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WYDARZENIE

STARTUJE KOLEJNY SEMESTR
AKADEMII SENIORA

Wykładem „Dzień języków
obcych”, który zaplanowano
na 6 lutego 2013 r. (godz. 18)
zainauguruje kolejny semestr
Akademia Seniora działająca
w Bibliotece Miejskiej im.
M. Musierowicz Centrum
Animacji Kultury
w Puszczykowie. Uroczystości
towarzyszyć będzie koncert
w wykonaniu uczestników
warsztatów językowych
oraz wystawa fotograficzna
studentów Akademii Seniora.

Zajęcia Akademii Seniora to propo-
zycja dla osób ceniących zdobywanie wie-
dzy i rozwój umysłowy niezależnie od
wieku, wykształcenia i wykonywanego
zawodu. Akademia stwarza okazję do
poznania wybitnych osobistości życia
naukowego, kulturalnego i społecznego,
stwarza możliwości wyjścia z domu,
spotkania się z ludźmi i korzystania
z całej oferty kulturalnej Biblioteki.

Akademia Seniora zaprasza – na zaję-
cia dla zainteresowanych doskonale-
niem się w następujących dziedzinach:
– joga, fizjoterapia, sobota, godz. 10.00
– język niemiecki, środa, godz. 10.30
– warsztaty wokalne, czwartek,

godz. 15.30
– w rytmie tańca, piątek, godz. 12.30
– relaksacyjny trening pamięci czyli

gra w scrabble, remika, rummikub,
czwartek, godz. 10.30
(Koszt jednych zajęć 20zł/miesiąc)

ORGANIZACJA NAUKI

– rok akademicki podzielony jest na 2 se-
mestry (obejmuje wykłady i zajęcia)

– zajęcia poszczególnych grup odby-
wają się raz w tygodniu, w godzinach
przed i popołudniowych

– dla słuchaczy przewidujemy dodat-
kowe niespodzianki naukowe i rozryw-
kowe

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH
– słuchaczem Akademii Seniora może

być każda osoba, która przekroczyła
magiczną liczbę 50 lat i która złoży sto-
sowne dokumenty i uiści opłatę semes-

tralną za warsztaty oraz wpisowe na
2 semestry w kwocie 50 zł.

– słuchacze Akademii Seniora otrzy-
mują legitymację, która uprawnia do
wyboru grup, uczestnictwa we wszyst-
kich wykładach, dodatkowych impre-
zach i spotkaniach
Warunkiem zorganizowania zajęć prak-

tycznych jest udział minimum 10 osób.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Zgłoszenia i opłaty można dokonać

w Bibliotece Miejskiej im. Musiero-
wicz Centrum Animacji Kultury w Pusz-
czykowie. Informacja telefoniczna pod
nr tel. 61 819 46 49. red
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RADA MIASTA

27. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
Uchwały podjęte podczas 27. Sesji Rady Miasta Puszczykowa przeprowadzonej 18 grudnia 2012 r.

Zanim radni rozpoczęli procedowanie nad uchwałami od-
była się uroczystość ślubowania nowego radnego. Tomasz
Potocki został wybrany w wyborach uzupełniających, które
odbyły się w Puszczykowie 9 grudnia 2012 r, z powodu śmier-
ci Jarosława Strzelczyka.

Uchwała Nr 182/12/VI
w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/10/VI Rady Miasta

Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie
powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Powołuje się Komisję Edukacji, Kultury i Sportu w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Szczotka.
Zastępca Przewodniczącego: Kinga Górna-Krzeszowiak.
Członkowie: Elżbieta Czarnecka, Zbigniew Czyż, Małgo-

rzata Hempowicz, Paweł Rochowiak, Maciej Stelmachowski,
Janusz Szafarkiewicz, Tomasz Potocki.

Uzasadnienie: W wyborach uzupełniających do Rady
Miasta Puszczykowa, które odbyły się 9 grudnia 2012 r. man-
dat radnego otrzymał pan Tomasz Potocki. Radny sprawuje
mandat m.in. poprzez pracę w komisjach Rady Miasta. Rad-
ny Tomasz Potocki zgłosił wniosek o powołanie go w skład
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

UCHWAŁA NR 183/12/VI
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8/10/VI Rady Miasta

Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych

Powołuje się Komisję Spraw Społecznych w składzie:
Przewodniczący Komisji – Małgorzata Hempowicz.
Zastępca Przewodniczącego Komisji – Elżbieta Czarnecka
Członkowie: Andrzej Dettloff, Bogumiła Dolska, Kinga Gór-

na-Krzeszowiak, Maciej Stelmachowski, Tomasz Potocki.
Uzasadnienie: W wyborach uzupełniających do Rady

Miasta Puszczykowa, które odbyły się 9 grudnia 2012 r. man-
dat radnego otrzymał pan Tomasz Potocki. Radny sprawuje
mandat m.in. poprzez pracę w komisjach Rady Miasta. Rad-
ny Tomasz Potocki zgłosił wniosek o powołanie go w skład
Komisji Spraw Społecznych.

UCHWAŁA NR 184/12/VI
w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy

Społecznej w Puszczykowie zadań dotyczących
organizacji pracy z rodziną

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 czerw-
ca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) pracę z rodziną orga-
nizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację
tego zadania na podstawie art. 190. Praca z rodziną jest pro-
wadzona w szczególności w formie: konsultacji i poradnictwa
specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dzie-

ćmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, usług
opiekuńczych, pomocy prawnej, szczególnie w zakresie
prawa rodzinnego, organizowania dla rodzin spotkań mających
na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izola-
cji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samo-
pomocowymi”.

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku cza-
sowego umieszczenia dziecka poza rodziną. Do realizacji za-
dań związanych z organizacją pracy z rodziną w Ośrodku Po-
mocy Społecznej można utworzyć zespół do spraw asysty ro-
dzinnej.

UCHWAŁA NR 185/12/VI
w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o wy-

chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pro-
wadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywa-
niem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmi-
ny. Realizacja powyższego zadania prowadzona jest w postaci
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

UCHWAŁA NR 186/12/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę

nieruchomości położonej przy ulicy Działkowej
Uzasadnienie: Znowelizowana treść art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym okreś-
la, że rada gminy podejmuje decyzję w formie uchwały
o przedłużeniu dzierżawy na okres do lat 3, jeżeli dzierżawa
ponownie dotyczy tej samej nieruchomości. Do czasu określe-
nia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie
za zgodą rady gminy. Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się
o przedłużenie dzierżawy, a mając na uwadze treść złożonego
wniosku podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz A. Balcerek składa gratulacje T. Potockiemu
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RADA MIASTA

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

11 grudnia 2012 r.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

– podsumowanie tegorocznych działań i ustalenie planu
pracy na rok 2013.

12 grudnia 2012 r. – Komisja Rewizyjna
– kontrola dotacji wybranych zadań dla organizacji poza-

rządowych.
13 grudnia 2012 r. – Komisja Spraw Społecznych

– zaopiniowanie projektów uchwał,
– podsumowanie pracy komisji w roku 2012,
– opracowanie planu pracy na rok 2013.

3 stycznia 2013 r. – Komisja Rewizyjna
– kontrola dotacji wybranych zadań dla organizacji poza-

rządowych.
14 stycznia 2013 r.

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
– zaopiniowanie projektów miejscowych planów zagos-

podarowania przestrzennego: dla terenu położonego

w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa,
Słowackiego oraz Mickiewicza: dla terenu położonego
w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki,
Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – w dwóch
etapach: A i B (warianty rysunkowe); prezentacja kon-
cepcji zagospodarowania Zakola Warty przez autora opra-
cowania arch. Hugona Kowalskiego,

– przedstawienie sprawozdania z działalności komisji
w 2012 r.,

– omówienie planu pracy komisji na 2013 rok.

15 stycznia 2013 r.
Komisja Edukacji Kultury i Sportu

– informacja nt. ferii zimowych w Bibliotece Miejskiej i Cen-
trum Animacji Sportu,

– zapoznanie się z działalnością nowo otwartego przed-
szkola „Bajkowe Wzgórze”.

GRUDNIOWE I STYCZNIOWE POSIEDZENIA
KOMISJI RADY MIASTA

UCHWAŁA NR 187/12/VI
w sprawie: określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej

z umorzenia pożyczki ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Uzasadnienie: W związku z decyzją Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie umorzenia Miastu Puszczykowo części zaciągnię-
tej pożyczki w kwocie 125.000 zł istnieje konieczność
przedłożenia do Funduszu uchwały Rady Miasta w sprawie
przeznaczenia ww. środków na przedsięwzięcie proekologiczne.

UCHWAŁA NR 188/12/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie

przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania
wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków

i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie
Uzasadnienie: Działka nr 2193 położona w centrum Ryn-

ku w Puszczykowie w wyniku przetargu przeprowadzonego
przez Miasto Puszczykowo w dniu 11.08.2009 r. została odda-
na w użytkowanie wieczyste pod warunkiem wzniesienia w ter-
minie 3 lat budynku o charakterze użyteczności publicznej,
pełniącego funkcję ogólnodostępną. Obecnie nieruchomość
zabudowana budynkiem w stanie surowym zamkniętym zos-

tała wystawiona na sprzedaż. W wyniku negocjacji przepro-
wadzonych przez Burmistrza Miasta Puszczykowa ustalono
cenę brutto 750.000,00 zł płaconą w dwóch rocznych ratach
za prawo użytkowania wieczystego wraz z własnością budyn-
ku. Nabycie nieruchomości jest zasadne z uwagi na możliwość
realizacji zadań własnych gminy.

UCHWAŁA NR 189/12/VI
w sprawie: zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta

Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Puszczykowa na lata 2012–2019
Uzasadnienie: dostosowano dane do projektu zmiany uchwały

budżetowej na 2012 r., dokonano zmian w przedsięwzięciach:
a) zmieniono limity wydatków na program „Dobry Start”.

UCHWAŁA NR 190/12/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.

UCHWAŁA NR 191/12/VI
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013–2019
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BUDŻET

BUDŻET I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Rada Miasta Puszczykowa w dniu 18 grudnia 2012 r. uchwaliła budżetu Miasta na 2013 r. oraz Wieloletnią
Prognozę Finansową na 2013 r. Uchwałę przyjęto właściwie jednogłośnie. Tomasz Potocki wstrzymał się
od głosowania ponieważ podczas sesji budżetowej został dopiero zaprzysiężony. Jak wyjaśniał nie brał
udziału w jej tworzeniu i dlatego uznał, że wstrzyma się od głosu.

