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SAMORZĄD

ZOSTAW PODATEK W PUSZCZYKOWIE
Prawie 40% odprowadzonego przez mieszkańców Puszczykowa podatku dochodowego od osób fizycznych
powinno trafić do kasy miasta. Jest jednak jeden warunek. Musimy złożyć deklarację PIT wskazując w niej
jako miejsce zamieszkania – Miasto Puszczykowo.

– W naszym mieście mieszka wiele osób, które z różnych
względów są zameldowane w innych miejscowościach. Niestety,
w tych przypadkach, w składanych deklaracjach PIT często jest
podawane zamiast miejsca zamieszkania miejsce zameldowania,
co powoduje, że odprowadzany podatek dochodowy nie tra-
fia do Puszczykowa tylko do innych gmin. Jednak wcale nie musi
tak być. Wystarczy, że w deklaracji PIT wskażemy w rubryce
adres zamieszkania – Puszczykowo, a pieniądze przelane
zostaną do kasy naszego miasta – apeluje Andrzej Balcerek Bur-
mistrz Puszczykowa.

Wbrew obiegowej opinii, w druku PIT, zgodnie z obo-
wiązującym prawem należy wpisać miejsca zamieszkania,
a nie zameldowania. To właśnie wskazanie miejsca zamiesz-
kania determinuje, która gmina otrzyma pieniądze z naszego

podatku. Co istotne nie ma potrzeby zmiany adresu zameldo-
wania, może on być inny od adresu zamieszkania wskazane-
go w deklaracji PIT. Od 2012 r. nie ma również potrzeby
wypełniania zgłoszenia aktualizacyjnego NIP3, wszystko co
należy zrobić to właściwie wypełnić PIT.

Pamiętajmy, udział w podatku PIT jest najważniejszym
dochodem Puszczykowa. To od wpływów z tego podatku prze-
de wszystkim zależy ile uda nam się np. wyremontować dróg
czy chodników, ile będziemy mogli przeznaczyć na rozwój
oświaty w naszym mieście.

Dla mieszkańców Miasta Puszczykowa właściwym Urzę-
dem Skarbowym jest Urząd Skarbowy-Wilda, ul. Wierz-
bięcice 45, 61-558 Poznań.

ODMOWA UTRZYMANA W MOCY
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu utrzymało w mocy decyzję burmistrza Puszczykowa odma-
wiającą ustalenia warunków zabudowy dla obiektu handlowego z niezbędną infrastrukturą techniczna, pylo-
nem reklamowym i parkingiem na terenie nieruchomości przy ul. Poznańskiej i Magazynowej w Puszczykowie.

SKO zajmowało się tą sprawą po raz drugi. Geoprojekt, któ-
ry wnioskował o wydanie warunków zabudowy dla tego obiek-
tu po raz pierwszy odwołał się od odmownej decyzji burmistrza
w lutym 2012 roku. SKO nakazało wówczas (w czerwcu 2012
roku) ponowne rozpatrzenie wniosku przez burmistrza.

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

Na podstawie wniosków z wykonanej analizy Burmistrz
Puszczykowa ponownie wydał decyzję o odmowie ustalenia
warunków zabudowy dla w/w działek. Geoprojekt odwołał się
także od niej.

Decyzja SKO, utrzymująca w mocy odmowną decyzję w spra-
wie ustalenia warunków zabudowy, która wpłynęła do Urzę-
du 20 stycznia 2013 r. jest właśnie odpowiedzią na to drugie
odwołanie Geoprojektu.

Na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 28 lutego 2012 r.
przygotowano projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, który będzie obejmował obszar między ulicami:
ks. Posadzego, Kościelną, Piaskową (w tym także teren przy
ul. Magazynowej). Do 11 marca 2013 r., projekt jest wyłożony
do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pusz-
czykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzi-
nach od 8 do 15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się 4 marca 2013 r. o godz. 15
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Pusz-
czykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca
2013 r. red



Echo Puszczykowa luty 20134 www.puszczykowo.pl

RADA MIASTA

28. I 29. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

Uchwały podjęte podczas 28. sesji
Rady Miasta Puszczykowa (29 stycznia 2013 r.)

Uchwała Nr 193/13/VI
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczyko-

wa na rok 2013.
Uchwała Nr 194/13/VI

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Puszczykowa na rok 2013.

Uchwała Nr 195/13/VI
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum
miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej –
etap A2.

Uchwała Nr 196/13/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez

Miasto Puszczykowo.
Uzasadnienie: Działki nr 1376/6 i 1376/8 będące częścią

ulicy Kopernika są zabudowane chodnikiem. Powstały w wyni-
ku regulacji przez Urząd Miejski w Puszczykowie spraw włas-
nościowych związanych z ulicą Kopernika. Uchwała Rady
wyrażająca zgodę na nabycie wymienionych działek powoduje
wszczęcie procedury administracyjnej zmierzającej do prze-
jęcia prawa własności przez Miasto Puszczykowo.

Uchwała Nr 197/13/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położone-

go w obrębie geodezyjnym Puszczykowo.
Uchwała Nr 198/13/VI

w sprawie: podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody
głosowania.

Uchwała Nr 199/13/VI
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 187/09/V Rady Miasta Pusz-

czykowa z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi

w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Uzasadnienie: W związku ze wzrostem cen odbioru odpa-
dów w „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
zaakceptowanym przez Zarząd Związku Międzygminnego
Selekt, do którego Puszczykowo należy, konieczne jest pod-
niesienie górnych stawek opłat. Niniejsza uchwała będzie obo-
wiązywała do 30 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 200/13/VI
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 165/12/VI Rady Miasta Pusz-

czykowa z dnia 18 września 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia
kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uzasadnienie: Uchwałą Nr 165/12/VI z dnia 18 września
2012 r. Rada Miasta postanowiła o zaciągnięciu kredytu
w wysokości 1.455.750 zł. Dnia 19 października 2012 r. Bur-
mistrz Miasta podpisał umowę kredytową z Bankiem Ochro-
ny Środowiska. Jednak w związku z brakiem konieczności
wykorzystania całej kwoty kredytu w 2012 r., kwota 455.750 zł
nie wpłynęła w roku ubiegłym do budżetu Miasta.

Uwzględniając natomiast planowane w 2013 r. przychody
Miasta z kredytów, istnieje możliwość podpisania aneksu do
ww. umowy i zaciągnięcia w bieżącym roku długu w kwocie
455.750 zł, co jednak wymaga zgody Rady Miasta.

� � �

Uchwały podjęte podczas 29. sesji
Rady Miasta Puszczykowa (19 lutego 2013 r.)

Uchwała Nr 201/13/VI
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa

na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r.
Uchwała Nr 202/13/VI

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 262/06/IV Rady Miasta Pusz-
czykowa z dnia 17 października 2006 r. w sprawie: zasad przy-
znawania wyróżnień honorowych.

Zapraszamy na 30. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 19 marca 2013 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej
w budynku B Urzędu Miejskiego przy ul. Podleśnej 4. Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń komisji Rady
Miasta i terminy dyżurów radnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta: www.pusz-
czykowo.pl. Informacje można też uzyskać pod numerem tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

Zanim radni zaczęli głosowania nad uchwałami, wszyscy
uczestniczyli w miłej uroczystości. Burmistrz Andrzej Balcerek
i Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż podziękowali i wręczy-
li mieszkance naszego miasta upominek za niezwykłą odwa-
gę, którą wykazała się 30 grudnia 2012 r.

Burmistrz w imieniu samorządu i mieszkańców podzieko-
wał za obywatelską postawę, dzięki której udaremniono wła-
manie do sklepu i ujęto włamywacza. Jak powiedziała nam boha-
terka tego zdarzenia (ze względu na swoje bezpieczeństwo pro-

siła, byśmy nie podawali jej personaliów) wracając tej nocy do
domu zauważyła jakiś ruch w sklepie swoich znajomych. Po-
deszła tam i zobaczyła rozbitą szybę oraz wychodzącego wprost
na nią włamywacza.

