydanego tomika wierszy i opowiadań
nadesłanych na tegoroczny konkursy literacki. Gospodarze – pod-
opieczni Domu Pomocy Maltańskiej z Puszczykowa przygotowali
dla gości dramę, w której zaprezentowali walkę dobra ze złem
rozegraną oczywiście w przedświątecznej atmosferze. 

W tym roku jedną z konkursowych konkurencji był Bożona-
rodzeniowy piernik, toteż oprócz podziwiania wspaniałych

lukrowanych kolorowo słodkości można było ich także skosz-
tować. Tradycyjnie w spotkaniu uczestniczyło wielu zapro-
szonych znamienitych gości – przedstawicieli duchowieństwa,
samorządów. red

Jak zwykle puszczykowianie okazali się hojni 
i podzielili się z potrzebującymi. 

Podczas bożonarodzeniowej zbiórki żywności zorganizowanej
w naszym mieście w sklepach sieci Społem i Arturo wolonta-
riusze „uzbierali” 880 kg przeróżnych wiktuałów. Wszystkie
zostały podzielone przez pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej na paczki i rozdane potrzebującym. 

Tradycyjnie akcję zorganizował MOPS w Puszczykowie pod
egidą Wielkopolskiego Banku Żywności.

W zbiórce jak zwykle ochoczo pomagali uczniowie gim-
nazjaliści z puszczykowskich gimnazjów. Natomiast o bez-
pieczny transport zebranej żywności zadbali funkcjonariusze
Straży Miejskiej w Puszczykowie. 

Dziękujemy wszystkim, którzy nie zawiedli i okazali dobre
serce. Dzięki ich hojności w wielu rodzinach święta będą bar-
dziej dostatnie. red

PUSZCZYKOWIANIE NIE ZAWIEDLI

SIATKARSKIE ANDRZEJKI
W andrzejkowy wieczór wszyscy siatkarze duzi i mali
z Międzyszkolnego Klubu Sportowego
PUSZCZYKOWO spotkali się na sali gimnastycznej. 

Tym razem jednak nie na treningu. Trenerzy, rodzice i zarząd
przygotowali dla nich andrzejkowe wróżby i zabawy, a Mar-
cin i Patryk przygotowali oprawę muzyczną. Tak więc jedli,
tańczyli, wróżyli sobie i bawili się. Najmniejsi z najstarszymi,
dziewczyny z chłopakami, trenerzy z zawodnikami. 

Wieczorem na facebooku pojawił się wpis: „Imprezę mo -
żemy zaliczyć do udanych”. I niech to będzie najlepszy ko -
mentarz. 

Joanna Hejnowicz 

WIECZÓR Z ANIOŁAMI

W sklepie Arturo kwestowali Kuba i Mikołaj z Gimnazjum nr 1
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WYDARZENIA/INFORMACJE

PUSZCZYKOWSKIE ANDRZEJKI 
SENIORÓW

Studenci Akademii Seniora przybyli tym razem 
w ciekawych nakryciach głowy, które potem brały
udział w konkursie. Nagrodą dla zwycięzcy był bilet
na koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. 

Niezależne jury jednogłośnie nagrodziło panią Halinę
Skrzypczak. Gratulujemy raz jeszcze. Podczas wieczoru nie
zabrakło tradycyjnych andrzejkowych wróżb tj. lania wos-
ku, losowania balonów, cukierków z wróżbami. Od początku
do końca bawiącym się towarzyszyła muzyka. Na scenie
wystąpiła grupa Seniorów ucząca się śpiewu pod opieką arty-
styczną Justyny Książek. Następnie rozśpiewani uczestnicy
brali udział w karaoke. red

KARNAWAŁ DLA DZIECI W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ
Dzieci w wieku od 6 do 10 lat zapraszamy serdecznie na bal karnawa -
łowy w Bibliotece Miejskiej pod hasłem „W 180 minut dookoła świata”. 

W programie kapitan – stary wilk morski pokaże marynarskiego walczyka, zabie-
rze uczestników w podróż po kontynentach, gdzie na dzieci czekają fantastyczne
przygody i zabawy. Zapraszamy 1 lutego (piątek) na godzinę 19:00 do 22:00. 