W stosunku do projektu budżetu, o którym była mowa w lis-
topadowym numerze „Echa Puszczykowa” Burmistrz Mias-
ta wprowadził kilka autopoprawek, które Rada zaakceptowała.
Najistotniejszą z nich było zaproponowanie wykreślenia roz-
budowy Szkoły Podstawowej nr 1. W zamian wprowadzono
zakup nieruchomości na Rynku. Kupno tej nieruchomości (na
zdjęciu) umożliwi przeniesienie części działalności Bibliote-
ki ze „starej szkoły” do budynku na Rynku, a tym samym
w „starej szkole” zwolnią się pomieszczenia, które Szkoła Pod-
stawowa będzie mogła zaadoptować na swoje potrzeby.
Zwiększone zapotrzebowanie na sale lekcyjne związane jest
z wyżem demograficznym, który w naszej miejscowości
będzie najbardziej odczuwalny w latach 2013-2014.

Budżet na 2013 r. jest budżetem zrównoważonym – wydat-
ki równają się dochodom. W 2013 r. planuje się zmniejszenie
zadłużenia Miasta o kwotę 456.000 zł, co będzie możliwe dzię-
ki sfinansowaniu części spłaty zadłużenia z lat ubiegłych z wol-
nych środków jakie pozostaną z 2012 r. Zadłużenie Miasta na
koniec 2013 r., uwzględniając zmniejszenie długu w 2012 r.
o kwotę 456 tys. zł oraz planowane zmniejszenie długu w 2013
roku wyniesie 12.751.250 zł. Warto podkreślić, że zmniejszenie
zadłużenia w 2012 r. było możliwe dzięki poczynionym w trak-
cie roku oszczędnościom w wydatkach Miasta.

BUDŻET MIASTA
• Dochody zaplanowano w wysokości 32.002.502 zł, w tym

dochody majątkowe 1.465.901 zł, z tego 600.000 zł ze sprze-
daży nieruchomości.

• Wydatki zaplanowano w wysokości 32.002.502 zł, w tym
wydatki majątkowe 4.722.105 zł. Inwestycje jakie zaplano-
waliśmy na 2013 r. będą realizowane z nadwyżki operacyj-
nej wypracowanej w tym roku.

• Przychody zaplanowano w wysokości 2.732.000 zł. Na przy-
chody składają się wolne środki z 2012 r. oraz zaciągnięte
kredyty i emisja obligacji komunalnych. Przychody zostaną
przeznaczone na spłatę długu zaciągniętego w latach
ubiegłych.

• Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych
w latach ubiegłych wyniosą 2.732.000 zł. Odsetki z tytułu
zaciągniętego zadłużenia planuje się w wysokości 885.000 zł.

• Deficyt/nadwyżka – 0 zł.
• Dotacje z budżetu planuje się w wysokości 3.516.000 zł,

w tym dla: Biblioteki Miejskiej – 700.000 zł, przedszkoli nie-
publicznych – 1.700.000 zł, Miasta Poznania na transport pub-
liczny – 470.000 zł, na realizację Programu współpracy z orga-
nizacjami pożytku publicznego – 370.000 zł.
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BUDŻET

MIASTA PUSZCZYKOWA NA 2013 R.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W latach 2013-2016 planuje się wzrost dochodów bieżących
do kwoty 35,4 mln zł, a wydatków bieżących do kwoty 29 mln
zł. Dług zaciągnięty do końca roku 2013 planuje się spłacić do
końca roku 2018.

Zadania inwestycje objęte WPF obejmują:
• Budowę i modernizację dróg na terenie Miasta – 6,4 mln zł

w latach 2013-2015 zł;
• Zakup budynku na Rynku – 750 tys. zł w latach 2013–2014;
• Budowę schroniska dla zwierząt (składka dla Związku Mię-

dzygminnego „Schronisko”) – 283 tys. zł w latach 2013–2015.

W 2012 r. Miasto zmniejszyło dług o 456.000 zł;
w 2013 r. planuje się dalsze jego zmniejszenie

o 456.000 zł
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INFORMACJE

ZIMA NIE ODPUSZCZA
W połowie stycznia po kilkutygodniowej przerwie
zima przypuściła kolejny atak na Wielkopolskę.
Dzieci i młodzież z pewnością czekały na śnieg
z wytęsknieniem, ponieważ w tym roku
Wielkopolska rozpoczyna zimowe ferie, jako
pierwszy region w kraju.

Ze śniegu znacznie mniej zadowoleni są kierowcy i właś-
ciciele posesji. Ci pierwsi muszą się liczyć z trudniejszymi
warunkami poruszania się po drogach, a drudzy z częstszym
odśnieżaniem chodników. Niestety
opady śniegu są także kosztowne
dla samorządów odpowiedzialnych za
należyte utrzymanie ulic, chodników
i przystanków autobusowych.

W Puszczykowie w tym sezonie
zimowym ulice miasta odśnieżane są
w trzech kolejnościach.

I kolejnością objęto 23,8 km głó-
wnych ciągów komunikacyjnych (także
autobusowych) przebiegających przez
Puszczykowo, Puszczykówko i Stare Puszczykowo.

W II kolejności odśnieżane są boczne ulice utwardzone. W tym
standardzie w Puszczykowie utrzymywanych jest 18,18 km ulic.

WIII kolejności sprzęt wjeżdża na drogi nieutwardzone o łącznej
długości 18,15 km.

Zimowym utrzymaniem objęte są także chodniki i ścieżki
rowerowe – razem 9,5 km. Sprzęt usuwający śnieg wyjeżdża

także na parkingi miejskie m.in. przed
Biblioteką Miejską, cmentarzem. Odś-
nieżana jest także płyta Rynku.

W celu zminimalizowania kosztów
zimowego utrzymania sprzęt wyjeżdża
na puszczykowskie ulice dopiero po za-

kończeniu opadów.
Oprócz dróg gminnych i powiatowych przez Puszczykowo

przebiegają także drogi wojewódzkie: Poznań–Mosina (dro-
ga 430) i Mosina – Kórnik (droga 431).

Za całoroczne utrzymanie tych arterii odpowiedzialny jest
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (Obwód
Drogowy Zaniemyśl, tel. 61 285 75 10). red

Apelujemy do mieszkańców Puszczykowa,
aby w okresie zimowym, w miarę możliwości
parkowali na noc swoje auta na podwórzach,
ewentualnie na podjazdach. To ułatwia
pracę kierowcom pługów i umożliwia opty-
malne odśnieżenie ulic. Stojące na drogach
pojazdy zmuszają kierowców pługów do
ich omijania i zostawiania w tych miejscach
nieusuniętego śniegu.

ODŚNIEŻAJMY
CHODNIKI

W związku z kolejnymi opadami śniegu (meteorolodzy
zapowiadają, że to jeszcze nie koniec zimy)
przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników.

Spoczywa on na właścicielach posesji, do których przyle-
ga chodnik. Przepisy precyzują, że nawet w okresie zimowym
trotuar musi być utrzymywany w należytym stanie. Za nie-
odśnieżony chodnik możemy zapłacić mandat. W okresie zimo-
wym Straż Miejska podczas codziennych kontroli sprawdza
jak właściciele nieruchomości wywiązują się z tego obowiązku.
W naszym mieście kwestie prawne związane z obowiązkami
właścicieli lub zarządców nieruchomości określone są
w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Puszczykowa”. Zapisy o tych obowiązkach znajdzie-
my także w Ustawie o utrzymaniu porządku w gminach.

To nie wszystko, jeśli ktoś przewróci się na nieodśnieżonym
chodniku i dozna urazu może dochodzić swoich praw na dro-
dze sądowej.

W celu ułatwienia należytego utrzymanie chodników Mias-
to przygotowało przed pierwszymi opadami kilkadziesiąt
pojemników z mieszanką piasku i soli. Wszystkie zostały usta-
wione w różnych rejonach miasta, szczególnie tam gdzie po
opadach śniegu lub ataku gołoledzi może być szczególnie nie-
bezpiecznie. Piasek z solą znajdujących się w tych pojemni-
kach jest oczywiście ogólnodostępny. red
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INWESTYCJE

REMONT W BUDYNKU KOMUNALNYM NA NIWCE
W budynku komunalnym przy ul. Niwka trwają prace wykończeniowe.
Po ich zakończeniu zostanie tam oddane do użytku 6 mieszkań
komunalnych.

Ekipy budowlane kładą teraz płytki
i kończą prace instalacyjne. W łazienkach
zamontowano już indywidualne dwu-
funkcyjne kotły gazowe, ponieważ każde
z mieszkań będzie miało swoje nieza-
leżne ogrzewanie gazowe. Budynek
został już także ocieplony, wcześniej zos-
tał zamontowana nowa stolarka okien-
na i drzwiowa.

Prace związane z adaptacją, a właści-
wie z przebudową tego obiektu nieco się
przedłużają. Spowodowane jest to ko-
niecznością wykonania na nowo przy-
łączy energetycznych. Energetyka uznała
bowiem, że dotychczasowe przyłącze –
jedno dla całego obiektu nie spełni ich

wymagań. Po remoncie będzie tam 6 in-
dywidualnych odbiorców energii elek-
trycznej.

Te prace uniemożliwiają z kolei wyko-
nanie chodnika do domu. Gdyby został
wykonany przed pracami energetyków
konieczna byłaby rozbiórka ledwo co
położonego chodnika. Dlatego najpierw
zostanie wykonane przyłącze, a potem
chodnik. Na te prace konieczne są jednak
bardziej sprzyjające warunki atmosfe-
ryczne.

W remontowanym budynku przed
laty mieściły się biura. Nieużywany
obiekt niszczał i popadał w ruinę. W
zakres prac doprowadzających obiekt do

NAPRAWILI NAWIERZCHNIE
Mimo zimowej aury na kilku puszczykowskich ulicach wykonano
doraźne remonty nawierzchni.

Było to możliwe po uruchomieniu
przez jedną z wytwórni mas bitumicznych
produkcji oraz specjalnemu urządzeniu
utrzymującemu masę w odpowiednio
wysokiej temperaturze.

Po pierwszym ataku mrozów okazało
się, że w kilku miejscach utworzyły się
dziury, które należało „załatać”. Dzięki
recyklerowi – specjalnemu urządzeniu
utrzymującemu masę bitumiczną w na-
leżycie wysokiej temperaturze można

było wbudować ją w uszkodzone nawierz-
chnie. Ta technologia pozwala uzyskać
zdecydowanie lepsze parametry napra-
wianej nawierzchni w porównaniu z in-
nymi metodami.