Kiedy mężczyzna zaczął uciekać, pobiegła za nim zawiadamiając
jednocześnie przez telefon komórkowy policję. Funkcjonariusze
zatrzymali złodzieja na dworcu kolejowym.

Jeszcze raz gratulujemy odwagi i determinacji, dzięki któ-
rej udało się schwytać włamywacza.
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21 STYCZNIA BR.
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA

– zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
• zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

Puszczykowa na rok 2013;
• zmiany uchwały nr 165/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia

18 września 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;

• podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania;
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto
Puszczykowo;

• wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrę-
bie geodezyjnym Puszczykowo;

• zmiany Uchwały Nr 187/09/V Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

– kontynuacja prac nad projektem miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego dla terenu położonego w Pusz-
czykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego
i terenu PKP, obręb Niwka – w dwóch etapach.

24 STYCZNIA BR. – KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
– zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały

Nr 187/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 1 kwietnia
2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszo-
nych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

– omówienie sprawozdania z działalności Komisji w 2012 roku,
– przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2013

rok.
1 LUTEGO BR. KOMISJA REWIZYJNA

– przygotowanie protokołu pokontrolnego z kontroli dotacji
wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.

11 LUTEGO BR. KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA
– omówienie projektów miejscowych planów zagospodaro-

wania przestrzennego,
– zaopiniowanie projektów uchwał.

12 LUTEGO BR. KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
– omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na

rok 2013,
– promocja miasta w 2013 – analiza.

STYCZNIOWE I LUTOWE POSIEDZENIA
KOMISJI RADY MIASTA

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego

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

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Nr 108/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 listopada 2011 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 4.03.2013 r. do 2.04.2013 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczy-
kowie 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 25.03.2013 r.
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 jed-
nostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22.04.2013 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

OGŁOSZENIE
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W 2006 roku Rada Miasta Puszczykowa na podstawie Statutu Miasta podjęła uchwałę w sprawie zasad
przyznawania wyróżnień honorowych.

Celem tej uchwały było ustalenie zasad
uhonorowania ludzi, w uznaniu ich zasług
dla rozwoju Puszczykowa oraz wyjątko-
wych osiągnięć lub postaw obywatelskich
przynoszących splendor miastu i jego
mieszkańcom.

W uzasadnieniu uchwały podkreślono,
że „Miasto Puszczykowo nie miało dotąd
prawnych możliwości honorowania osób,
które nie czekając korzyści, z pasją i zaan-

gażowaniem oddają swój czas dla dobra publicznego lub wy-
rastając ponad przeciętność, w sposób pośredni lub bezpoś-
redni przyczyniają się do promocji Puszczykowa w Polsce i na
świecie”.

Ustanowiono dwa rodzaje zaszczytnych honorowych
wyróżnień za szczególnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa
działalność – „Zasłużony dla miasta Puszczykowa” oraz
„Honorowe Obywatelstwo Miasta Puszczykowa”.

Tytuł „Zasłużony dla miasta Puszczykowa” przyznaje się
osobom fizycznym oraz można go przyznać organizacjom gos-
podarczym, pozarządowym, naukowym i kulturalnym.

„Honorowe Obywatelstwo Miasta Puszczykowa” nada-
je się wyłącznie osobom fizycznym.

Zgodnie z uchwalonymi zasadami – wyróżnienia honoro-
we nadaje uchwałą Rada Miasta Puszczykowa na wniosek
złożony przez: co najmniej 5 radnych, burmistrza miasta Pusz-
czykowa, organizacje pozarządowe, co najmniej 100 miesz-
kańców Puszczykowa.

Wniosek w sprawie wyróżnienia honorowego z uzasad-
nieniem i opisem zasług kandydata i wskazaniem dowodów
na ich potwierdzenie składa się Radzie Miasta Puszczykowa.
Rada powołuje komisję w celu jego zweryfikowania i spo-
rządzenia opinii oceniającej zasadność wniosku.

Przyznanie wyróżnienia honorowego następuje w formie
uchwały, którą podejmuje Rada po zapoznaniu się z opinią i sta-
nowiskiem komisji oraz z zebranym materiałem dowodowym.

W latach 2004–2006 przeprowadzono konkurs na statuetkę
miasta. Wyłonione w konkursie projekty statuetki o charak-
terystycznych dla Puszczykowa motywach przyrodniczych,
wykorzystano dla uhonorowania wyróżnionych osób. Pierw-
sze wyróżnienia honorowe przyznano w 2007 r. Otrzymali je
wówczas:

Dr Krystyna Białecka-Pruszewicz – lekarz medycyny ogól-
nej, wieloletni kierownik Ośrodka Zdrowia w Puszczykowie,
wykładowca medycyny ogólnej AM w Poznaniu, uhonorowana
odznaczeniami za zasługi; Witold Frankowski – twórca her-
bu Puszczykowa (pośmiertnie).

Honorowe Obywatelstwo Miasta Puszczykowa nadano
Annick Vaultier – prezes Stowarzyszenia Chateaugiron – Pusz-

czykowo w 10 rocznicę współpracy obu miast. W kolejnych
latach uhonorowani zostali:
� 2008: Michał Thiel – prawnik – adwokat, aktywny i odda-

ny współtwórca prawa miejscowego, wieloletni członek Rady
Miasta, Przewodniczący Rady w latach 2002–2006; Arkady
Fiedler – prozaik, reportażysta, przyrodnik i podróżnik,
założyciel muzeum w Puszczykowie, autor wielu książek i na-
gród literackich (pośmiertnie).
� 2009: Zdzisław Pałczyński – miłośnik przyrody, pasjo-

nat ptaków, autor m.in.„Głosów ptaków Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego” i „Głosów ptaków Polski”; Zofia Skibińska
– lekarz pediatra, działacz samorządowy, zaangażowana w życie
społeczności lokalnej i pomoc potrzebującym i chorym;
Franciszek Heigelmann pasjonat szkolnictwa, harcerstwa i
sportu, wieloletni kierownik Szkoły Powszechnej w Pusz-
czykowie (pośmiertnie).
� 2010: Krystyna Miłobędzka – poetka, dramaturg, dok-

tor nauk humanistycznych, laureatka wielu nagród literacji
i nagród w dziedzinie kultury; Andrzej Falkiewicz – eseista,
krytyk teatralny, filozof kultury, autor wielu nagród literackich
oraz nagród w dziedzinie kultury – (pośmiertnie); Bożena Ewicz
– malarka, autorka ponad 350 prac, w tym obrazów w kościołach
parafialnych w Puszczykowie i świątyniach polonijnych obu
Ameryk i Australii (pośmiertnie).
� 2012: Zenon Błądek – architekt, wykładowca wyższych

uczelni, specjalista w projektowaniu obiektów hotelowych i rek-
reacyjnych, współtwórca projektu budowy kościoła pw. Św.
Józefa w Puszczykowie, aktywny działacz społeczny; Janusz
Napierała – burmistrz Puszczykowa w latach 1990–2006,
aktywny i zaangażowany działacz na rzecz rozwoju samo-
rządów, inicjator i animator rozwoju Puszczykowa, szczególnie
infrastruktury, budowy dróg, organizacji szkolnictwa, uhono-
rowany odznaczeniem za zasługi; Alina Rykowska-Zwolska
– lekarz, ekolog, literat , społecznik, współzałożycielka Towa-
rzystwa Miłośników Puszczykowa i Wielkopolskiego Parku
Narodowego, Wielkopolskiego Klubu Ekologicznego oraz Fun-
dacji Ochrony Środowiska, założyciela Muzeum Przyrodni-
czego w Puszczykowie, autorka tekstów satyrycznych, fraszek,
felietonów (pośmiertnie).