Zapisy od 9 stycznia w Bibliotece Miej skiej, bilety w cenie 15 zł. 
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. red

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Cztery Pory Roku
w Puszczykowie”. 

Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki Miej-
skiej im. M. Musierowicz w Puszczykowie www.biblioteka.iq.pl.

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

DZIECIĘCE

Tym razem w Andrzejkowy wieczór dzieci wróżyły
sobie szczęście i pomyślność na Nowy Rok wraz 
z trzema uroczymi Cygankami. 

Na początku nauczyły się wspólnej piosenki i układu tanecz-
nego do muzyki prawdziwie cygańskiej, potem wykonały
kolorowe cygańskie stroje oraz dodatki do nich. Po prezen-
tacji swoich prac nadszedł czas wielkiej cygańskiej uczty. Tań-
ce, śpiewy i wróżby towarzyszyły małym uczestnikom
imprezy aż do 22. red
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OŚWIATA

OBCHODY DNIA PATRONA
5 listopada mszą świętą zainicjowaliśmy obchody dnia patrona – Ignacego
Jana Paderewskiego. 

Po powrocie do gimnazjum, odbyły się
dwie lekcje, następnie zadaniami z his-
torii rozpoczęliśmy Dzień Humanis-
tyczny. Bądźmy szczerzy, łatwo nie
było, ale jakoś przebrnęliśmy. Bo kto
pamięta, jak nazywa się wygolone miejs-
ce na głowie mnicha?! My się jednak
łatwo nie poddajemy i z takimi pytania-
mi radę dajemy. Oprócz historii spraw-
dzono nasze wiadomości, m.in. z lektur.
Jak tu na zawołanie wiedzieć jak nazy-
wał się Rob Rojek bohater powieści
Małgorzaty Musierowicz? A jeszcze
puzzle należało ułożyć! Jednym słowem
szkoda opisywać! Nasze umysły zostały
wystawione na próbę, można powie-
dzieć – kryminalną, ponieważ trzeba by -

ło tworzyć portret pamięciowy jednego
z negatywnych bohaterów literackich.
Kto wie być może dzięki temu ktoś od -
krył swoje powołanie? Wracając do rze-
czy, przed uczniami postawiono także
zadanie wagi ciężkiej. Na wykonanie
mamy co prawda miesiąc, ale chętnych
do pisania opowiadania z wątkami fizycz-
nymi jak na lekarstwo! Na szczęście, są
odważni reprezentacji klas, którzy z pro-
 blem zmierzą się w cztery oczy. Miejmy
nadzieję, że nie zawiodą, a z walki
wrócą z tarczą. Po rozgrywkach huma-
nistycznych odbył się apel przybliżający
nam postać Ignacego Jana Paderew-
skiego. Szkoła była zaszczycona możli-
wością obcowania ze swoim patronem.

Oczywiście, mamy na myśli jedną z ról,
odegraną przez Igora Doeringa podczas
przedstawienia. Inscenizacja była efek-
tem wspólnej pracy klas pierwszych
oraz trzecich. Ważnym akcentem stała się
prezentacja okoliczności odzyskania nie-
podległości przez naszą Ojczyznę. W sza-
cunkiem uczciliśmy pamięć tych, którym
zawdzięczamy wolność Polski. 

Ewa Orzechowska

„JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA, KIEDY MY ŻYJEMY..."
Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada, w tym roku
obchodzimy w niedzielę, dlatego w Naszej Szkole klasy I–III wspominały
to święto już w piątek. 

Uczniowie wzięli udział w apelu przy-
gotowanym przez klasy trzecie, ich wy -
chowawczynie i panią Ewę Sturzbecher.
Dzięki nim mogliśmy cofnąć się w prze-
szłość i przypomnieć sobie co się wtedy
wydarzyło. Uczniowie złożyli hołd
poległym za Ojczyznę. Każdy żak zapa-
miętał, że przez ponad sto lat trwania upo-
korzeń pod obcym zaborem, Polski pat-

riota łatwo się nie poddawał i walczył 
o swoją wolną Ojczyznę. 11 listopada
1918 roku, następuje koniec zaboru obce-
go, Nasz kraj wyzwala się z niewoli.