Naprawa nawierzchni w tej technolo-
gii jest stosunkowo prosta. Najpierw
drogowcy oczyszczają dziurę w na-
wierzchni, osuszają ją i wygrzewają do
należytej temperatury. Następnie w tak
przygotowane uszkodzenie wsypywana

ZBUDUJĄ ULICĘ ZA RYNKIEM
Miasto uzyskało pozwolenie na budowę tzw. ulicy Za Rynkiem.
Prace zostaną rozpoczęte po rozstrzygnięciu procedury przetargowej
uruchomionej już przez miasto.

Tzw. ulica Za Rynkiem docelowo ma
połączyć ulicę Kościelną z ulicą Poz-
nańską. W organizacji ruchu przewi-
dziano, że wtedy z parkingu przy Bied-
ronce będzie możliwy wyjazd na tę no-
wą ulicę, którą będzie można dojechać do
ul. Poznańskiej.

W ramach tego projektu wzdłuż tej uli-
cy powstanie także 30 dodatkowych miejsc

parkingowych. Projektant nie zapomniał
o pieszych, dla których przewidziano
wygodny chodnik.

Na razie połączenie parkingu z ulicą nie
jest jednak możliwe. Na przeszkodzie
stoją sprawy własnościowe gruntów.
W związku z tym zastosowane zostanie
rozwiązanie polegające na budowie „na-
wrotki” zlokalizowanej na końcu ulicy (na

użyteczności wchodziła kompleksowa
wymiana wszystkich instalacji – wod-
kan, gazowej i elektrycznej oraz montaż
nowej stolarki okiennej i drzwiowej.

Władze samorządowe Puszczykowa
uzyskały na prace dofinansowanie.W ko-
sztach przebudowy partycypuje Bank
Gospodarstwa Krajowego, który wyłoży
40 % całej sumy potrzebnej na remont. red

jest rozgrzana masa bitumiczna z recy-
klera. Tak wbudowana masa utwardza-
na jest jeszcze walcem.

W styczniu drogowcy naprawili uszko-
dzone nawierzchnie m.in. na ulicach:
Wczasowej, Podgórnej i Kosynierów
Miłosławskich. red

tyłach Biedronki). Dzięki temu pojazdy
dojeżdżając do jej końca będą mogły swo-
bodnie nawracać. Jeśli sprawy własnoś-
ciowe zostaną uregulowane drogowcy
dobudują brakujące metry ulicy tworząc
ją w docelowym kształcie. red
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INFORMACJE

WANDALE ZAATAKOWALI
W styczniu wandale zniszczyli kilka tablic informacyjnych
zainstalowanych na wiatach przystankowych.

Farbą w sprayu zamalowano te, w których wywieszone były informacje dotyczące
Balu z Olimpijczykami, organizowanego przez Klub Olimpijczyka z Puszczyko-
wa. Wcześniej do urzędu miasta dotarły sygnały, że nieznani sprawcy pozrywali
plakaty informujące o balu rozwieszone na innych tablicach ogłoszeniowych.

Sprawa zniszczenia tablic
informacyjnych została zgłoszo-
na na policję.

Niestety to nie pierwszy przy-
padek wandalizmu w naszym
mieście. Wątpliwej klasy artyś-
ci ozdobili swoimi arcydzieła-
mi także budynek przy ul. Czar-
nieckiego (na placu zabaw),
w którym mieści się magazyn
Obrony Cywilnej. Także tamta
sprawa została zgłoszona na
policję, a z informacji uzyska-
nych przez urzędników od po-
licjantów wynika, że sprawcy
zostali schwytani. red

W budynku komunalnym
przy ul. Poznańskiej 24
zmodernizowano system
wentylacyjny.
Prace były konieczne
ze względu na zalecenia
kominiarza. red

ZMODERNIZOWANA
WENTYLACJA

BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej,

obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r, poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta
Puszczykowa uchwały nr 100/11/VI z dnia 18 października 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej,
obręb Puszczykowo Stare, ark. 13 zmienionej uchwałą nr 163/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 wrze-
śnia 2012 r.

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

w terminie od 11.02.2013r. do 11.03.2013 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-

czenie nieruchomości, której dotyczy.
BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

O G Ł O S Z E N I E
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POŁOWA KADENCJI ZA NAMI
Ze Zbigniewem Czyżem, Przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki

– Za nami połowa VI kadencji samo-
rządu. Jak Pan ją ocenia, jako Prze-
wodniczący Rady Miasta Puszczykowa?

– Bardzo dobrze. Współpraca w Radzie
Miasta układa się owocnie. Uważam, że
wszyscy bardzo poważnie angażują się
w prace. Z punktu widzenia przewodni-
czącego poziom dyskusji w komisjach i pod-
czas sesji Rady Miasta oceniam jako wyso-
ki. Mimo odmiennych zdań na różne tema-

ty, dyskusje zawsze są rzeczowe i merytoryczne, nacechowane
wysoką kulturą osobistą radnych. Nie ma niepotrzebnego „bicia
piany”. Co istotne, podejmowane w tej kadencji uchwały nie mają
wad prawnych i nie są uchylane przez wojewodę. W poprzedniej
kadencji było pod tym względem dużo gorzej – ponad 10 procent
podejmowanych uchwał miało wady prawne. Obecna Rada „twar-
do stąpa po ziemi”, co przekłada, a właściwie już przełożyło się
na stabilizację sytuacji finansowej naszego miasta.

– Będąc przy finansach, jak Pan ocenia uchwalony pod-
czas grudniowej sesji budżet miasta na 2013 rok?

– Jak widać na pierwszy rzut oka jest on zrównoważony –
po stronie dochodów i wydatków widnieje taka sama kwota
32.002.502 złotych. Rada tej kadencji jest, bowiem zdania, że
finanse miasta powinny opierać się na zasadzie zrówno-
ważonego budżetu, przy wyraźnej tendencji do sukcesywne-
go zmniejszania wysokiego zadłużenia. Oczywiście w przy-
padku pojawienia się wyższej nadwyżki między dochodami
stałymi, a kosztami stałymi z pewnością zdecydujemy się zwięk-
szyć inwestycje.

– Czego najbardziej brakuje w Puszczykowie?
– Od lat najbardziej palącym problemem zgłaszanym przez

mieszkańców są drogi. Chodzi nie tylko o ich budowę, ale także
o utwardzanie. W naszym mieście wciąż dużo ulic ma prze-
cież nawierzchnie gruntowe, które w okresie intensywnych opa-
dów deszczu stają się błotniste i pełne kałuż. Realizując te inwe-
stycje będziemy wciąż „trzymać” się kolejności wynikającej
z tzw. rankingu ulic przygotowanego w minionych latach. Zda-
niem rady to najbardziej pragmatyczne i uczciwe podejście do
tematu. Mamy ranking, mieszkańcy go znają i wiedzą, w jakiej
kolejności będziemy utwardzać, remontować i budować uli-
ce, w ramach posiadanych przez miasto środków.

Oczywiście są też inne potrzeby, np. zwiększenie bazy loka-
lowej Szkoły Podstawowej nr 1. W związku z objęciem obo-
wiązkiem szkolnym pięciolatków znacząco przybywa uczniów.
Problem będzie najbardziej widoczny w 2014 roku. Kolejną
bardzo ważną sprawą są plany zagospodarowania prze-
strzennego, które wywołują wiele emocji wśród mieszkańców.
Rada od samego początku kadencji intensywnie pracuje nad
kształtem zagospodarowania przestrzennego. Wsłuchując się
w głosy mieszkańców staramy się wypracować najlepsze roz-
wiązania dla miasta.

– Podczas grudniowej sesji Rada zdecydowała o zaku-
pie budynku na Rynku. Jak miasto zamierza zagospoda-
rować ten budynek?

– Podjęliśmy uchwałę umożliwiającą kupno budynku na Ryn-
ku, ponieważ miastu jest potrzebna baza lokalowa. W chwili
obecnej jest wiele koncepcji na zagospodarowanie tego
budynku jednak ostateczna decyzja, co konkretnie tam się znaj-
dzie jeszcze nie zapadła.

– Które, z podjętych w ciągu minionych dwóch lat uchwał
uważa Pan za najważniejsze?

– Wszystkie uchwały są ważne. Jednak w tym okresie pod-
jęliśmy kilka uchwał, których nie podejmuje się tak często. Mam
na myśli zmianę statutu gminy czy uchwałę umożliwiającą
wydzierżawienie na 30 lat terenu Centrum Animacji Sportu przy
ulicy Kościelnej.

– Dlaczego musieliście zmienić statut?
– Zmiany były niezbędne, ponieważ poprzedni statut

zawierał zapisy niezgodne z prawem. Pod koniec ubiegłej
kadencji zostały przygotowane opinie prawne, które wykazały
niezgodność z prawem, niektórych zapisów. Dlatego już na
2 sesji Rady Miasta obecnej kadencji powołaliśmy komisję sta-
tutową, której zadaniem było przygotowanie nowego statutu.
Początkowo braliśmy pod uwagę ograniczenie się do wpro-
wadzenia poprawek, ale ze względu na konieczność wpro-
wadzenia dużej ilości zmian po konsultacji z prawnikami zde-
cydowaliśmy się na przygotowanie nowego statutu, który zos-
tał przyjęty przez wojewodę bez żadnej poprawki.

– A sprawa dzierżawy terenu CAS?
– Uchwała umożliwiającą wydzierżawienie terenu na tak

długi okres była podjęta po raz pierwszy w historii puszczy-
kowskiego samorządu. Miasta nie stać obecnie na budowę
nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Dlatego zdecy-
dowaliśmy się na poszukiwanie inwestora, który zechce zro-
bić to za własne pieniądze. W ramach dzierżawy inwestor będzie
musiał zobowiązać się m.in. do: zagospodarowania terenu wraz
z budową obiektów rekreacyjno-sportowych z infrastrukturą
towarzyszącą. W jego gestii pozostanie również utrzymania tych
obiektów w należytym stanie. Umowa – oczywiście, jeśli doj-
dzie do skutku – będzie gwarantowała ponadto możliwość nie-
odpłatnego korzystania z obiektów przez uczniów z naszych
szkół. 30-letni okres dzierżawy został ustalony, aby inwestor
mógł uzyskać zwrot poniesionych nakładów. Natomiast po tym
czasie wszystko przekaże nieodpłatnie Miastu.