Przyznawane wyróżnienia są uszanowaniem wyjątkowych
postaw obywatelskich, zaangażowania w rozwój społecznoś-
ci, wybitnych działań i osiągnięć w różnych dziedzinach osób
związanych z dobrem Puszczykowa i jego mieszkańców – są
wyrazem uznania i podziękowaniem dla osób pozostawiających
trwały ślad w historii naszego miasta.

Przewodniczący komisji opiniującej
przyznane dotąd wyróżnienia

Janusz Szafarkiewicz

WYRÓŻNIENIA HONOROWE PUSZCZYKOWA
K SYLWETKI OSÓB WYRÓŻNIONYCH
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Ks. kardynał Marian Jaworski
Honorowym Obywatelem Miasta Puszczykowa

ZDECYDOWANIE POPIERAM
Do Rady Miasta Puszczykowa wpłynął wniosek od sporej grupy
mieszkańców o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta
Puszczykowa Jego Eminencji ks. kardynałowi Marianowi Jaworskiemu.

Domyślam się, że w głowach części
z nas pojawiło się pytanie: Kim jest ks.
Kardynał i co łączy go z Puszczykowem?
Postaram się odpowiedzieć, gdyż pod-
pisałem się pod wnioskiem.

Puszczykowo, to miasto ludzi ambit-
nych i z dużą inicjatywą. Szczególnie
przy trudnych wyzwaniach budzi się
w nas obywatelska postawa. Tak było
także w latach osiemdziesiątych, gdy
potrzebą ówczesnych mieszkańców Pusz-
czykówka było posiadanie własnej świą-
tyni. Mimo niesprzyjających czasów
determinacja inicjatorów doprowadziła do
zrealizowania tego celu. Powstała ambit-
na budowla kościoła i utworzono para-
fię pw. św. Józefa Oblubieńca NMP.
Tylko nieliczni pamiętają w jakim impo-
nującym trudzie, ofiarności i staraniem
jak wielu ludzi ziszczały się marzenia.
W podziękowaniu szczególnie zaan-
gażowanym, miejscowa Rada Parafialna
nadaje honorowe wyróżnienia – Medal
św. Józefa. Najczęściej są to ludzie
skromni, unikający rozgłosu. Ich nagrodą
jest satysfakcja. Jednak niektóre nazwis-
ka zasługują na pamięć szczególną, gdyż
działali wyłącznie pro publico bono.

Takim „dobrym duchem”, który
z daleka, ale efektywnie wspiera nasze
puszczykowskie starania jest od lat
ks. kardynał Marian Jaworski. Postać
wyjątkowa, doświadczona przez życie
i zasłużona. Twórca współczesnej histo-
rii kościoła katolickiego na Ukrainie
i wieloletni Metropolita we Lwowie,
którego dorobek naukowy oraz postawa
życiowa została uhonorowana licznymi
odznaczeniami, tytułami wielu polskich
uczelni i miast (szczegóły życia i doko-
nań znajdą Państwo we wniosku oraz
w numerze 12/2012 „Słowa”, wydaw-
nictwie lokalnej parafii).

Kardynał Jaworski, jako wieloletni bli-
ski przyjaciel Karola Wojtyły i Papieża
Jana Pawła II, wspiera wyjątkowe ini-
cjatywy utrwalania pamięci tego nie-
zwykłego Wielkiego Rodaka. W pusz-

czykowskiej społeczności taka potrzeba
także istnieje i jest realizowana – dzwon
kościelny im. JP II, Sala Jana Pawła II,
organizacja IV Wielkopolskiego Forum
Samorządowych Inicjatyw Papieskich,
sprowadzenie relikwii błogosławionego
czy integracyjne spotkania kulturalne.

Od dawna „ukryty” przyjaciel wspo-
magał nasze starania:

– gdy poznał problemy przy budowie
kościoła – przekazał wraz z błogosławień-
stwem figurkę św. Józefa, która nadal ma
należne miejsce w naszej parafii,

– za Jego wstawiennictwem, w dniu 18
listopada 2004 r. została przedstawiona
i przekazana Ojcu Świętemu „Kronika
formowania się parafii i budowy kościoła
w Puszczykowie”,

– po zapoznaniu się z inicjatywą po-
wstania sali upamiętniającej ideały
i osobę Jana Pawła II – przekazał dla
Puszczykowa cenne osobiste pamiątki
oraz prywatny zbiór fotografii,

– mimo wieku i fizycznej słabości,
15 maja 2011 r. celebrował otwarcie i poś-
wiecenie nowej Sali,

– wspierał inicjatywę uzyskania relik-
wii Jana Pawła II i z radością uczestni-
czył w uroczystości wprowadzenia ich
do kościoła św. Józefa w dniu 16 paź-
dziernika 2012 r.

A jak Kardynał Jaworski poznał Pusz-
czykowo i dlaczego stało się mu bliskie?

Znał postać ks. Posadzego oraz braci
zakonnych „Chrystusowców”, z którymi
miał kontakty misyjne. Podczas swojej
życiowej misji na Ukrainie, korzystał
z porad zawodowych i przyjacielskich
mieszkańca Puszczykowa, naszego „Za-
służonego dla miasta Puszczykowa” prof.
arch. Zenona Błądka.

Ceni ludzkie oddanie, podejmowane
inicjatywy, serdeczność i otwartość ludzi
z Puszczykowa – tak cenne w jego
mniemaniu dla budowania dobra i pozy-
tywnych relacji. Ujęty spontanicznością
i zaangażowaniem ludzi z naszego mias-
ta – sam obdarzył nas przyjacielskim

oddaniem. Cytat z artykułu prof. Z. Błą-
dka najlepiej obrazuje emocjonalne
związki ks. kardynała Jaworskiego:

„…Puszczykowo, ze swą lokalną au-
tentycznością i kameralną serdecznością,
jest dla kardynała wdzięczną „małą
ojczyzną”. Ta szczera życzliwość i goś-
cinność oraz podatność gorących serc,
jak ks. Kardynał często podkreśla, urzekła
go. Dlatego z chęcią, nie tylko w pamię-
ci chciałby tu wracać.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za to co zro-
bił dla parafii św. Józefa.[…] – kojarzyć
zawsze będziemy osobę ks. Kardynała
jako serdecznego i wieloletniego przy-
jaciela…”.

W czasach coraz mniejszej liczby
autentycznych autorytetów, sprawą
szczególnej wagi jest promowanie postaci
kolejnego „wielkiego duchem i sercem
Polaka”, z którego postawy życiowej oraz
dokonań możemy być dumni. Ciszę się, że
tacy opiekunowie czuwają nad powodze-
niem naszych puszczykowskich inicjatyw.

Niech tytuł Honorowego Obywatela
Miasta Puszczykowa będzie naszym
ukłonem dla Kardynała Seniora i impul-
sem dla mieszkańców, że pamięć pozy-
tywnych postaw w Puszczykowie nadal
jest wartością.

Tak po ludzku – miło będzie wywołać
uśmiech w dobrych oczach Kardynała, bo
w sercu jest Puszczykowianinem.

Paweł Rochowiak, radny



Echo Puszczykowa luty 20138 www.puszczykowo.pl

RADA MIASTA

WAŻNE WYZWANIA STOJĄCE PRZED WŁADZAMI MIASTA
widziane oczami przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RM

Mamy już drugi miesiąc nowego roku.
Kiedy się zaczynał 2013 r., stawiano wiele
pytań, jaki on będzie – w naszych rodzinach,
naszym kraju i w naszym mieście? Życzyliś-
my swoim bliższym i dalszym znajomym
powodzenia, sukcesów i małej ilości proble-
mów. Teraz, po kilku przeżytych tygodniach,
mamy bardziej konkretne dane i prognozy na
następne kilka miesięcy w Puszczykowie.
I co to nam daje?