Każda klasa przygotowała pieśni pat-
riotyczne m.in. „ Rotę", „Marsz Pierwszej
Brygady", „Przybyli ułani pod okienko",
„O mój rozmarynie" oraz obrazki Józefa
Piłsudskiego. Katarzyna Knapp

W dniu 17 listopada 2012 r. w tymże
centrum odbyła się bardzo miła uroczys-
tość wręczenia nagród laureatom konkursu
plastycznego pt. „Pod nogami, nad gło-
wami, wszędzie w lesie ich spotkamy”.
Lau reatami konkursu w grupie wiekowej
kl. 0–III zostali:

I miejsce – Patrycja Szewczuk; 
VI miejsce – Stanisław Piasecki
Wyróżnienie: Aleksandra Ignaszewska

Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody
rzeczowe. Po rozdaniu nagród nastąpiło
uroczyste otwarcie wystawy pokonkur-
so wej, na której można było zobaczyć
wszystkie nagrodzone prace (spośród
940). Miłym akcentem uroczystości był
wspólny poczęstunek i ognisko w plene -
rze WPN. Serdecznie gratuluję laureatom
z mojej klasy.

Mirosława Przybylska

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY W OCZACH DZIECKA 
Uczniowie klasy 2a Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w roku
szkolnym 2011/12 wzięli udział w zajęciach edukacyjnych „Leśnej
Szkoły” w Centrum Edukacji Ekologicznej WPN w Jeziorach.
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IMIENINY KAROLA
4 listopada w sali Jana Pawła II w Puszczykowie
odbyło się przedstawienie upamiętniające naszego
Wielkiego Rodaka – Karola Wojtyłę. 

Data spektaklu nie była przypadkowa, ponieważ właśnie w tym
dniu papież Polak obchodził swoje imieniny. Widzowie nie zawied-
li – sala wypełniła się po brzegi. Przedstawienie było przekrojem
całego życia Jana Pawła II. Od Wadowic – miejsca urodzenia, cza-
sów dzieciństwa i młodości, przez Kraków – miejsce studiów po
Rzym, gdzie objął urząd św. Piotra i gdzie odszedł do Domu Ojca.

Efekt, jaki mogli obejrzeć widzowie jest zasługą wielu osób. Auto-
rem scenariusza, reżyserem i odtwórcą roli papieża był absolwent Gim-
nazjum Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Puszczykowie – Kac-
per Pietrzak. Wszyscy aktorzy wykazali się wielkim zaangażowaniem,
emocjonalnością oraz kunsztem gry. Równie ważne zadanie miały oso-
by odpowiedzialne za scenografię, oświetlenie i efekty specjalne. Nad
całością przedstawienia czuwała pani Barbara Kokot, nauczycielka reli-

gii. Każdy stanowił istotną część, która złożyła się na obraz końcowy.
Bardzo ciekawym momentem spektaklu było zaproszenie do udzia -
łu w scenie dzieci oraz ich rodziców, do których Jan Paweł II skie-
rował kilka słów. Niektórzy poczuli się jak na prawdziwym spotkaniu
z papieżem.

Chciałabym podziękować koleżankom i kolegom oraz absol-
wentom mojej szkoły, którzy poświęcili swój czas, aby jeszcze bar-
dziej poznać i przybliżyć postać błogosławionego Jana Pawła II.

Ewa Orzechowska, uczennica klasy IIa

ŚNIADANIE Z… PAPUGAMI
22 listopada 2012 roku uczniowie klas 0a i b oraz 1b ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Puszczykowie wybrały się na wycieczkę połączoną
z lekcją muzealną do Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie. 

Na miejscu przywitani przez Panią prze-
wodnik Hannę Bachorz uczniowie rozpoczęli
zwiedzanie muzeum od zjedzenia śniadania
w towarzystwie ponad 50 gatunków papug,
różniących się wielkością i upierzeniem,
mieli również okazję podziwiać i posłuchać
ich śpiewu. Następnie stanęli „oko w oko” 
z niedźwiedziem, wilkiem, lampartem, noso-
rożcem, słoniem, morsem i wieloma innymi
ciekawymi zwierzętami, także tymi wystę-
pującymi w Polsce, o których wyczerpująco

opowiadała nam Pani przewodnik. Po obej-
rzeniu tych wspaniałych ekspozycji przyszedł
czas na lekcję muzealną, której temat brzmiał:
„Jak pory roku po świecie wędrowały”.