– Nad czym pracować teraz będzie Rada?
– W lipcu tego roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku. Zmienia ona w całym kra-
ju zasady odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców
oraz sposób zapłaty za nie. Czeka nas wprowadzenie tzw. opłaty
śmieciowej, którą będą uiszczać właściciele puszczykowskich
nieruchomości. W związku z tym konieczne będzie podjęcie
kilku uchwał związanych z tym tematem. �

RADA MIASTA
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– 9 grudnia 2012 r. został Pan wybra-
ny radnym. Co chciałby Pan przeka-
zać swoim wyborcom?

– Na początek chciałbym bardzo
podziękować wszystkim, którzy wzięli
udział w wyborach. Szczególnie dziękuję
tym, którzy to właśnie mnie udzielili
wsparcia i obdarzyli swoim zaufaniem.

– Został już Pan zaprzysiężony, uczestniczył w swojej
pierwszej sesji i pracach komisji? Czy Pana wyobrażenie
o pracy radnego pokrywa się z rzeczywistością?

– Faktycznie zasiadam w radzie Puszczykowa po raz pierw-
szy, chociaż startowałem już w wyborach do rady w 2010 roku.
Wówczas zabrakło kilka głosów, jednak teraz z perspektywy cza-
su mogę powiedzieć, że to była bardzo pouczająca lekcja. Wra-
cając do pracy w radzie to nie jest mi ona tak zupełnie obca. Wie-
lokrotnie uczestniczyłem w sesjach, jako „widz”. Od dawna inte-
resuję się samorządem, a od kiedy mieszkam w Puszczykowie
szczególnie tym działającym w naszym mieście. Teraz będę mógł
spojrzeć na te działania także z innej perspektywy. Prace tej rady
oceniam pozytywnie, jednak jestem przekonany, że dołożę do
tej dobrej pracy także swoja cegiełkę. Dla mnie najważniejsze
w pracy radnego jest to, by działać tak, żeby Puszczykowo stało
się miastem, z którego wszyscy możemy być dumni.

Jednocześnie jest mi przykro, że te wybory związane były
z tak smutną okolicznością, jaką była przedwczesna śmierć
wspaniałego człowieka i mojego kolegi, Jarka Strzelczyka.

– Tak się złożyło, że Pana zaprzysiężenie przypadło na
sesję, podczas której ustalano budżet miasta. Pan jednak
nie brał udziału w głosowaniu. Dlaczego?

– Po prostu uważam, że nie mogłem głosować nad
uchwałami, w których przygotowaniu nie uczestniczyłem. To
według mnie uczciwie postawienie sprawy. Nie dyskutowałem
nad projektem tego budżetu, ponieważ nie byłem radnym, kie-
dy go tworzono. Skoro nie uczestniczyłem w pracach nad
budżetem to nie mogłem głosować nad jego przyjęciem. Na
szczęście w przypadku naszego miasta głosowanie było jed-
nomyślne, więc mój głos niczego nie mógłby zmienić. Nie
brałem też udziału w głosowaniach nad przyjęciem mnie do
komisji działających w radzie.

– Jakie zadanie postawił już Pan przed sobą, jako rad-
nym?

– Jak już powiedziałem, będę się starał od pierwszego dnia
wdrożyć w prace Rady – pierwsze posiedzenia komisji mam
już za sobą. Prawdę powiedziawszy na bieżąco śledzę działania

SAMORZĄD TO MOJA PASJA
Z Tomaszem Potockim, radnym Rady Miasta Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki

puszczykowskiego samorządu, więc na wiele tematów mam
już wyrobione zdanie.

Samorząd to, nie boję się tego słowa, jedna z moich pasji.
To po części zasługa ojca, który wyrobił we mnie nawyk inte-
resowanie się tym, co dzieje się wokół mnie, w mojej najbliższej
okolicy. To między innymi z tego powodu wybrałem Wyższą
Szkołę Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, na której
niedługo będę bronił pracę magisterską na kierunku admini-
stracja publiczna.

– Ma Pan jednak jakieś swoje priorytety, sprawy, któ-
rym chce się poświęcić?

– Niejako z racji zawodowych interesuje się elektroniką
i informatyką. Z tą dziedziną związany jest pomysł urucho-
mienie w Puszczykowie tzw. hot spotów, czyli punktów z bez-
płatnym dostępem do Internetu w miejscach publicznych –
w szkołach, na Rynku, na terenie Centrum Animacji Sportu czy
w Centrum Animacji Kultury.

W dobie szybkiej informacji chciałbym spróbować stworzyć
program powiadamiania mieszkańców o możliwości zaistnienia
sytuacji kryzysowych. Chodzi o masowe wysyłanie sms-ów
czy e-maili informacji o zbliżającej się wichurze, śnieżycy czy
powodzi.

Chciałbym też namówić więcej nowych mieszkańców Pusz-
czykowa, do zameldowania się w naszym mieście. Oczywiście
chodzi nie tylko o zwiększenie liczby mieszkańców, ale o zwrot
części podatków PIT, które w przypadku osób zameldowanych
w Puszczykowie wracają do kasy naszego miasta. Z tych pie-
niędzy można zrobić dla naszego miasta wiele dobrego, np. utwar-
dzać ulice, uruchamiać dodatkowe zajęcia dla dzieci i dla senio-
rów. Wiem, że takie akcje są już w naszym mieście prowadzo-
ne, ale może należałoby zintensyfikować te działania, zdobyć
sponsorów na nagrody czy coś w tym rodzaju.

– Na koniec proszę powiedzieć kilka słów o sobie?

– Wkrótce skończę 38 lat. Od 13 lat mieszkam w Puszczy-
kowie, wcześniej byłem mieszkańcem sąsiedniej Mosiny. Jes-
tem żonaty, mam dwoje dzieci. Jak wspomniałem studiuje
w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, na
kierunku administracja publiczna o specjalności bezpieczeń-
stwo i porządek publiczny. Od 2004 roku prowadzę własne
przedsiębiorstwo handlowe AGD-RTV, w Mosinie. Oprócz wie-
dzy o społeczeństwie, historii i elektroniki uwielbiam sport –
szczególnie piłkę nożną. Kilka lat byłem kierownikiem
drużyny halowej piłki nożnej, byłem sędzią piłkarskim w OZPN.
W wolnych chwilach lubię posłuchać muzyki klasycznej
oraz z lat osiemdziesiątych, kiedy tylko mogę to wybieram się
do kina lub teatru albo na jakiś fajny koncert. Zwiedziłem już
kilka państw Europy i Afryki, a teraz marzę o przygodach i pod-
różach do dalekich krajów. �

RADA MIASTA
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Sztab XXI już finału WOŚP mieścił się w Bibliotece Miejskiej
im. M. Musierowicz w Puszczykowie, gdzie szesnastu wolon-
tariuszy od godzin porannych kwestowało na rzecz tej wyjątko-
wej orkiestry. Panie Róża Grześkowiak, Maria Graczyk i Ewa
Mika skrupulatnie liczyły zebrane przez wolontariuszy pieniądze.

O godz. 13 miłośnicy nordic walking wzięli udział w WOŚP-
owym rajdzie, zorganizowanym przez Joannę Hejnowicz, kie-
rownika Centrum Animacji Sportu. Punktem docelowym raj-
du był sztab XXI finału.

Program artystyczny rozpoczął się o 14. Dla zgromadzonej
publiczności jako pierwsze wystąpiły dzieci z grupy „Tańczące
brzdące” pod opieką artystyczną pani Agnieszki Buciory.
Następnie dwie młodziutkie mieszkanki Puszczykowa Amelka
i Michalinka Tężyckie zaprezentowały swoje umiejętności gry
na pianinie. Tuż po nich sceną zawładnęła grupa taneczna BM
CAK pod opieką pani Małgorzaty Karpińskiej. Dla wszystkich
fanów muzyki klasycznej dedykowany był następny pokaz umie-
jętności gry na pianinie, prezentowany przez uczniów pani Gab-
rieli Bukowy. O godz. 15 na „Rodzinne śpiewanie” zaprosiła poz-
nańska artystka – Halinka Benedyk, wciągając do zabawy wie-
lu uczestników koncertu. Po niej nastał czas występu uczniów
z klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie, przy-
gotowanych przez panią Aleksandrę Lewandowską. Następnie
pięknie zagrało i zaśpiewało rodzinne trio: pan Janusz Raptus
Waściński z córkami Rozalką i Zuzią. Dalej publiczność podzi-
wiała pokaz umiejętności tanecznych uczestników warsztatów
tanecznych BM CAK pod opieką Adriana Rzetelskiego. Kilka
minut później sceną zawładnęli gitarzyści pod opieką pana Car-
losa Ramireza, a po koncercie po raz kolejny akcję WOŚP wsparł
zespół wokalny z SOSW z Mosiny. Na scenie nie zabrakło roc-
kowych elementów, wieczorem w świątecznej orkiestrze

zagrały puszczykowski zespół rockowy Babayaga, a tuż po nim
Grass Machine. Wśród różnych atrakcji w tym roku puszczy-
kowska publiczność obejrzała pokaz ratownictwa medycznego
przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną z Puszczykowa.

Program artystyczny jak co roku przeplatany był „licyta-
cjami” przedmiotów ofiarowanych przez puszczykowskie
firmy oraz osoby prywatne. Wśród nich znalazły się m. in. pięk-
ne kompozycje kwiatowe, zabawki dla czworonogich pupili,
obrazy oraz wośp-owe gadżety.

Za najwyższą kwotę 300 zł. sprzedana została złota wpin-
ka – herb naszego miasta podarowana dla WOŚP-u przez bur-
mistrza pana Andrzeja Balcerka. Dla wszystkich łasuchów
mieszkaniec Puszczykowa wylicytował pyszny i piękny tort
oczywiście w kształcie serduszka.

W trakcie występów i koncertów Wielką Orkiestrę wesprzeć
można było również w Sali Tradycji, gdzie zorganizowana była
loteria fantowa, sprzedaż książek przekazanych przez czytel-
ników biblioteki oraz sprzedaż prac wykonanych przez uczest-
ników warsztatów plastycznych pod opieką artystyczną
Agnieszki Jagiełło.

Dzięki uprzejmości darczyńców, na wolontariuszy i gości
czekała gorąca kawa, herbata oraz pyszna zupa pomidorowa,
przygotowana przez „Pychotka” Dorota Libera.

Nad bezpieczeństwem podczas całej imprezy czuwała
Puszczykowska Policja oraz Straż Miejska.