Otóż, jeśli chodzi o to, co mnie najbardziej interesuje, to mogę powie-
dzieć, że przed nami ciekawy czas, w którym będziemy musieli zmie-
rzyć się z kilkoma ważnymi dla nas – puszczykowian – wyzwaniami.
Po pierwsze, konieczność pomocy Szkole Podstawowej nr 1 w jej pro-
blemach lokalowych. Po drugie, funkcjonalne i efektywne, z punktu widze-
nia rozwoju Miasta, zagospodarowanie planowanego do zakupu budyn-
ku na środku Rynku (zgoda na nabycie przez Miasto prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków została podję-
ta Uchwałą nr 188/12/VI w grudniu 2012). Po trzecie, rozwój wydarzeń,
zgodnie z przewidzianymi procedurami i przepisami, będący konsek-
wencją podjętej przez Radę Miasta decyzji o zgodzie na wydzierżawie-
nie części terenu Centrum Animacji Sportu (dawniej MOSiR) z prze-
znaczeniem na budowę obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z infra-
strukturą towarzyszącą (Uchwała nr 176/12/VI). To tylko trzy najbar-
dziej mnie zajmujące tematy, dotyczące jednak zdecydowanej większości
mieszkańców naszego Miasta.

Bo kogo dotyczą problemy Szkoły Podstawowej nr 1? Wszystkich dzie-
ci, młodzieży, nauczycieli i rodziców uczniów tej placówki. Zważyw-
szy, że szkoła edukuje i wychowuje 348 młodych ludzi, których
kształci 34 nauczycieli, to problem (doliczając do tego rodziców
uczniów) dotyczy ok. 1000 mieszkańców! Musi więc to być prioryte-
towa kwestia dla Burmistrza, Urzędu Miejskiego i Rady Miasta. Dlatego
też nikogo nie powinien dziwić fakt, że tak ważna jest dla nas współpra-
ca z dyrekcją i pomoc placówce w jej problemach lokalowych. Według
mnie, nie możemy pozwolić na to, by dzieci uczęszczały do szkoły na
dwie zmiany. Będę się temu na pewno sprzeciwiać, jeśli pojawią się takie
propozycje. Muszę powiedzieć, że dotąd byłam bardzo dumna z tego,
że poprzednie władze, stawiały na szkolnictwo. Zwłaszcza za czasów
pana burmistrza dr J. Napierały, kiedy Miasto przejmowało utrzymanie
szkół podstawowych i gimnazjów, gdyby nie ówczesne, mądre działanie
i proszkolne wybory na wielu płaszczyznach, to jestem przekonana, że
dziś nasze puszczykowskie placówki nie działałyby w tak wysokim stan-
dardzie i nie nauczałyby na tak dobrym poziomie. Warto o tym pamię-
tać! Dlatego też cieszy mnie troska obecnego burmistrza i wielu radnych
o sprawy „Jedynki”. Podoba mi się pomysł adaptacji parteru starej szkoły
na potrzeby działania szkoły. Zapewne pierwotna koncepcja, rozbudo-
wy budynku SP nr 1, była bardziej komfortowa, ale kiedy pojawił się
pomysł zakupu budynku na Rynku i przeniesienia tam Biblioteki
Miejskiej, a przez to wykorzystania parteru w starej szkole na cele szkol-
ne, a my staramy się oszczędzać, by nadal naprawiać i prowadzić sta-
bilny budżet Miasta, to uznałam (jak i większość radnych), że to prag-
matyczny i dobry dla Puszczykowa wybór. Ważne jest, zdaniem radnych,
teraz to, aby Urząd Miejski prowadził tak swoje działania związane z adap-

tacją parteru starego budynku i budynku na Rynku, by możliwe było prze-
niesienie biblioteki i wprowadzenie szkoły w nowe miejsca do rozpo-
częcia roku szkolnego 2013/2014.

Budynek na Rynku to kolejna bardzo ważna kwestia z kilku wzglę-
dów – zaczynając od estetycznych, poprzez architektoniczne, a na funk-
cjonalnych kończąc. Nadal trwają dyskusje nad przeznaczeniem całko-
witej powierzchni tego miejsca, znajdującego się w tak istotnym dla Pusz-
czykowa punkcie. Miasto zakupuje budynek, bo potrzeby lokalowe są
dość duże, ale to miejsce zobowiązuje do przemyślanego i użyteczne-
go publicznie wykorzystania. Dlatego podoba mi się koncepcja prze-
niesienia tam tak ważnej dla kultury i edukacji placówki, jaką jest Bib-
lioteka Miejska. Będziemy śledzić plany Urzędu Miejskiego, co do kon-
kretnych projektów aranżacyjnych. To bardzo ważne zadanie na ten rok.

No i w końcu teren CAS-u. Już w pierwszym roku naszej kadencji
pojawiało się wśród nas, radnych, pytanie – co dalej z CAS-em? Według
mnie najistotniejsze było to, by CAS, zaniedbany przez ostatnie kilka
lat, stał się na nowo żywy i stwarzał możliwość przygotowania dla miesz-
kańców i przyjezdnych ciekawej oferty rekreacyjno-sportowej. Dlate-
go też ważne są dla mnie takie aspekty, jak możliwość korzystania tam
z sali sportowej przez cały rok; stworzenie miejsca do spotkań dla ludzi
w różnym wieku, ale przede wszystkim młodzieży oraz ludzi aktywnych;
zaoferowanie zainteresowanym korzystania z różnych form sportu
i rekreacji oraz stworzenie miejsca bezpiecznego, pod kontrolą kom-
petentnych ludzi, w którego pobliżu nie będą gromadzili się miejscowi
„degustatorzy piwa, taniego wina i wódki”. Dlatego, kiedy pojawił się
projekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie części terenu
CAS-u z przeznaczeniem na budowę obiektów rekreacyjno-sportowych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, byłam zwolenniczką tego pomysłu.
Zresztą poparło go 10 z 13 radnych (przy jednym sprzeciwie i dwóch
głosach wstrzymujących się). Rada Miasta stwierdziła, że widać koniecz-
ność zagospodarowania tak ważnego dla Puszczykowa terenu poprzez
wybudowanie nowych obiektów rekreacyjno-sportowych, w tym wie-
lofunkcyjnej hali sportowej. Ze względu na to, że Miasto nie dysponu-
je środkami finansowymi na ten cel, Rada Miasta zdecydowała o możli-
wości zgospodarowania terenu przez inwestora, który z własnych środ-
ków wybuduje obiekty sportowe, w których, w ramach wieloletniej
dzierżawy, będzie prowadził działalność sportowo – rekreacyjną. Oczy-
wiście, że taka długa dzierżawa ma w sobie jakieś ryzyko, ale jestem prze-
konana, że nie wolno nam się bać i z tego powodu nic nie robić. Myś-
lę, że nie ma zysku bez ryzyka. Poza tym chyba nikogo nie zadawala
to, jak obecnie wygląda ten teren. Marzy mi się, by w XXI wieku, w cen-
trum miasta, takiego jak Puszczykowo, było miejsce, które będzie przy-
ciągać swoim wyglądem, nowoczesnością i różnorodną ofertą sporto-
wo – rekreacyjną. Plany dzierżawy dotyczą tylko części terenu CAS-u,
więc niczego tu nie tracimy, boisko piłkarskie zostaje na swoim miej-
scu, a te osoby, które dotąd korzystają np. z boisk do koszykówki, nadal
będą mogły to robić, tylko obok ośrodka, który mam nadzieję, powsta-
nie niedługo.

Jak więc widać ten najbliższy czas na pewno będzie ciekawy dla edu-
kacji, kultury i sportu w naszym mieście, czyli tych dziedzin, którymi
zajmuje się komisja, jakiej mam zaszczyt przewodniczyć.