Celem tych zajęć, było poznanie przez
dzieci, zmian zachodzących w przyrodzie 
w ciągu roku oraz nabycie umiejętności ko -
jarzenia miesięcy z adekwatną porą. 

Zajęcia przeprowadzone były w specjal-
nie przygotowanej sali dydaktycznej z wy -
stawą w pięknej bajkowej aranżacji.

Po takiej lekcji wszyscy wrócili do szkoły
w świetnych humorach bogatsi w wiedzę i nie-
 zapomniane przeżycia.

Katarzyna Gargula 
Aleksandra Lewandowska

Magdalena Kulesza

W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
6 grudnia wszyscy na całym świecie czekają na Świętego Mikołaja.
Dzieci z Przedszkola nr 3 również z wielką niecierpliwością wypatrywały
wyjątkowego gościa. W tym roku pięciolatki z „Leśnych Przyjaciół”
postanowiły poczekać na Mikołaja w przedszkolu.

Z tej okazji przygotowały dla swych rodzi-
ców przedstawienie pt.: „Mikołajki.” Był to
niezwykle magiczny wieczór! Dzieci ubierały
choinkę, degustowały samodzielnie przygo-
towany posiłek, czyściły buty i zostawiały lis-
ty życzeń. 

Emocji było tak wiele, że wszyscy późnym
wieczorem zasnęli głęboko – a wtedy cichut-
ko, bezszelestnie, na śnieżnym puchu – przy-

był Mikołaj ze słodkościami. Trudno opisać
radość dzieci, które rano w bu tach znalazły
wspaniałe zabawki.

Każdy z nas ma jakieś wspomnienia z dzie-
ciństwa. Chętnie do nich wracamy zwłaszcza
jeżeli są miłe i przyjemne. Mam nadzieję, że
ta wyjątkowa grudniowa noc na długo zapad-
nie dzieciom w pamięci.

Renata Palm 
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CO SIĘ DZIEJE Z ODPADAMI
KOMUNALNYMI?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, od 1 lipca 2013 roku zmieszane odpady komunalne muszą
trafiać do zakładów przetwarzania. 

W różnych mediach można usłyszeć lub
przeczytać wiele informacji dotyczących
nowych rozwiązań, które mają pomóc stwo-
rzyć gminom lub ich związkom nowoczes-
ny, korzystny dla naszego naturalnego śro-
dowiska, system gospodarowania odpadami.
W tym celu Ministerstwo Ochrony Środo-
wiska stworzyło nawet specjalną stronę
internetową www.naszesmieci.pl, na której
wyjaśnia zasady nowego systemu. Nasz
cykl, który inaugurujemy tym artykułem ma
pozwolić Państwu na poznanie i mamy
nadzieję na zrozumienie, jak system ten
będzie funkcjonował na terenie naszych
gmin, będących gminami – uczestnikami
dwóch Związków Międzygminnych: „Selekt”
i „Obra” (Puszczykowo należy do SELEKT-u).
Dla obszaru działania obydwu związków
(tzw. Region IV), w których zrzeszone są 
w sumie 24 wielkopolskie gminy, w miejs-
cowości Piotrowo Pierwsze już od ubiegłego
roku funkcjonuje nowoczesny zakład – Cen-
trum Zagospodarowania Odpadów SELEKT
Sp. z o.o. Zakład jest instalacją, służącą do
tzw. mechaniczno-biologicznego przetwa-
rzania odpadów komunalnych, wytworzonych

przez wszystkich zamieszkujących w naszych
gminach mieszkańców oraz powstałych w za -
kładach pracy. Co bardzo ważne, Zakład
posiada status instalacji regionalnej, jednej
z pięciu funkcjonujących w całym wojewó -
dztwie wielkopolskim.