Wszystkim, którzy 13 stycznia byli z nami: naszym wolon-
tariuszom, opiekunom, darczyńcom, wszystkim występującym
oraz publiczności i wielu innym, których nie sposób wymie-
nić serdecznie dziękujemy. Bez Was nie byłoby Puszczykow-
skiego 21 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Puszczykowski Sztab WOŚP

ZEBRALIŚMY13.900 ZŁ

XXI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W PUSZCZYKOWIE

Wzorem lat ubiegłych Nowy Rok rozpoczęliśmy wielkim graniem wraz z Wielką Orkiestrą Świątecznej
Pomocy. Tym razem po raz pierwszy zebrane pieniądze przeznaczone zostaną dla ratowania życia dzieci
i godnej opieki medycznej seniorów.



DZIĘKI PAŃSTWA OTWARTYM SERCOM
ZEBRALIŚMY KWOTĘ13. 900 ZŁ

Serdeczne podziękowania składamy także wszystkim
naszym darczyńcom i przyjaciołom

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:
• Burmistrz Miasta Puszczykowa Pan Andrzej Balcerek
• Komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie Pan Dariusz Borowski
• Komendant Policji w Puszczykowie Pan Konrad Domino
• Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie
• Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Pani Ewa Budzyńska
• ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH Pan Marek Dachtera
• NEONET Tomasz Potocki
• ARTURO Sp. z o.o.
• BJB Piekarnia Cukiernia Pan Jacek Błaszkowiak
• FOLIOS PAK Państwo Iwona i Paweł Szóstak
• PYCHOTKA Dorota Libera
• AQUA SERVICE DYSTRYBUCJA S.C. J&J Kruszka
• KOMPUTRONIK SALON FIRMOWY
• Apteka „Św. Kamila”
• Kwiaciarnia CHIMERA – Dorota Poprawka
• MERLOTEKA Eliza i Leszek Kempińscy
• MORANGO Magdalena Kot-Simonicz
• AKAM Handel-Hurt-Detal Aleksandra Szczygieł, Agata Szczygieł
• CENTRUM FLORYSTYKI Izabela Rachwalak
• F.H. „DANA” E.L. Kempińscy
• CENTRUM ZOOLOGICZNE PUSZCZYK Beata Kasztelan
• „BONSAI STYL” Aldona Rajewicz
• „TABAKIERA” Lidia Opic
• Gabinet Kosmetyki i Masażu Julii Kończak
• HOTelarnia & SPAlarnia
• Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
• Klub Olimpijczyka
• Pani Iwona Kończak
• Państwo Andrzej i Dorota Dettloff
• Pani Agnieszka Jagiełło

Dziękujemy Wszystkim anonimowym darczyńcom
Cieszymy się niezmiernie, że nasze zaproszenie do wspólnej zabawy

spotkało się z tak ogromnym zainteresowaniem
ze strony mieszkańców i gości.

Dziękujemy wszystkim z całego serca za zaangażowanie.
Sie ma!!!!

Puszczykowski Sztab XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

WOLONTARIUSZE
Zuzanna Szklarska
Julia Wittchen
Nicole Huderek
Julia Trzebiatowska
Marta Wietrzyńska
Joanna Dudziak
Monika Pawlak
Gabrysia Grzebielucha
Adrianna Szłapka
Zuzanna Standar
Zuzanna Libera
Julia Madajczak
Rita Mączyńska
Maja Szklarska
Kacper Siekierkowski

Aneta Trzebiatowska
Opieka wolontariatu
Ewa Budzyńska
Agata Akuszewska
Katarzyna Świniarska
Danuta Mankiewicz
Beata Witczak
Tomasz Mazur
Liczenie pieniędzy
Róża Grześkowiak
Ewa Mika
Maria Graczyk

KONFERANSJERZY:
Malwina Sarzyńska
Maciej Pawłowski
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INFORMACJE

SPOTKANIA
Z TEATREM
DLA DZIECI
LUTY

21.02.2013 godz. 17.00 – Złota rybka – aktorzy (5zł)
27.02.2013 godz. 11.00 – Calineczka – aktorzy (5 zł)

MARZEC
7.03.2013 godz. 17.00 – Jaś i Małgosia – aktorzy (5 zł)

13.03.2013 godz. 11.00 – Jak Ania złośnica została zajączkiem
wielkanocnym – aktorzy z udziałem
lalek (5 zł)

KWIECIEŃ
10.04.2013 godz. 17.00 – Przygody Kota Filona – aktorzy (5 zł)
24.04.2013 godz. 11.00 – Z ekologii niech świat słynie

– aktorzy (5 zł)
MAJ

15.05.2013 godz. 11.00 – Pszczółka Kaja i przyjaciele
– aktorzy (5 zł)

23.05.2013 godz. 17.00 – Czarne i białe – teatr z udziałem
kukiełek (5 zł)

CZERWIEC
5.06.2013 godz. 11.00 – Lato u Kubusia Puchatka – aktorzy (5 zł)

20.06.2013 godz. 17.00 – Wilk i zając w mieście – aktorzy (5 zł)
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Odpady komunalne w nowym systemie

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła
w życie 1 stycznia 2012 roku w sposób rewolucyjny przebudowała zadania gmin z zakresie postępowania
z odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowymi przepisami to gmina lub związek, przejmuje obowiązek
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na swoim terenie, czyli mówiąc potocznie staje się
właścicielem strumienia odpadów. Jednym z istotniejszych obowiązków gminy – związku jest utworzenie
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanych potocznie PSZOK-ami.

Zadaniem punktów będzie zbieranie określonych
rodzajów odpadów od mieszkańców a następnie prze-
kazanie ich do miejsc, gdzie we właściwy sposób zo-
staną zagospodarowane lub unieszkodliwione.

PSZOK-i utworzone będą w miejscach zapewnia-
jących dostęp wszystkim mieszkańcom gminy, a na ich
terenie zbierane będą takie odpady jak: papier, metal,
tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomate-
riałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji,
w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący
z gospodarstw domowych, przeterminowane leki i che-
mikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i roz-
biórkowe, zużyte opony, odpady zielone.

Zasady korzystania z PSZOK-ów zostaną określone
przez gminę lub związek w drodze stosownej uchwały.

Zorganizowanie punktów wymaga czasu i znacznych
nakładów finansowych, co jest związane z szeregiem
wymagań prawnych, jakie muszą być spełnione w celu
realizacji takiego przedsięwzięcia. Koszty urucho-
mienia takiego punktu zależą od wielu czynni-
ków, m.in. od przyjętego standardu wyposażenia,
dostępności terenu i stanu jego uzbrojenia czy pozio-
mu cen robót budowlanych na rynku lokalnym. Utwo-
rzenie PSZOK-ów nie oznacza bynajmniej rezygnacji
z innych metod zbiórki odpadów wysegregowanych.
Metody zbiórki od ludności odpadów wysegregowanych
ustalone zostaną w regulaminach utrzymania
porządku i czystości w gminach. Na terenie działania
Związków „Selekt” i „Obra” zakłada się, że – w za-
leżności od rodzaju zabudowy – realizacja selektyw-
nej zbiórki będzie miała charakter zbiórki „u źródła”
lub poprzez gniazda recyklingowe. „U źródła” zbiera-
ne mają być w specjalnie oznakowanych workach
m.in.: tworzywa sztuczne, puszki aluminiowe, opa-
kowania wielomateriałowe, makulatura, a w niektó-
rych miejscach również szkło.

Realizacja zadania, jakim jest utworzenie i prowa-
dzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów

Komunalnych przyczynić się powinna do zwiększenia
odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych.
W tym zakresie, jako Polska, mamy wyznaczone do
osiągnięcia w najbliższych latach poziomy odzysku.
Obowiązek ten, pod groźbą wysokich kar finansowych,
państwo przerzuciło na gminy czyli w naszym przy-
padku na oba związki. I tak do 31 grudnia 2020 r. mu-
simy np. osiągnąć wagowo 50% poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia takich frakcji jak:
papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła.

Wcześniej jednak, bo już do 16 lipca 2013 r. mamy
obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji, do nie więcej niż 50% wagowo
całkowitej ich masy przekazywanych do składowania.
Ograniczenie tego poziomu do roku 2020 zostanie
zaostrzone do 35%. PSZOK, to także ważny element
systemu w sytuacji kiedy częstotliwość odbioru z nie-
ruchomości odpadów z selektywnej zbiórki nie będzie
adekwatna do ilości wytworzonych tego rodzaju odpa-
dów i pojemności posiadanych pojemników. W takim
przypadku, każdy właściciel nieruchomości będzie mógł
do PSZOK-u, nieodpłatnie sam dostarczyć zalegające
na jego posesji wysegregowane odpady.

ZM SELEKT
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Ósmego stycznia 2013 roku uroczyście otwarto
i poświęcono Rezydencję Seniora Puszczykowo
prowadzona przez Katarzynę i Zbigniewa
Bekasiaków. Mieści się ona w budynku, w którym
przez minione 11 lat działało ATRIUM Centrum
Konferencyjno-Bankietowe.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samo-
rządowych, puszczykowscy radni, duchowieństwo, pracownicy
naukowi i lekarze. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: starosta Jan
Grabkowski, burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek. Kaplicę
poświęcił o. Marek Smyk, proboszcz parafii pw. Św. Józefa.

Katarzyna Bekasiak, przedstawiając obiekt gościom wyjaśniła, że
docelowo w jedno i dwuosobowych pokojach będzie mogło zamiesz-
kać 50–70 seniorów. Jak podkreślała właścicielka atutem rezyden-
cji jest dogodne położenie – blisko szpitala i Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego. Na parterze rezydencji znajduje się jadalnia, kli-
matyzowana sala rehabilitacyjna, pokój dzienny, sala do terapii zaję-

ciowej, wewnętrzny zadaszony dziedziniec i zaplecza. Na pietrze
oprócz pokoi znajdzie się także kaplica, w której będą odprawiane
msze święte.

Rezydencja Seniora Puszczykowo jest wpisana do Rejestru pla-
cówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnos-
prawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzo-
nego przez Wojewodę Wielkopolskiego. red

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZOKWYBORCZE
30 grudnia 2012 wędkarska brać spotkała się na zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym za rok 2012. Spotkanie rozpoczęło się
uczczeniem minutą ciszy niedawno zmarłego kolegi, wspaniałego
wędkarza śp. Stefana Rusiniaka.

W zebraniu podczas, którego wysłucha-
no sprawozdania z działalności zarządu
koła i wybrano nowe władze uczestniczyły
44 osoby.