Po raz kolejny zapraszam na nasze posiedzenia do budynku B w Urzę-
dzie Miejskim. Małgorzata Szczotka
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Komisja Spraw Spo-
łecznych Rady Miasta

Puszczykowa, tak ja wszystkie pozostałe
komisje Rady, kontynuuje swoją pracę na cy-
klicznych posiedzeniach już ponad połowę
kadencji. Ocenę tej pracy pozostawiam miesz-
kańcom, a w tym krótkim artykule chciałabym
przedstawić najbardziej istotne problemy
i zagadnienia, które z pewnością wszystkich
zainteresują, a które wielokrotnie omawiane
były na naszych spotkaniach. Niestety, z pew-
nym rozczarowaniem muszę stwierdzić, że
zainteresowanie mieszkańców, chęć uczest-
nictwa w podejmowaniu wielu decyzji istot-
nych dla życia społecznego Miasta, dyskus-
ja nad zagadnieniami, bardzo obszernymi
zresztą, z zakresu działań komisji zajmującej
się sprawami społecznymi, są minimalne...

Zdecydowana większość posiedzeń Komis-
ji odbywa się tylko i wyłącznie przy udzia-
le radnych – członków Komisji i przedsta-
wicieli Urzędu Miejskiego – krzesła dla goś-
ci stoją puste i smutne...A szkoda...

Najlepszym przykładem niech będzie
zamieszanie i totalna dezorientacja wokół
zmian w gospodarce odpadami komunal-
nymi, które wprowadza z dniem 1 lipca 2013
roku znowelizowana ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Temat ten
dominował niemal na wszystkich posiedze-
niach KSS w minionym roku, a przypusz-
czam, że większość mieszkańców do dzisiaj
nie jest dokładnie zorientowana, jak TO
będzie wkrótce funkcjonowało. Radni na
bieżąco informowani byli o działaniach
i uchwałach podejmowanych przez Związek
Międzygminny SELEKT, którego Miasto
Puszczykowo jest jednym z 21 członków.

Przypomnę tylko, że uchwałą Związku
nr 96/XLI/2012 z dnia 29 października 2012
roku podjęto decyzję o metodzie ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi: od mieszkańca oraz stawki tej
opłaty: 14,00 zł od osoby w gospodarstwie
domowym miesięcznie, a jeżeli odpady są
zbierane i odbierane w sposób selektywny –
10,00 zł.

Uchwałą nr 94 z tego samego dnia okreś-
lone zostały szczegóły dotyczące sposobu
i zakresu odbierania odpadów:

– zmieszane odpady komunalne (tzn.
„zwykłe śmieci”) odbierane będą nie rza-
dziej niż raz na 2 tygodnie, zgodnie z har-
monogramem;

– odpady zbierane selektywnie (tj. papier,
szkło, tworzywa sztuczne i nowość – opa-
kowania wielomateriałowe np. kartony po
mleku, sokach itp.) odbierane będą nie rza-
dziej, niż co 4 tygodnie;

– nie rzadziej niż 2 razy w roku przeprowa-
dzana będzie zbiórka odpadów wielkoga-
barytowych, metalu, zużytego sprzętu ele-
ktrycznego i elektronicznego, itp.
A poza tym wszystkie selektywnie zbie-

rane frakcje odpadów powstające w gospo-
darstwach domowych i ogrodach na bieżąco
przyjmowane będą w Centrum Zagospoda-
rowania Odpadów w Piotrowie Pierwszym
koło Czempinia lub w tzw. PSZOK-ach (Pun-
ktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych) zlokalizowanych na terenie poszcze-
gólnych miast lub gmin.

Istotną sprawą jest także wymóg, aby każ-
de gospodarstwo domowe wyposażone było
w pojemnik na gromadzenie odpadów.

Lutowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach dopuszcza,
aby firma, która w danym okręgu wygra prze-
targ na odbiór odpadów komunalnych mogła
dostarczyć mieszkańcom własne kubły. Dla-
tego na razie najlepiej wstrzymać się z ich
kupnem do rozstrzygnięcia przetargu.

Zapewne wszystkich mieszkańców Pusz-
czykowa zbulwersowała ostatnio informacja
o podwyżce opłat za odbiór odpadów komu-
nalnych z naszych domów. Niestety, tak jak
wyjaśnia w swojej notatce firma obsługująca
nasze miasto, podwyższona została stawka za
przyjęcie odpadów przez regionalną instalację
w Piotrowie, gdzie muszą trafiać puszczy-
kowskie śmieci. Sporo zastrzeżeń i wątpliwości
wzbudziły przyczyny i procedury, które dopro-
wadziły do akceptacji tej podwyżki przez
Zarząd Związku Międzygminnego SELEKT.
Wyrażali je nie tylko radni naszej Komisji, ale
także niektórzy członkowie Związku – Mias-
to Puszczykowo i Luboń. Zwłaszcza Luboń,
który próbował stosownymi pismami zane-
gować uprawnienia i upoważnienia Zarządu
do podejmowania decyzji w sprawie zatwier-

dzania zmian dokonywanych w cenniku usług
sortowni w Piotrowie Pierwszym.

Z zaskoczeniem i zdumieniem przyjęliś-
my także informację, że żadne inne z pozos-
tałych miast i gmin – członków Związku nie
zaprotestowało przeciwko tej podwyżce...

Prawdopodobnie w chwili, w której ten
numer Echa Puszczykowa dotrze do Państwa
rąk, wielu mieszkańców będzie już w posia-
daniu deklaracji, na podstawie, której zobo-
wiążemy się do wysokości opłaty, jaką nasze
gospodarstwo domowe od lipca br. będzie
uiszczać na rachunek bankowy Związku
Międzygminnego SELEKT do 15 dnia każde-
go miesiąca kalendarzowego.

Urząd Miejski w Puszczykowie podjął wie-
le działań, aby ułatwić mieszkańcom przy-
stosowanie się do nowej sytuacji:
– wszyscy otrzymają do domu deklarację

z załącznikiem o sposobie jej wypełnienia
i dostarczenia do Urzędu;

– podane zostaną numery telefonów, pod któ-
rymi kompetentni urzędnicy będą udzielać
wszelkich informacji związanych z dekla-
racjami;

– uruchomiony został tzw. „Punkt Obsługi
Klienta” w Urzędzie Miejskim na ul. Pod-
leśnej, czynny do godz.18.00, gdzie oso-
biście będzie można uzyskać wyjaśnienia
w przypadku wątpliwości i problemów
z wypełnieniem deklaracji.
To by było na tyle w temacie „śmieci”. Jeś-

li pojawią się nowe, istotne informacje, natych-
miast postaram się Państwu je przekazać.

Kolejną, ważną informacją chyba dla
każdego z nas, mieszkańców Puszczykowa,
jest jednogłośne wyrażenie zgody przez
Radę Miasta Puszczykowa na nabycie przez
nasze Miasto budynku zlokalizowanego na
środku Rynku, który w stanie surowym
zamkniętym wystawiony został na sprzedaż.

Jedną z zasadniczych motywacji i uza-
sadnieniem celowości tego zakupu jest
konieczność wygospodarowania minimum
3 dodatkowych sal lekcyjnych dla maluchów,
które w najbliższych latach trafią do klas
zerowych i pierwszych Szkoły Podstawo-
wej nr 1. Pomieszczenia te zorganizowa-
ne zostaną w budynku Biblioteki Miejskiej.

(Ciąg dalszy na str.10)

GOSPODARKA ODPADAMI
PO NOWEMU
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(Ciąg dalszy ze str. 9)
Niewykluczone, że część działalności biblio-
teki, zostanie przeniesiona w nowe miejsce,
na Rynek. Trwają rozmowy i dyskusje z pro-
jektantami jak w sposób najbardziej sensowny
zaadaptować ponad 300 m2 powierzchni
użytkowej budynku, który z założenia i tak
miał mieć charakter użyteczności publicznej.
Niewątpliwie dobrą wiadomość mam do
przekazania puszczykowskim organizacjom
pozarządowym: istnieją poważne plany, że
znajdzie się tam także miejsce na nową sie-
dzibę dla nich!