Do zakładu po 1 lipca 2013 r. trafiać będą
wszystkie wytworzone w IV Regionie zmie-
szane odpady komunalne, odpady z selek-
tywnej zbiórki, odpady zielone a także od -
pady niebezpieczne. Zakład zbudowany 
jest z dwóch niezależnych linii technologi -
cznych: jedna do przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych a druga do do czysz-
czania i przetwarzania odpadów z se lektywnej
zbiórki.

Pierwsza linia ma za zadanie rozdzielenie
strumienia odpadów komunalnych na frak-
cje o średnicy 0–20 mm, 20–80 mm i po -
wyżej 80 mm. Frakcja drobna 0–20 mm, tzw.
„frakcja mineralna” wykorzystywana jest
przede wszystkim do wypełniania wyrobisk
oraz rekultywacji istniejących składowisk
odpadów, frakcja 20–80 mm zawierająca naj-
większy udział odpadów biodegradowal-
nych przekazywana jest do kompostowni 

w celu ich biologicznej stabilizacji. Stabili-
zacja odpadów ma za zadanie poddanie
odpadów procesom tlenowego rozkładu
materiału organicznego oraz ujęcia i oczysz-
czenia szkodliwych gazów procesowych.
Materiał po stabilizacji jest już biologicznie
bezpie czny i przekazany do składowania nie
wydziela już biogazu a jego objętość zmniej-
sza się o ok. 30%. Frakcja powyżej 80 mm,
po ręcznym wysortowaniu surowców wtór-
nych (papier i tektura, metale, tworzywa
sztuczne) przekazywana jest jako komponent
do produkcji paliwa alternatywnego, z któ-
re go odzyskiwana jest energia.

Na drugą linię technologiczną przekazy-
wane są odpady pochodzące z selektywnej
zbiórki. Tutaj ponownie segregowane są su -
rowce wtórne z podziałem na papier, tektu-
rę, opakowania z tworzyw sztucznych typu
PET (dodatkowo segregowane na kolory),
opakowania z tworzyw sztucznych typu PP
(opakowania po chemii gospodarczej), folię,
szkło. Pozostałości po sortowaniu (nawet do
40% zawartości) pochodzące z do czyszczania
surowców wtórnych przekazywane są jako
dodatek do produkcji paliwa alternatywne-
go. Wszystkie odzyskane surowce wtórne
przekazywane są do recyklingu.

W wydzielonej części zakładu odbywa się
kompostowanie odpadów zielonych (trawa,
gałęzie, liście, kwiaty), a kompost wyko-
rzystywany jest jako materiał do rekultywa-
cji terenów zdegradowanych.

SELEKT posiada również magazyn przy-
stosowany do tymczasowego gromadzenia
odpadów niebezpiecznych takich jak: zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, opako-
wania po farbach i lakierach, baterie i aku-
mulatory, zużyte filtry olejowe, przepraco-
wane oleje, które przekazywane są specja-
listycznym firmom do unieszkodliwienia.

Zakład w Piotrowie Pierwszym nie posia-
da własnego składowiska odpadów, dlatego
szczególny nacisk kładziony jest na odzysk
możliwie jak największej ilości surowców
wtórnych, zmniejszanie objętości i szkodli-
wości odpadów biodegradowalnych oraz przy-
gotowywanie odpadów do produkcji pali wa
alternatywnego.

Funkcjonowanie takiego zakładu w Piot-
rowie Pierwszym, daje gminom przekazu -
jącym tam odpady komunalne gwarancje
osiągnięcia celów jakie stawia nam Unia Eu -
ropejska, w szczególności w kontekście
ograniczenia ilości poszczególnych rodzajów
odpadów kierowanych do składowania w ko -
lejnych latach. ZM SELEKT
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DAR BYCIA SENIOREM
Bycie seniorem to dar czyli rzecz o tym, jak kończy się 
I semestr w Akademii Seniora w Bibliotece Miejskiej 
w Puszczykowie, a szczególnie na pewnych jej zajęciach. 