Po przywitaniu, nastąpiło odczytanie spra-
wozdań, które zostały przyjęte przez walne
zebranie jednogłośnie. Po tej części przy-
stąpiono do wyborów władz koła, które po
głosowaniu wyglądają następująco: kol.
Przemysław Stefaniak – prezes (wybrany na
2 kadencję), Marcin Piechnik – wiceprezes,
Maciej Połomski – skarbnik, Adam Stefa-
niak – sekretarz, Krzysztof Tomaszewski –
gospodarz koła oraz Zbyszko Sobkowiak
i Maciej Kowalec – członkowie zarządu.

Gdy wybór stał się faktem, przedstawiciel
z ramienia okręgu, pan Ireneusz Andrzejewski,
wręczył odznaki za zasługi dla PZW; Sławo-
mir Wiśniewski otrzymał „srebrną odznakę
PZW”, a obecny prezes Przemysław Stefaniak
„złotą odznakę PZW z wieńcami”. W tak
miłej i doniosłej atmosferze, zarząd przeszedł
do wręczania nagród za osiągnięcia indywi-
dualne w 2012 roku. W kategorii senior
wygrał 1. Jacek Gensler (waga 23 480, 153
pkt.), 2. Maciej Połomski (w. 22 590, 137

pkt.), 3. Przemysław Stefaniak (w. 20 380,
132 pkt.). W kategorii kobiet 1. Maria
Kowalec (w. 6 370, 119 pkt.), 2. Stanisława
Rusiniak (w. 2 690, 57 pkt.), 3. Bożena
Skrzypek (w. 1 420, 57 pkt.) Kategoria junior
przyniosła następujące wyniki 1. Krzysztof
Przybył (w. 517, 96 pkt.), 2. Weronika Rusi-
niak (w. 474, 58 pkt.), 3. Michał Weber
(w. 27, 20 pkt.). W spinningu zwyciężył kol.
Kazimierz Anioła 37 pkt., drugi był Jan
Krawczyk 36 pkt., na miejscu 3 uplasowali
się ex aequo Maciej Połomski i Stanisław
Szulc 19 pkt. Wszystkim koleżankom i kole-
gom życzymy sukcesów i udanych połowów
w sezonie 2013.

Na zakończenie zebrania, głos przekaza-
no panu Ireneuszowi Andrzejewskiemu
przedstawicielowi Okręgu PZW w Poznaniu,
który wyjaśniał sprawy nurtujące wędkarzy
i odpowiadał na pytania z sali. Walne zgro-
madzenie, po dyskusji podjęło uchwałę, o ko-
nieczności reorganizacji obecnych struktur
okręgów PZW. Zostanie ona przekazana do
władz Okręgu PZW w Poznaniu.

Obecny zarząd, chciałby złożyć podzię-
kowania koleżance i kolegom z ustępujących

władz koła. Dziękujemy za waszą działalność,
która przyczyniła się do rozwoju naszej
organizacji.

SPRZEDAŻ ZNACZKÓW
Sprzedaż znaczków i zezwoleń na węd-

kowanie na wodach PZW oraz przyjmowa-
nie nowych członków w szeregi wędkarskie,
odbywać się będzie w sklepie wędkarskim
przy ulicy Piaskowej (obok sklepu „Spo-
łem”). Będzie można uczynić to od stycznia
do marca, w poniedziałki i środy, w godzi-
nach od 12 – 14, bądź od 15 – 17.

Godziny sprzedaży zależne będą od kol.
skarbnika i podane z tygodniowym wyprze-
dzeniem w sklepie wędkarskim.

Serdecznie zapraszamy.
W tygodniu od 14–18 stycznia zapraszamy

w godzinach 15–17.
Sekretarz Koła

Adam Stefaniak

REZYDENCJA SENIORA OTWARTA
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W grudniu ubiegłego roku uczniowie klas Ia, Ib,
Ic i IIc uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 2
w Puszczykowie zobaczyli jak powstają bombki
na choinki.

Bałwanki, aniołki, misie, choinki, mikołaje, domki, jaja, ser-
ca, sople, grzybki, szpice i różnej wielkości kule gładkie i ręcz-
nie zdobione mieniły się tęczą barw, iskrzyły i przykuwały uwa-
gę małych ciekawskich. Cały proces produkcji choinkowych
ozdób w Fabryce Bombek w Stodolsku koło Rostarzewa wyko-
nywany jest w 100% ręcznie. Dzieci miały okazję etap po eta-
pie przyjrzeć się pracy w fabryce i dokładnie poznać tajemnice
powstawania ozdób choinkowych. Na miejscu można było je
też zakupić. Największym zainteresowaniem cieszyły się bom-
bki z ręcznie wymalowanymi imionami. red

WIEDZĄ JAK
POWSTAJĄ BOMBKI

UPIEKLI ROGALIKI Do znanych wielkopolskich tradycji należą
świętomarcińskie rogale. Uczniowie szkoły
Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich
w Puszczykowie dobrze znają legendy z nimi
związane.

W tym roku dzieci z klasy Ib postanowiły się zmierzyć z tą
tradycją i nie tylko zjeść, ale i własnoręcznie upiec ten wiel-
kopolski przysmak. Z pomocą początkującym cukiernikom
przyszły mamy. Panie Dudzińska i Matysiak zorganizowały pro-
diże. Dzięki temu zaraz po ulepieniu przez dzieci rogalików
można je było w klasie upiec.

Potrzebne były tylko sprawne i oczywiście czyste ręce, goto-
we ciasto francuskie i nadzienie. Najpierw dokładnie umyto
stoły i po krótkiej instrukcji zaczęły powstawać zgrabne roga-
liki. Oprócz makowego nadzienia dla urozmaicenia dzieci przy-
gotowały jeszcze rogaliki z dżemem i powidłami. Pycha!

Nasi mali cukiernicy nie tylko przez dwa dni ze smakiem
je zajadli, ale każde dziecko zabrało ze sobą paczuszkę do
domu, dla rodziców i rodzeństwa. Szczególne podziękowa-
nia należą się Pani Katarzynie Wesołowskiej – mamie Oli-
wii, która tego dnia z zapałem pomagała dzieciom przy pie-
czeniu. SP nr 2
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INFORMACJE

PISZEMY LISTY
W OBRONIE PRAW
LUDZI CAŁEGO ŚWIATA
Tym razem wspólnie Szkoła Podstawowej nr 2
i Gimnazjum nr 2 zorganizowały Maraton Pisania
Listów w obronie praw człowieka.

Listy pisali oprócz młodzieży, nauczyciele, rodzice oraz inni
mieszkańcy Puszczykowa, którym nie są obojętne losy poszcze-
gólnych ludzi.

W tym roku znowu padł maratonowy rekord, ponieważ napi-
saliśmy ponad 440 listów!!!

Podczas Maratonu Pisania Listów 2012 upominaliśmy się
o prawa:

– Alesia Bialackiego – Białoruś, obrońcy praw człowieka
na Białorusi. Został skazany na cztery i pół roku więzienia.
Amnesty International uważa, że uwięzienie Alesia Bialackiego
ma na celu uniemożliwienie mu dalszej działalności na rzecz
obrony praw człowieka, a także uznaje Alesia Bialackiego za
więźnia sumienia.

– Gao Zhisheng – Chiny, jednego z najbardziej cenionych
chińskich prawników, działających na rzecz praw człowieka.
Aktualnie znajduje się w więzieniu i jest narażony na tortury.
Jego rodzina musiała opuścić Chiny z powodu nieustających
prześladowań.

– Juan Almonte Herrera – Dominikana, który 28 wrześ-
nia 2009 roku został zatrzymany przez policję w drodze do swo-
jego biura w Santo Domingo. Trzy lata po zaginięciu Juana
Almonte, władze nie przeprowadziły pełnego dochodzenia
w celu ustalenia losu i miejsca pobytu zaginionego. W kon-
sekwencji nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za
jego zaginięcie.

– Azza Hilal Ahmad Suleiman – Egipt, która walczy o spra-
wiedliwość po tym, jak została zaatakowana przez żołnierzy
armii egipskiej. Okrutny atak spowodował u niej złamanie
czaszki, a w konsekwencji kłopoty z pamięcią. Mimo złożenia
oficjalnej skargi, władze Egiptu nie pociągnęły winnych
pobicia Azzy do odpowiedzialności.

Za wsparcie akcji szczególne podziękowania składamy panu
Arturowi Gawrońskiemu – właścicielowi sklepu „Arturo”, skle-
powi Społem oraz prywatnym sponsorom oraz dyrektorom obu
szkół Beacie Cierzniak i Krzysztofowi Narożnemu za udo-
stępnienie miejsca i dostarczenie materiałów papierniczych oraz
sfinansowanie znaczków na 440 listów!

Mariola Witkowiak

3,4 i 5 grudnia każdy mógł przyjść, napisać list i upomnieć
się o prawa innych. Dzięki zaangażowaniu uczniów z gim-
nazjum udało się, tak sprawnie przygotować i przeprowadzić
Maraton.

PRZEDSIĘBIORCA ROKU
Puszczykowianin Ewald Raben, Prezes Grupy Raben
został zwycięzcę jubileuszowej X edycji konkursu
Przedsiębiorca Roku organizowanego przez Ernst &
Young.

W uzasadnieniu werdyktu jurorzy konkursu, reprezentowani
podczas gali przez Przewodniczącego Komisji, Premiera
Jana Krzysztofa Bieleckiego napisali: Za przedsiębiorczość,
wizję i pasję oraz za skuteczne zarządzanie. Za zbudowanie sie-
ci logistycznej obsługującej prawie całą Europę, w której nad-
rzędne wartości to pasja, orientacja na klienta, profesjonalizm
i wiarygodność.

Reprezentując Polskę w międzynarodowym finale konkur-
su Ernst & Young World Entrepreneur of the Year w Monte Car-
lo w czerwcu 2013 roku Ewald Raben zmierzy się z konku-
rentami z ponad 50 krajów. W światowej rywalizacji o tytuł

najlepszego przedsiębiorcy walczą
zwycięzcy wszystkich lokalnych
edycji.

Konkurs Ernst & Young „Przed-
siębiorca Roku” jest w Polsce
obecny od 10 lat, zaś na świecie
jest organizowany już od 1986 ro-
ku. Jest to jedyna tej skali mię-
dzynarodowa inicjatywa promu-
jąca najlepszych przedsiębiorców
na świecie.

W konkursie uczestniczy ponad
10 000 kandydatów z 50 państw na
6 kontynentach.