A skoro jesteśmy w temacie organizacji
pozarządowych, to chciałabym także zwró-
cić Państwa uwagę na fakt, że w budżecie
Miasta Puszczykowa na 2013 rok kwota dota-
cji na wsparcie realizacji zadań publicznych

przez organizacje pozarządowe, w ramach
konkursów ofert ogłaszanych przez Burmi-
strza, jest na tym samym poziomie, co w mi-
nionym roku.

I jeszcze jeden temat dotyczący inwesty-
cji w naszym mieście – wszyscy, a zwłasz-
cza mieszkający na „dolnym” Puszczykowie,
zauważyli w minionym roku robotników
rozkopujących chodniki wzdłuż ulic, wielu
z nas doświadczyło w związku z tym pewnych
utrudnień i niedogodności w poruszaniu się,
zarówno pieszo, jak i samochodem. Okazało
się, że najnowsze technologie docierają także
do Puszczykowa – INEA, operator teleko-
munikacyjny, buduje sieć światłowodową, któ-
ra jest bezkonkurencyjna pod względem
szybkości i jakości przepływu informacji, gwa-
rantuje stabilność i nieograniczone możliwości

RADA MIASTA/INWESTYCJE

PRZETARG NA ULICE: ŚLĄSKĄ I ŚRODKOWĄ
W najbliższym czasie rozpoczną się procedury związane z urucho-
mieniem przetargu na budowę ulic: Środkowej i Śląskiej. Miasto
dysponuje już zgodą na realizację tego przedsięwzięcia drogowego.

Budowa tych ulic będzie największą
tegoroczną inwestycją drogową prowa-
dzoną w Puszczykowie. W ramach tego
projektu powstanie około 800 metrów
nowych ulic z kostki typu pozbruk.

Na ulicy Śląskiej odcinek objęty pra-
cami będzie miał długość 510 metrów.
Oprócz nowej nawierzchni zostanie tam

położona kanalizacja deszczowa. Na uli-
cy Środkowej zakres prac będzie podob-
ny, z tym, że odcinek, na którym będą pro-
wadzone roboty liczy 260 metrów. Dodat-
kowo w ramach tego projektu zostanie
wybudowana pompownia umożliwiająca
właściwe odprowadzenie wód deszczo-
wych do systemu kanalizacyjnego. red

NAPRAWILI „NA GORĄCO”
Na początku lutego na kilku puszczykowskich ulicach można było
zobaczyć ekipy drogowców naprawiających uszkodzone nawierzchnie.
Firma Dromost wykonywała te doraźne remonty w ramach bieżącego
utrzymania ulic.

Podobnie jak w styczniu ekipy dro-
gowców wykonywały prace w technolo-
gii „na gorąco”. Aby to było możliwe ko-
nieczne było uruchomienie przez tę fir-
mę wytwórni mas bitumicznych oraz
użycie specjalnego urządzenia utrzy-
mującego masę w odpowiednio wysokiej
temperaturze.

Naprawy konieczne były ze względu na
utworzenie się wielu dziur w nawierzch-

ni ulic. Dla nawierzchni bitumicznych
szczególnie niebezpieczne są okresy, kie-
dy temperatury często „przechodzą”
z minusowych na plusowe. Przy ocieple-
niu woda gromadzi się w szczelinach i po
zamarznięciu rozsadza nawierzchnię.

Technologia naprawy z wykorzysta-
niem gorącej masy daje dużo lepsze
efekty niż tzw. technologia wbudowy-
wania na zimno.

Ta ostatnia jest wprawdzie łatwiejsza
i szybsza, bo nie wymaga uruchamiania
wytwórni mas i używania recyklera,
jednak trwałość takiej naprawy jest dużo
mniejsza. red

GOSPODARKA ODPADAMI PO NOWEMU transmisji danych, obrazu, głosu. I dociera bez-
pośrednio do naszego domu!

Sporo jeszcze jest spraw, które jako prze-
wodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Rady Miasta chciałabym poruszyć, ale to
może w następnym wydaniu Echa Puszczy-
kowa. Chętnie przyjmę także ewentualne
uwagi i sugestie czytelników dotyczące
tematów i problemów, o których należałoby
porozmawiać na łamach naszego lokalnego
informatora.

Chociaż w kalendarzu jeszcze środek
zimy, to powoli, ale nieuchronnie, na szczęś-
cie, nadchodzi wiosna. Życzę Państwu, aby
wiosenne słońce rozświetliło uśmiechem
i optymizmem nasze twarze i odkryło to, co
w Naszym Mieście najpiękniejsze: pełne zie-
leni, rozkwiecone, zadbane posesje i życz-
liwych światu ich właścicieli...

Małgorzata Hempowicz
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Tegoroczne ferie w Bibliotece odbyły się pod hasłem „Kto w Biblio-
tece w ferie zostaje, ten świat cały poznaje”. Codziennie dzieci „odwie-
dzały” różne kraje Europy, w których panuje prawdziwa zima i które słyną
z zimowych sportów. Brały udział w zabawach integracyjnych, łami-
główkach, konkursach, wykonywały różne prace plastyczne związane
z kulturą i obyczajami omawianego kraju, zapoznawały się z bajkami,
z których słyną „odwiedzane” państwa. W środy gościliśmy teatrzyki. Dzie-
ci brały udział w spektaklu „Jaś i drzewo fasolowe”, obejrzały też spek-
takl teatru cieni pt. „O księżniczce, która nigdy się nie śmiała”.

BMCAK

FERIE
ZIMOWE
W BIBLIOTECE



W rywalizacji w 11 kategoriach (7 konkurencji narciarstwa alpej-
skiego, 2 kategorie snowboardu i 2 kategorie narciarstwa biegowego)
wystartowało 66 zawodników. Puszczykowianie startowali całymi
rodzinami, najmłodszy zawodnik miał 4, a najstarszy 74 lata.

W sobotę narciarze biegowi pojechali na Polanę Jakuszycką, gdzie
zgodnie z planem o 9.30 rozpoczął się bieg na dystansie ok. 10 km,
w którym wystartowało 14 osób w dwóch kategoriach. Wśród kobiet
najszybsza okazała się Bogumiła Krzyżanek, wyprzedzając Elżbie-
tę Horbulewicz i Agatę Olzacką. Kategorię panów zdeklasował
Michał Rogalski, który uzyskał najlepszy czas zawodów. Srebrny
medal przypadł Krzysztofowi Czekalskiemu, a brązowy Piotrowi
Horbulewiczowi. Zaraz po konkurencjach biegowych na Hali Szre-
nickiej rozpoczęły się zawody slalomu giganta. Zawodnicy pod
wyciągi Ski Arena Szrenica przejechali specjalnie wynajętym auto-

karem, który umożliwił sprawne dostanie się na trasę slalomu. O po-
szczególnych miejscach decydowała suma dwóch czasów. W ka-
tegorii chłopców pierwsze miejsce zajął Tytus Ostoja wyprzedzając
Grzesia i Tadzia Janaszków, którzy byli najmłodszymi zawodnikami
mistrzostw. Wśród najmłodszych dziewcząt najszybsza okazała się
Basia Dudzińska, która otrzymała również nagrodę za najlepszy
debiut, ponieważ dopiero od roku mieszka w Puszczykowie i był
to jej pierwszy start w tej imprezie. Basia wyprzedziła Zosię Groh-
mann i trzecią Karolinę Płazę. W kolejnej kategorii startowali chłopcy
z roczników 1993–1997. Tutaj najszybszy łączny czas i złoty medal
uzyskał Andrzej Rychlewski. Wyprzedził on drugiego Kajetana
Koniecznego i trzeciego Karola Hoffmanna. Kategorię chłopców
trochę starszych roczników 1992–1971 wygrał Mateusz Majchrzak,
który uzyskał najszybszy pojedynczy przejazd mistrzostw. Drugie