Październik, witając nas słoneczną pogodą, obudził też chłodniejsze
myśli. Jaka będzie jesień tego roku, jaka po niej zima? Jak ją znie-
siemy? Refleksja ta rozszerzyła się filozoficznie dalej na etapy ludz-
kiego życia. Nadchodzi kiedyś bowiem nieubłaganie dla każdego
z nas taki czas, gdy staje się u progu ludzkiego bytu. Zostaje się nazwa-
nym seniorem. I co dalej? Usłyszane podczas inauguracji roku szkol-
nego 2012/2013 w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musiero-
wicz słowa, że bycie seniorem jest darem, napełniły otuchą. Z pla-
nem warsztatów zajęciowych w ręku, wzruszeni i podnieceni, 
z nadzieją i błyskiem w oczach zapisywaliśmy się na zajęcia: język
angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, fizjoterapię, warsztaty kom-
puterowe, fotograficzne, wokalne, brydżowe, malarskie, decoupa-
ge, jogę. Trenując pamięć odkrywaliśmy siebie. Niektórzy z nas, oka-
zując się bardzo niesfornymi, z jakiejś obawy, domagali się utwo-
rzenia dodatkowych grup dla początkujących, na przykład racz-
kujących w języku angielskim. Energicznym staraniem jednej z senio-
rek powstał więc oto dodatkowy zespół dziesięciu nowicjuszek,
przeinaczając się w krótkim czasie w klub wspaniałych dojrzałych
uczennic z segregatorami, płytami, skryptami pod pachą, słuchaw-
kami MP Trójek w uszach, wierzących bezgranicznie rewelacyjnej
i uroczej pani Danucie Janc, osobie prowadzącej zajęcia, która swoją
taktownością i cierpliwością umiała sprawić, że uczyły się ochoczo,
gorliwie i odważnie jak dzieci. Czekały z niecierpliwością na coty-
godniowe zajęcia, zgadując, jaka tym razem będzie niespodzianka:
krzyżówka, piosenka angielska czy przepis na angielski pudding?
Aż nadszedł czas piosenek świątecznych i wtedy do rąk pani Danu-
ty pofrunął „anioł” z białej bibuły, a uczennice obdarowane zostały

tekstami angielskich piosenek przy degustacji słodkiego przepysz-
nego angielskiego deseru z sosem cytrynowym. I tak wśród ogól-
nej wesołości zakończył się rok 2012, a seniorka Mariolka zapytała:
–S potkamy się dopiero 2 stycznia? – Tak! Spotkamy się 2 stycznia
i zapytamy: – How are you? End you?

– I’m fine, thanks. Wracając w tym miejscu do filozoficznej reflek-
sji na początku tego artykułu, możemy pomyśleć już pogodnie o jesie-
ni, która właśnie minęła, a także ze wzruszeniem o zimie, zachwy-
cającej teraz pięknem iskrzącego, puszystego śniegu i świata to nącego
w mgle. Świata, który pójdziemy fotografować na warsztatach ple-
nerowych pod okiem instruktora Remigiusza Niezgódki, mając w tor-
 bach aparaty, nośniki i karty pamięci, aby potem pracować w pro-
gramie GIMP 2, przetwarzając piękne w jeszcze piękniejsze, prze-
kazując to wzruszenie naszym najbliższym.

Świeżo upieczona seniorka Jolanta Kapelska

Niezmiernie miło mi poinformować, że drużyna
„4street.pl Puszczykowo” w składzie: 
Łukasz Lewandowski, Michał Teklik, Łukasz Teklik, 
Sławomir Schulz oraz Antek Cegłowski zajęła 
2 miejsce w Turnieju o Puchar Firmy Lider. 

Zawody odbyły się 9 grudnia w niedzielę w sali sportowej przy
Gimnazjum w Pecnej. 

W turnieju brało udział sześć zespołów. Oprócz zespołu z Pusz-
czykowa wystąpiły drużyny z Mosiny, Stęszewa, Kościana oraz z Pec-
nej. W finale zespół z Puszczykowa przegrał wynikiem 24:32 
z drużyną ze Stęszewa. 

W styczniu drużyna z Puszczykowa weźmie udział w kolejnym
turnieju organizowanym tym razem przez miasto Kościan. Zachę-
cam wszystkich do kibicowania. Joanna Hejnowicz

KOSZYKARZE Z PUSZCZYKOWA

data ur. data zg.