Niezależne jury wybiera najlepszych przedsiębiorców,
biorąc pod uwagę kryteria takie jak: przedsiębiorczość, stra-
tegia, działalność międzynarodowa, innowacyjność oraz rela-
cje z pracownikami i otoczeniem. Gratulujemy. red
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INFORMACJE

BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego,

Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2012r, poz. 647 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Nr 128/12/VI Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 lutego 2012r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościel-
nej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od
11.02.2013r. do 11.03.2013r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie 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
4.03.2013r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie 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 ter-
minie do dnia 29.03.2013 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

O G Ł O S Z E N I E

data ur. data zg.

TRITT ANIELA TERESA 22.03.1926 6.12.2012

KOZŁOWSKA AGNIESZKA 8.01.1923 14.12.2012

STAŚKOWIAK WŁADYSŁAWA 25.06.1930 20.12.2012

GÜNTHER EUGENIA STANISŁAWA 28.06.1949 21.12.2012

RUSINIAK STEFAN BERNARD 20.08.1951 22.12.2012

ZABAWA ZOFIA 3.04.1948 24.12.2012

SZWED REGINA 16.10.1948 28.12.2012

MAKOSZ HELENA 1.02.1920 9.01.2013

FOGT FRANCISZEK 16.01.1927 11.01.2013

SZUMIŃSKI JERZY MARIAN 12.08.1929 20.01.2013

ODESZLI

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

MAŁGORZATY
KOWALKIEWICZ

prezes Klubu Piłkarskiego Las Puszczykowo

najszczersze wyrazy współczucia rodzinie
i wszystkim bliskim

składają:
Burmistrz Miasta Puszczykowa

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

RYSZARDA JACKOWIAKA
wieloletniego działacza

i kierownika Klubu Piłkarskiego Las Puszczykowo

najszczersze wyrazy współczucia rodzinie
i wszystkim bliskim

składają:
Burmistrz Miasta Puszczykowa

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
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Kontakt: Joanna Szejn (tel. 61 898 37 21).

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Puszczykowie serdecznie zaprasza Państwa 

na BAL KARNAWAŁOWY
w dniu 9 lutego 2013 r., w Restauracji „Lokomotywa”. 

Początek Balu godz. 20.00
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
Dochód z Balu w całości przeznaczony jest na potrzeby Szkoły

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

INFORMACJE

NA KOZACKA NUTĘ Tym razem w ramach cyklicznych spotkań
organizowanych w naszym mieście w ramach
Puszczykowskich Spotkań Kulturalnych w Sali im.
Jana Pawła II gościliśmy zespół Bajkalskich Kozaków. 

Wspaniała rosyjska i ukraińska muzyka ludowa połączona
z żywiołowym wykonaniem oraz oryginalnymi instrumenta-
mi podbiła serca puszczykowian. Gorące brawa, które towa-
rzyszyły każdemu utworowi są najlepszą recenzją na ten 
wspaniały koncert. Właściwie trudno się temu dziwić, prze-
cież utwory takie jak „Oczy czarne” czy „Wieczorny dzwon”
znane są chy ba każdemu z nas. 

„Bajkalscy Kozacy” jako jedyny zespół w Polsce, prezentuje
zarówno muzykę kościoła prawosławnego, jak i „perły” rosyj-
skiej i ukraińskiej muzyki ludowej. Członkowie zespołu akom-
paniują sobie podczas koncertu na akordeonie, gitarze, bałałaj-
ce altowej i olbrzymiej bałałajce kontrabasowej. 

Dochód z występu przeznaczony będzie na sfinansowanie
zakupu platformy-windy przy schodach do Sali, dla osób nie-
peł nosprawnych. red

Teatr Muzyczny – kwiecień, 2 x 50 osób, zapisy 20.03.2013 r.
Sarbinowo, 01.05.–14.05.2013 r., 50 osób, zapisy i wpłaty
13.02.2013 r., 17.04.2013 r.
Wycieczka do Kalisza – 18.05.2013 r., zapisy i opłata
24.04.2013.
Wycieczka do Kazimierza Dolnego, Lublina, Sandomierza,
Baranowa Sandomierskiego, Kozłówki, Nałęczowa, od 12.06.
do 16.06.2013r. , zapisy i wpłaty 24.04.2013 r., 29.05.2013 r.
Uzdrowisko Dąbki, 31.08.–08.09.2013 r., zapisy i wpłaty
19.06.2013r., 14.08.2013 r.

Wycieczka do Zielonej Góry dnia 21.09.2013 r., zapisy i opła -
ta 21.08.2013 r.
Teatr Nowy – listopad, 50 osób, zapisy 16.10.2013 r.
W przypadku braku zainteresowania pobytem w Sarbinowie,
wyjazd zostanie odwołany.

Turnus rehabilitacyjny odbędzie się w Uzdrowisku Dąbki dla
ok. 98 osób.

Zapraszamy do korzystania z zorganizowanych wyjazdów
członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
a także pozostałych, lokalnych mieszkańców .

Organizator wyjazdów – Ewa Palm-Drobnik

ZZAAPPLLAANNOOWWAANNEE  WWYYJJAAZZDDYY  PPOOLLSSKKIIEEGGOO  ZZWWIIĄĄZZKKUU  EEMMEERRYYTTÓÓWW,,  RREENNCCIISSTTÓÓWW  II  IINNWWAALLIIDDÓÓWW  WW  22001133  RR..
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PORTRET W WIELU
ODSŁONACH
Fotografia portretowa to sztuka sama w sobie.
Uczestnicy warsztatów fotografii portretowej
zorganizowanych 5 stycznia br. w Bibliotece Miejskiej
w Puszczykowie mieli okazję poznać arkana tej
trudnej dziedziny. 

Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co jest
dowodem na to, że także w dziedzinie fotografii talentów 
w Puszczykowie nie brakuje. Pierwsza część spotkania miała
charakter wykładowy. 

Prowadzący warsztaty pan Włodzimierz Kowaliński przy-
bliżył uczestnikom m. in. analizę cech modela, sposób usta-
wienia światła czy właściwy pomiar światła. W drugiej częś-
ci spotkania uczestnicy mieli możliwość wykorzystania w prak-

tyce przekazanej wcześniej wiedzy w zaaranżowanej na stu-
dio fotograficzne sali plastycznej BM CAK. Zdjęcia będące
efektem tego szkolenia będzie można podziwiać w marcu pod-
czas wystawy z okazji Dnia Kobiet. Zapraszamy serdecznie.

BMCAK 

INFORMACJE

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 8301 382
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 3 „Leśni Przyjaciele”, 
ul. Przyszkolna 1 – 61 813 31 52
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Kubusia 
Puchatka”, ul. Niepodległości 14, ul. Jarosławska 1 
– 61 830 24 95 lub 692 489 191
Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze”, ul. Gołębia 47,
tel. 606 641 988
Klub Malucha FLOH, ul. Czarnieckiego 2, tel. 61 81 93 615
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
Zespół Szkół w Puszczykowie: LO im. Mikołaja Kopernika 
i Gimnazjum Sportowe, 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

Numer Alarmowy 111122

Pogotowie Ratunkowe 999999

Straż Pożarna 999988

Policja 999977

Pogotowie Wodno-kanalizacyjne 999944

Pogotowie Energetyczne 999911

Pogotowie Gazowe 999922

TELEFONY ALARMOWE
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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WYDARZENIE

POTAŃCZ NA III BALU 
Z OLIMPIJCZYKAMI 
W PUSZCZYKOWIE!
W sobotę 2.02.2013 r. o godz. 19.00 w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym
przy ul. Wodziczki 3 w Puszczykowie odbędzie się III Bal z
Olimpijczykami z udziałem medalistów najważniejszych imprez dla
wszystkich sportowców. 

Organizatorzy Balu z Klubu Olimpij-
czyka im. Marka Łbika w Puszczykowie
są w trakcie wysyłania zaproszeń do
„pożądanych” gości specjalnych tej zaba-
wy karnawałowej, którymi mają być:
Anita Włodarczyk (lekkoatletka) –
wicemistrzyni olimpijska z Londynu 
i mistrzyni świata w rzucie młotem,
Julia Michalska (wioślarka) – brązowa
medalistka IO w Londynie i mistrzyni
świata, Aneta Konieczna – trzykrotna
medalistka IO i mistrzyni świata w kaja-
karstwie oraz, co oczywiste, Marek
Łbik – dwukrotny medalista olimpijski 
i mistrz świata w kanadyjkach – patron
KO w Puszczykowie. Być może na Balu
pojawi się także dwukrotny złoty meda-
lista w wioślarstwie Tomasz Kucharski,
mistrz olimpijski w rzucie młotem Szy-
mon Ziółkowski, złoty medalista z Peki-
nu w wioślarstwie Michał Jeliński,
mistrz olimpijski w pięcioboju Dariusz
Goździak i/lub prezes Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.
Na pewno natomiast nie zabraknie Woj-
ciecha Ziemniaka – członka PKOL 
i Ewy Pomes (Lewandowskiej) – olim-
pijki z Moskwy w wioślarstwie – wice-
prezes KO w Puszczykowa, a także
przedstawicieli miejscowych władz,
lokalnego biznesu, mediów, polityków
oraz ludzi związanych ze środowiskiem
sportowym.

Będzie to zatem wspaniała okazja dla
wszystkich chętnych np. do potańczenia
ze sławami polskiego sportu oraz miłego
spędzenia czasu w ich towarzystwie
przy dobrej muzyce „na żywo” i bogatym
menu. Cały dochód z biletów w cenie
120 zł od osoby i sprzedaży oryginalnych
przedmiotów z autografami sławnych
polskich sportowców zostanie przezna-
czony na potrzeby puszczykowskiego

Klubu Olimpijczyka. Dla chętnych ist-
nieje możliwość skorzystania w LOS 
z noclegu w cenie 120 zł za pokój 
dwu osobowy. Sprzedaż biletów na Bal 
prowadzi Dizajnernia Kwiatowa „Bon-
sai Styl”, Rynek 11 w Puszczykowie, 
tel: 61 819 39 02 oraz Solarium przy
ul. Poznańskiej 75 w Puszczykowie 
(tel. 796 981 649).