19 Mistrzostwa Puszczykowa w narciarstwie
alpejskim, biegowym i snowboardzie
– Szklarska Poręba, 8-10 lutego 2013
Już po raz 19 Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe organizowało Mistrzostwa Puszczykowa w narciarstwie
alpejskim, biegowym i snowboardzie. Podobnie jak w zeszłym roku impreza odbyła się w naszym mieście partnerskim
– Szklarskiej Porębie na trasach Hali Szrenickiej i Polanie Jakuszyckiej. W imprezie z wiernymi kibicami wzięło udział
ponad sto osób z Puszczykowa, które zakwaterowały się w Hotelu LAS w Piechowicach.

miejsce przypadło Piotrkowi Za-
wartowskiemu, zaś trzecie Mi-
chałowi Janaszkowi. Kolejną kate-
gorią, która okazała się najlicz-
niejsza, była kategoria mężczyzn
roczników 1970–1960. Tutaj naj-
szybszy był Olech Ostoja, który
uzyskał najlepszy łączny czas całych
zawodów i tym samym również
pierwsze miejsce w grupie OPEN.
Drugie miejsce w tej licznej kate-
gorii i srebrny medal zdobył To-
masz Hoffmann, a trzeci był Witold
Dudziński. Również liczna grupa
zebrała się w kategorii kobiet.
Pierwsze miejsce i złoty medal zajęła wielokrotna medalistka Mist-
rzostw Puszczykowa Izabella Cegłowska. Iza uzyskała również naj-
lepszy czas wśród kobiet i pierwsze miejsce w kategorii OPEN. Srebr-
ny medal przypadł Iwonie Weber, a brąz zgarnęła Maja Sworows-
ka. Rywalizacje narciarską kończyła grupa najstarszych Panów. Naj-
szybszy w tej kategorii okazał się Leszek Janaszek, który wyprze-
dził drugiego Krzysztofa Stróżyka i trzeciego Jerzego Ostoję.

Po konkurencjach narciarskich przyszedł czas na zmagania snow-
boardzistów. W kategorii chłopaków pojawiło się dziesięciu zawod-
ników. Grupę tą zdeklasował Michał Rogalski uzyskując najlepszy
czas w obydwu przejazdach. Michał pokazał, że snowboardowy luz
może iść w parze z bieganiem na nartach, bo tam również był naj-
szybszy. Srebrny medal wśród snowboardzistów zdobył Adam Halic-
ki, a trzeci był Michał Przybylski. Adam i Michał wykazali się nie-
zwykłym uporem, gdyż jako tegoroczni maturzyści na zawody przy-
jechali zaraz po studniówce!!! Kategorią zamykającą zawody
była grupa snowboardzistek. Najszybsza na desce była Maja
Sworowska, która nie dała szans drugiej Karolinie Płazie i trzeciej
Ani Majchrzak.

Zawody zakończyły się szczęśli-
wie i nie było konieczności żadnej
interwencji medycznej. Po powrocie
do hotelu wszyscy uczestnicy zebrali
się na wspólnej kolacji poprzedza-
jącej uroczyste ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród. Imprezę uświet-
niła obecność władz naszego mias-
ta Burmistrzów Andrzeja Balcerka i
Władysława Ślisińskiego oraz Zastęp-
cę Przewodniczącego Rady Miasta
Puszczykowa Janusza Szafarkiewi-
cza. Na imprezie pojawił się również
Przewodniczący Rady Miasta Szkla-
rska Poręba, który wręczył nagrody

w jednej z kategorii. Jego obecność podkreśliła doskonałe relacje
łączące nasze miasta.

Organizatorzy nie kryją zadowolenia z przebiegu imprezy i fan-
tastycznej atmosfery, jaka panowała wśród wszystkich uczestników
zawodów. Podkreślić należy, że impreza nie odbyłaby się, gdyby
nie liczni sponsorzy, którzy od lat wspierają inicjatywę Puszczy-
kowskiego Towarzystwa Sportowego i sportowe działania stowa-
rzyszenia.

Wielkie podziękowania należą się również Urzędowi Miasta Pusz-
czykowa, który dzięki przyznanej dotacji umożliwił zrealizowanie
19-stej edycji Mistrzostw. PTS

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe zachęca mieszkań-
ców Puszczykowa do włączenie się w organizację imprez i
podzielenie się pomysłami na kolejne imprezy sportowe w
naszym mieście. Świetną okazją do tego będzie Walne
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków PTS, które
odbędzie się 20 marca o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta Pusz-
czykowa, na które serdecznie zapraszamy.
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ACH, CO TO
BYŁ ZA BAL
Po długim oczekiwaniu dzieci
z wszystkich klas edukacji wczes-
noszkolnej nadszedł dzień, w któ-
rym odbył się bal karnawałowy.
Dzieci przygotowały wraz z rodzi-
cami piękne stroje.

I tak na nasz bal przybyli m.in. król,
królowa, rycerze, policjanci, diabełki, spi-
dermani, piłkarze, czarownice i inne ba-
śniowe stworki.

Zabawa rozpoczęła się o godzinie
16:00. Dzieci zostały zaproszone do
zabaw zorganizowanych właśnie dla
nich. Mogły dać upust rozpierającej je
energii. Śmiechom nie było końca, tym
bardziej, że do zabawy włączyły się
także wychowawczynie, a później rodzi-

ce. Wiele dzieci skorzystało także z zaba-
wy z chustą Klanzy.

Po prawie trzech godzinach zabawy
spotkanie dobiegło końca. Jednakże
uśmiech na twarzach dzieci wywoływał
wrażenie, że spotkanie to można jak naj-
bardziej zaliczyć do udanych. Dzięku-
jemy za organizację baliku Katarzynie
Świniarskiej i Jagience Habernik.

Katarzyna Knapp

DBAJMY O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Przed feriami zimowymi w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie
podczas zajęć przeprowadzono z uczniami pogadanki przypominające
o bezpieczeństwie oraz unikaniu sytuacji, które mogłyby spowodować
zagrożenia.

Rozmawialiśmy o zasadach postępo-
wania w razie wypadku m.in. załama-
niach, odmrożeniach, bezpieczeństwie na
śniegu, lodzie, ulicy, podwórku. Poza tym
o kontaktach z nieznajomymi oraz bez-
piecznym korzystaniu z Internetu. Poin-
formowano również dzieci, do kogo
mogą się zwrócić o pomoc w przypadku
zaistnienia zagrożenia i jak korzystać
z numerów alarmowych.

Wszyscy uczniowie chętnie i aktywnie
uczestniczyli w zajęciach. Obejrzeli pre-
zentację multimedialną przygotowaną

przez nauczycielkę wychowania fizycz-
nego p. Krzysztofę Urbaniak. Wykazali
wysoki poziom wiedzy z zakresu bez-
pieczeństwa oraz zdrowego stylu życia.
Proponowane zabawy ruchowe, zajęcia
praktyczne i artystyczne konstruktywnie
inspirowały ich wyobraźnię. Poza tym
wykonali ciekawe prace plastyczne
i gazetki tematyczne, które wyekspono-
wano na korytarzu szkolnym.

Pozwólmy dzieciom zdrowo i bez-
piecznie cieszyć się tym, co zima oferu-
je najlepszego. Dagmara Michalska

Społeczność Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 1

zaprasza na KIERMASZ WIELKANOCNY,
który odbędzie się 23 marca 2013 r. od godz. 10.00 do 13.00 na terenie szkoły.

W programie między innymi: SPRZEDAŻ OZDÓB WIELKANOCNYCH,
występy artystyczne naszej młodzieży, pokazy psów pracujących, warsztaty ceramiczne, festiwal palmy gigant.

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z Rodzinami, Znajomymi...
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SENIORZY? ŚPIEWAJĄCO!
Tegoroczna inauguracja II semestru Akademii Seniora w Puszczykowie odbyła się 6 lutego 2013 roku
pod hasłem: „Dzień Języków”. Wystąpili na niej uczestnicy zajęć, prezentując efekty rozpoczętej
w październiku nauki.