Józef Szymanek 10.III.1935 1.XII.2012

Joanna Magdalena Szłapka 28.III.1933 2.XII.2012

Gabriela Rucka 10.XI.1934 6.XII.2012

Helena Wendlandt 17.XII.1921 10.XII.2012

Maria Falkiewicz 12.XI.1908 14.XII.2012

ODESZLI 



FINAŁ REJONU 
W BADMINTONIE

Dwa medalowe miejsca przypadły w udziale uczniom ze Szkoły
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie podczas finału
rejonu zachodniego województwa wielkopolskiego w badmintonie. 

Chłopcy z podstawówki w składzie 
J. Standar, J. Mikołajczak odnieśli jedno
zwycięstwo i dwie porażki. Dało im to
trzecie miejsce i brązowy medal. 

W rywalizacji dziewcząt z gimnazjum
dobrze spisały się uczennice z Puszczy-

kowa w składzie A. Matla, M. Fiedler.
Dziewczęta po dwóch wygranych od -
niosły tylko jedną porażkę z zawod-
niczkami gospodarz z Nowego Tomyś-
la, plasując się tym samym na II miejscu.

PTS

FESTIWAL BADMINTONA
Kilkuset młodych badmintonistów z Polski i zagranicy
wzięło udział w dziewiątej edycji Warszawskiego
Fes=walu Badmintona. W grupie tej nie zabrakło
zawodników klubu PTS Puszczykowo, Mateusza
Kędziory i Pawła Bakuna. 

Gry toczyły się przez cały weekend 2–3 grudnia równoleg-
le w dwóch halach — w Starej Miłosnej i Rembertowie. Dla
Mateusza i Pawła był to pierwszy start na tak dużej imprezie.
W kategorii młodzików Mateusz po wygranej z zawodnikiem

MEDALE W BIKEJORINGU
Krystyna Jasiczak z Puszczykowa wywalczyła brązowy medal 
w bikejoringu (kolarz górski i pies) podczas Mistrzostw Europy 
w angielskim Cirencester.

Gdyby nie fatalny upadek i w konsekwencji zbity bark do łokcia sprinterka z Pusz-
czykowa miała olbrzymie szanse na złoto. Najlepszy czas i 32 sekundowa przewaga
nad rywalkami po pierwszym etapie plasował ją na najwyższym stopniu podium.
Kajetan Jasiczak zawody ukończył na 5 miejscu, startując z młodym i jeszcze nie-
doświadczonym psem. red

Klub PTS Puszczykowo reprezentowali najmłodsi zawod-
nicy w dwóch kategoriach wiekowych: roczniki 2003 i młod-
sze oraz roczniki 2001–2002. 

Najlepiej spisali się chłopcy Jakub Mikołajczak i Jakub Stan-
dar, którzy po wygraniu trzech pojedynkach w grupie i jednego
w półfinale spotkali się w finale. Ten puszczykowski finał
wygrał Kuba Mikołajczak zajmując pierwsze miejsce i zdo-
bywając złoty medal zostawiając klubowego kolegę ze srebr-
nym medalem. 

W wyższej kategorii najdalej zabrnął Wojtek Pawlik, któ-
ry zajął 4 miejsce. 6 miejsce przypadło Kubie Kędziorze zaś
w dziewczynach 5 lokatę zajęła Weronika Wojda. PTS

MIKOŁAJKOWO, BADMINTONOWO

Zaledwie dwa dni po dniu Świętego Mikołaja 
8 grudnia odbył się Mikołajkowy Turniej Badmintona
w Dominowie. 

Echo Puszczykowa grudzień 201222 www.puszczykowo.pl

z UKS 25 Kielce i przegranej z zawodnikiem UKS Unia Bie-
ruń wyszedł na drugim miejscu z grupy. Tam spotkał się z wyma-
gającym zawodnikiem z Białorusi, gdzie mimo zaciętej walki
i 3 lotek meczowych w trzecim secie przegrał spotkanie
1:2.Podobna sytuacja przydarzyła się Pawłowi w kategorii Junio-
rów. Paweł odniósł jedno zwycięstwo i jedną porażkę w gru-
pie wychodząc na drugim miejscu. Po grupie Paweł grał z bar-
dzo dynamicznym zawodnikiem z Ukrainy. Mimo walki i bar-
dzo długich akcji nie udało się Pawłowi odnieść zwycięstwa.