Po zorganizowaniu III Balu z Olim-
pijczykami członkowie KO w Puszczy-
kowie będą działać zgodnie z ustalonym
kalendarzem na I połowę 2013 roku. Pla-
ny przewidują wyjazdy m.in. na halo-
wy mityng lekkoatletyczny Pedro’s Cup 
w Bydgoszczy i różne zawody Pucharu

Świata w konkurencjach zimowych. 
W kwietniu zorganizujemy III rocznicę
powstania naszego KO nr 192 i poje-
dziemy na Ogólnopolską Inaugurację
Dni Olimpijczyka. W maju czeka nas 
w Puszczykowie IV już Piknik z Olim-
pijczykami, pojedziemy też do Warsza-
wy na 14 Piknik Olimpijski PKOL. 
W 2013 roku chcemy zorganizować 
w Puszczykowie przynajmniej 3 spot-
kania ze znanymi olimpijczykami, w tym
m.in. z Tomaszem Majewskim. Teraz cel
główny członków naszego KO to wyjazd
na Zimowe Igrzyska Olimpijskie do
Soczi w 2014 roku, który znowu zmusza
nas do poszukiwania sponsorów… 

Wszyscy zainteresowani działalnością
w puszczykowskim Klubie Olimpijczy-
ka im. Marka Łbika proszeni są o zgłasza-
nie swoich kandydatur na członków 
na adres e-mailowy: primage@wp.pl
podając swoje imię i nazwisko, adres
zamieszkania, wiek, nazwę swojej szkoły
lub zakładu pracy, telefon kontaktowy
oraz 2 nazwiska polskich olimpijczyków,
których życiorysami są zainteresowani. 

Mariusz Frąckowiak 
– założyciel i prezes KO 

w Puszczykowie 
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PÓŁKOLONIE
SPORTOWE W CAS
Podczas ferii zimowych Centrum Animacji Sportu
zorganizowało półkolonie sportowe. Odbywały się
one w salach gimnastycznych i lekcyjnych Szkoły
Podstawowej nr 2.

Młodzież przychodziła o godzinie 9:30 i przygotowywała
się do zajęć. Od godz. 10:00 do 11:30 trwały pierwsze zaję-
cia sportowe. Później następowała przerwa na toaletę, odpo-
czynek oraz mały posiłek regeneracyjny. Od 12:45 do 14:15
trwały drugie zajęcia sportowe. Po zajęciach dzieci miały prze-
rwę na toaletę, przebranie się i przygotowanie do obiadu – 14:30.
Po obiedzie dzieci udawały się do domów.

Zajęcia sportowe były ukierunkowane głównie na rozwój
koordynacji i sprawności ruchowej. Obejmowały elementy tech-

niki piłki siatkowej, piłkę nożną i koszykową, a także wiele gier
i zabaw ogólnorozwojowych. W przerwach pomiędzy zajęciami
dzieci grały w gry planszowe, korzystały również ze stołów
do tenisa stołowego. 

Młodzi sportowcy uczyli się współdziałania w grupie,
odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, sumienności, pun-
ktualności, wprowadzania w życie zasady fair-play. /CAS/jh

PUSZCZYKOWSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ
Już 2 lutego 2013 zapraszamy na kolejną rundę ligi
piłki siatkowej. 

Poniżej terminy poszczególnych spotkań:
15:00 Adaptowicze – Lussi
16:30 PTS II – Budowlanka
18:00 Wyczesy – PTS I
19:30 Seniorzy – Żubry

Zapraszamy na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 2
w Puszczykowie przy ulicy Kasprowicza 1. /CAS/jh

PUSZCZYKOWSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
Zapraszamy dzieci szkół podstawowych i młodzież 
z gimnazjów na losowanie do Puszczykowskiej Ligi
Piłki Nożnej. 

Mecze rozgrywane bedą na boisku Orlik przy ulicy Jarosław-
skiej od kwietnia br. Losowanie odbędzie się 23 marca o godz.
14:30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2. /CAS/jh

ŚLIZGAWKA JUŻ DZIAŁA 
Podobnie jak w minionym roku na terenie Centrum Animacji Sportu
przy ul. Kościelnej uruchomiono odkrytą ślizgawkę. Lodowa tafla
pokryła boisko do koszykówki. 

W budynku CAS w godzinach 9.00 –
18.00 działa wypożyczalnia łyżew i ka -
sków. Na miejscu za niewielką opłatą 
(8 zł) można również naostrzyć łyżwy.
Wypożyczenie łyżew kosztuje 5 złotych,
a kasku 2 złote. Należy mieć jednak przy
sobie jakiś dowód tożsamości ze zdję-

ciem, w innym przypadku wypożyczenie
możliwe jest po uiszczeniu kaucji.

Lodowisko miało działać już od Bo -
żego Narodzenia. Podłoże było już goto-
we i wylano nawet wodę. Niestety ze
względu na ocieplenie, było to niemoż -
liwe. red
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TENISOWE SKRZATY W PUSZCZYKOWIE
Przez cztery dni – od 16 do 20 stycznia Puszczykowo było stolicą tenisowej Polski skrzatów czyli zawodników
którzy nie ukończyli jeszcze 12 roku życia. Najważniejsza halowa impreza skrzatów – Halowe Mistrzostwa
Polski 12-latków – odbywała się na krytych kortach Centrum Tenisowego Angie. Wystartowali w niej najlepsi
w kraju mali tenisiści i tenisistki z tej kategorii wiekowej.

W uroczystości otwarcia uczestniczył Jacek Muzolf prezes
Polskiego Związku Tenisowego, wśród zaproszonych gości był
także Andrzej Balcerek, burmistrz Puszczykowa oraz Janusz Sza-
farkiewicz, wiceprzewodniczący rady Miasta Puszczykowa. 

W zawodach doskonale spisał się w Filip Olech, zawodnik
AT Angie, który dotarł do półfinału singla, ulegając w nim Woj-

ciechowi Markowi z Górnika Bytom, który wygrał turniej.
Wśród skrzatek najlepsza okazała się Iga Świątek (KT Mera
Warszawa) W deblu dziewcząt najlepsze okazały się: Stefa-
nia Rogozińska-Dzik/Iga Świątek (WTS DeSki Warsza-
wa/KT Mera Warszawa). Debla chłopców wygrała para:Woj-
ciech Marek/Maciej Ziomber (KS Górnik Bytom). red

Informujemy, że w poniższych terminach odbędą się
sportowe eliminacje miejskie pomiędzy
puszczykowskimi szkołami w następujących
dyscyplinach:

• koszykówka, gimnazja – 29 stycznia, g. 13:30, SP 1
• siatkówka, szkoły podstawowe – 31 stycznia, g. 13:00, 

SP 2
• siatkówka, gimnazja – 4 lutego, g. 13:00, SP 2
• koszykówka, szkoły podstawowe – 13 lutego, g. 13:30, SP 1 

Zapraszamy! /CAS/jh

Amatorów tenisa stołowego zapraszamy na ligę
tenisa stołowego. Poszczególne turnieje ligi odbędą
się 9 i 23 marca oraz 6 kwietnia. 

20 kwietnia odbędzie się finałowy turniej Masters. Początek
turniejów o g. 10:00. Zgłoszenia przyjmowane będą od g. 9:30
danego dnia. Zapraszamy na salę gimnastyczną Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Puszczykowie przy ulicy Kasprowicza 1 (wejś-
cie od ulicy Libelta). /CAS/jh 

PUSZCZYKOWSKA LIGA
TENISA STOŁOWEGO

SPORT SZKOLNY

WALNE ZGROMADZENIE KP LAS PUSZCZYKOWO
Zarząd Klubu Piłkarskiego LAS Puszczykowo informuje, że w dniu 15.02.2013 o godz. 18.00 w Sali Sesyj-

nej Urzędu Miasta odbędzie się walne zgromadzenie członków Klubu. Podczas walnego zgromadzenia zosta-
nie przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu w ostatniej kadencji oraz odbędą się wybory do
nowego Zarządu. 

Przypominamy, że prawa wyborcze posiadają członkowie Klubu, którzy będą mieli opłacone składki człon-
kowskie. Zapraszamy!
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Tenisiści zakończyli sezon 

PTS CUP 2012
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe tradycyjnie
pożegnało stary rok 2012 organizując otwarty 
dla wszystkich chętnych turniej tenisowy.

Zawody odbyły się po raz dziesiąty, natomiast po raz pierw-
szy poza Puszczykowem na kortach ziemnych ośrodka WTT
KORTOWO, które było także współorganizatorem imprezy. 

PTS i KORTOWO oprócz gwarantowanych emocji spor-
towych przygotowało dla gości wiele ciekawych niespodzia-
nek. Do atrakcji należały konkursy najszybszego serwisu, goto-
wania potraw, wybór najsympatyczniejszej pary zawodów czy
równoległy turniej tenisa stołowego. Frekwencja jak zwykle
dopisała i na starcie łącznie stanęło kilkadziesiąt zawodniczek
i zawodników, którzy w turnieju głównym rywalizowali
w kategoriach open miksta i debla. 

DEBEL – WYNIKI
1. Leszek Janaszek – Janusz Szafarkiewicz
2. Juliusz Łuczak – Jacek Kowal
3. Szymon Zięba – Olech Ostoja

4. Sławek Rozwadowski – Rafał Łukawski
5. Marek Malcher – Wojtek Biedak

MIKST – WYNIKI
1. J. Dajwłowski i A. Szeming
2. M. Spychała G. Stajkowski 
3. E. Michalak K. Waszak 
4. Jola Wieczorek – Janusz Wieczorek
5. Ewa Smarsz – Darek Preisler
6. Ania Smarsz – Łukasz Matysiak
7. Galia Ginelli – Michał Frąckowiak

Na uroczystym zakończeniu Zarząd PTS i pan Krzysztof
Wierszyłowski (WTT KORTOWO) pogratulowali uczestnikom,
a zwycięzcom wręczyli puchary i drobne upominki sportowe. 

Dr Point

Ruszyła Wielkopolska Liga Pływacka. Za nami już dwie z czterech edycji w Rawiczu
i Środzie Wlkp. W zmaganiach bierze udział 80 dziewcząt i 95 chłopców z klas IV
całego województwa Wielkopolskiego.

Z Puszczykowa mamy dwóch zawodników:
Jana Stacheckiego oraz Filipa Skibińskiego.
Chłopcy zajęli trzecie miejsce w sztafecie 4 x 25 m
stylem zmiennym. 

Dodatkowo Filip był drugi na dystansie 50 m
stylem dowolnym z nowym rekordem życiowym

33,14 sekundy oraz czwarty na dystansie 50 m
stylem motylkowym. W kwalifikacji generalnej
Filip jest 4 a Jasiu 32 na prawie 100 uczestników! 

Gratulujemy i trzymamy kciuki za naszych
pływaków.

Anna i Leszek Skibińscy

PŁYWACKIE SUKCESY