Cieszy jednak fakt, że puszczykowscy badmintoniści coraz
lepiej prezentują się na dużych turniejach i zdobywają cenne
doświadczenie. PTS 
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SPORT

Standardowo pojedynki zaczęły się od
najmłodszych dzieci szkół podstawo-
wych. W kategorii dziewczynek klas
1–5 pierwsze miejsce zajęła Weronika
Wojda nie dając szans młodszym
koleżankom. Drugie miejsce przypadło
w udziale Idze Miśkiewicz, trzecie Gabi

Ossoweskiej. Czwartą lokatę wywal-
czyła Ula Grześkowiak. 

W kategorii chłopców klas 1–3 trium-
fował Jakub Standar pokonując w fina-
le Jakuba Mikołajczaka i trzeciego Grze-
sia Janaszka. Kolejną kategorią była
kategoria chłopców klas 4–6. Tam naj-

Niemal 40 zawodników w 6 kategoriach, zacięte pojedynki, sportowe
emocje i wspaniała zabawa – tak najkrócej opisać można II Mistrzostwa
Puszczykowa w badmintonie, które rozegrano 24 listopada br.
Organizatorem zawodów było Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe. 

lepszy okazał się Jakub Mazurek, który
wygrał w finale z Wojtkiem Pawlikiem.
Na trzecim stopniu podium stanął Jakub
Kedziora, a czwarte miejsce przypadło
Jasiowi Dudkowi. 

Po rywalizacji na poziomie szkoły pod-
stawowej przyszedł czas na zmagania
gimnazjalistów. Kategorie tą zdominował
Mateusz Kędziora wygrywając w finale
z Kacprem Mazurem. Trzecie miejsce 
i brązowy medal wywalczył Artur Rożek.

Po gimnazjalistach na kort wyszli
zawodnicy najliczniejszej kategorii OPEN
oraz pierwszy raz rozgrywanej kategorii
„Wesoły Amator”. W „Wesołym Amato-
rze” po wygraniu grupy zawodnicy gra-
li systemem pucharowym. Najlepszy
okazał się Robert Golak, który w finale
wygrał z Piotrem Madejem. Brązowy
medal przypadł Witoldowi Style. 

W kategorii OPEN poza zawodnika-
mi bez licencji startowało 5 czynnych
zawodników PTS-u z licencjami PZBad.
Kategorię po zaciętym pojedynku wygrał
Michał Szkudlarczyk pokonując w fina-
le Pawła Niewolińskiego. Mecz o brązo-
wy medal też dostarczył sporo emocji,
gdzie Przemek Janaszek w 3 setach wy -
grał z Pawłem Bakunem.

Bardzo cieszy wysoka frekwencja na
zawodach, które wpisują się na stałe 
w ka lendarz sportowych imprez nasze-
go miasta. PTS

Marianna Duczmal z Puszczykowa, jako tegoroczna Mist-
rzyni Polski Juniorek w golfie, 26–30 grudnia 2012 roku, weź-
mie udział w prestiżowym turnieju Junior Orange Bowl
International Golf Championship. Zawody te mają niefor-
malną rangę mistrzostw świata juniorów w golfie i tradycyjnie
odbywa się w Miami na terenie The Biltmore Golf Course. red

JUNIOR BOWL Z PUSZCZYKOWIANKĄ WIELKIE
BIEGANIE

Agata Akuszewska, nau-
czycielka Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Puszczykowie
„wybiegała” I miejsce Grand
Prix Wielkopolski w kate-
gorii kobiet K-40.

Kościański Półmaraton któ-
 ry odbył się 4 listopada br.
kończył cykl 11 biegów kla-
syfikowanych do Grand Prix
Wielkopolski w półmarato-
nach 2012. Biegaczom zali-
czano 7 najlepszych czasów.
Po jego zakończeniu odbyło
się podsumowanie i dekoracja
zwycięzców. Z gratulacjami
od społeczności szkolnej. 

Ewa Budzyńska