Rozpoczęła silna grupa początkująca w języku angiel-
skim: młodszych i starszych wiekiem, w krótszych
i dłuższych spódnicach, szerszych i węższych spodniach,
skupionych wokół „kapitana” pokrzykującego swe kwes-
tie w „Yellow Submarine” The Beatles. Gang żeński, nie
pozostając dłużnym, odpowiedział słowami piosenki
z repertuaru Boney M. : „Hands up, baby, hands up”! Przy
dźwiękach kolejnego utworu „Oh Karol” Paula Anki ma-
łoletnie wnuki: Marianna i Franciszek nie wytrzymały
i wbiegając na scenę popisały się odważnie żywiołowym
tańcem.

Zanim wielopokoleniowy zespół zszedł ze sceny, pani
Danuta Janc, instruktor tej niesfornej grupy, zapowie-
działa jeszcze dwa utwory: „Single Bells” i „Que Sera, Sera”.
Wtem, nieoczekiwanie na scenie pojawiła się kanapa, a na
niej zasiadły kolejno damy, urocze Włoszki. W wyobraź-
ni przenieśliśmy się do słonecznej Italii. Nie wiadomo było,
co podziwiać: kapelusze, gustowne chusty, torebki, maki-
jaż czy też skupić się na dialogach, słownych relacjach z pod-
róży. Ten, kto z włoskim językiem jest zaprzyjaźniony zro-
zumiał i zapamiętał więcej. Kto nie –podziwiał grę aktorską
grupy włoskiej przygotowanej przez Roberto Bruzzanese
i obdarzył na koniec wszystkich gromkimi oklaskami.

Następnie za sprawą kilku gitar i znów międzypokole-
niowego zespołu grupy zaawansowanej w języku angiel-
skim pod kierunkiem pani Sylwii Wiśniewskiej przenie-
śliśmy się w świat ballad Boba Dylana. Zachwycił nas pro-
fesjonalizm tej grupy i oczarowani jej elegancją nuciliśmy
wspólnie w wersji polskiej: „Przez ile dróg musi przejść
każdy z nas, by móc człowiekiem się stać? Filozoficzną
zadumę przerwała grupa śpiewająca w języku niemieckim,
przygotowana przez panią Jolitę Barczak. Wesołe, rytmiczne

utwory, a jeden z nich powszechnie znany, o tytule „Rosa-
munda” znów porwały całą widownię do śpiewania. Oba-
wy grupy rosyjskiej, że swym występem wzbudzą niemiłe
wspomnienia polityczne rozwiały się już po pierwszych
dźwiękach żołnierskiej ballady Bułata Okudżawy. Tym
utworom musiała towarzyszyć gitara. Były nawet dwie:
zespołowi akompaniował mąż i syn prowadzącej grupę pani
Ajżany Prendke. Załkały w nas dusze słowiańskie i nie obyło
się bez bisów!

Ten wzruszający, dający radość koncert dali amatorzy,
z których większość ostatnio stała na scenie kilkadziesiąt
lat temu podczas szkolnych akademii. W wielu oczach widać
było ślady łez, gdy w Sali Tradycji podczas degustacji przy-
gotowanych smakołyków i napojów przyjmowano gratu-
lacje, wymieniano wrażenia.

Nie zabrakło słów wdzięczności dla pomysłodawczyni
całego przedsięwzięcia: pani Beaty Witczak oraz wymie-
nionych wcześniej instruktorów grup językowych, a także
dla pana Remigiusza Niezgódki, pod którego kierunkiem
zostały wykonane fotografie składające się na wystawę towa-
rzyszącą koncertowi. Ściany na klatce schodowej ozdobione
są fotografią makro: to elementy roślin, liści, owadów, przed-
miotów w dużym zbliżeniu. Na korytarzu zaś w równych
rzędach wiszą zdjęcia z zimowego pleneru nad Wartą.

Jesteśmy amatorami, zwykłymi ludźmi, którym często
trudno znaleźć czas w nadmiarze codziennych obo-
wiązków. Koncert i wystawa rozpoczynające nowy semestr
nauki dla relaksu, przyjemności, spotkań z ludźmi i dla włas-
nego rozwoju świadczy o tym, że warto znaleźć czas i przy-
jść do Miejskiej Biblioteki im. M. Musierowicz i wśród
bogatej oferty wybrać coś dla siebie.

J.Kapelska



NOWOŚĆ dla młodzieży i dorosłych w Puszczykowie!

MŁODY I DOROSŁY MĘŻCZYZNO!
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Spektakl legendarnego Zenona Laskowika o tym
tytule dopiero od niedawna gości na afiszach tej
znanej grupy.

Nim zapoznali się z nim Poznaniacy, w Puszczykowie Poz-
nańska Kabareciarnia wystąpiła po raz drugi, tym razem w Bib-
liotece Miejskiej. Za sprawą fantastycznej grupy Laskowika,
do której dołączył wybitny aktor teatralny Michał Grudziński,
w ostatni wieczór stycznia Sala Teatralna Biblioteki Miejskiej
przeżywała prawdziwe oblężenie. Obraz polskiej rzeczywis-
tości i społeczeństwa, przedstawiony w krzywym zwierciad-
le jak zwykle bawił do łez zgromadzoną publiczność. Pre-
zentowane scenki niesamowicie oddawały komizm ludzkich
zachowań w zwykłych i niezwykłych sytuacjach. Dzięki
grupie kabaretowej w zimowy wieczór zaświeciło słońce,
śmiech przywołał ogromną pogodę ducha i przyniósł fanta-

„CHITY DLA PROSPERITY”

styczne potrzebne odprężenie. Pointą spotkania była zachęta
do jak najczęstszego wychodzenia z domu, spotkań z ludźmi
i częstszego włączania rozumu zamiast telewizora. Wieczór umi-
liła firma MK Cafe fundując kawę. BMCAK

W 180 MINUT
DOOKOŁA ŚWIATA

Pierwszego lutego puszczykowskie dzieci wyruszyły
w karnawałową podróż dookoła świata.

Kapitan – stary wilk morski prowadzący imprezę zamienił
salę teatralną w wielki okręt. Mali marynarze w rytm mary-
narskiego walczyka szorowali pokład, dosiadali koników
morskich, docierając w ten sposób aż do Afryki. Tam na dzie-
ci czekał konkurs tańca podskakiwańca. Z Afryki Kapitan popro-
wadził swój statek do Australii na konkurs skoków z Kangu-
rami. Tuż po nim cała grupa dotarła na Antarktydę, gdzie cze-
kała zabawa z pingwinami.

Podczas rejsu dzieci zeszły również na ląd, aby przejechać
się słynną Route nr 66. Te oraz inne liczne atrakcje zostały przy-
gotowane na tamten wieczór. Wszystkie zabawy dzieci przyj-
mowały z ogromną radością i niecierpliwością, chętnie brały
udział w proponowanych konkursach, wytrwale tańczyły do
ostatnich minut imprezy. BMCAK

CZY CHCESZ:
• zbudować zdrową masę mięśniowa?
• ukształtować sylwetkę?
• poprawić koordynację ruchową?
• spalić tkankę tłuszczową?
• wzmocnić kondycję?

Jeśli tak, to zapraszam Cię na treningi Street & Indoor
Workout w Puszczykowie!

Zapraszam młodzież od 16. roku życia i dorosłych!
Zajęcia obejmują elementy: – treningu ogólnorozwojo-

wego; treningu wytrzymałościowego; treningu przy użyciu
własnego ciała; kalisteniki; crossfit; breakdance; cardio.

Treningi odbywają się w poniedziałki
w godz. 17.30–18.45 oraz

w piątki w godz. 18.30–19.45
w Centrum Animacji Kultury,
ul. Wysoka 1 w Puszczykowie

Zapisy: Centrum Animacji Kultury: 618 194 649
lub u Instruktora: 886 752 222
Prowadzący: Szymon Ciążyński
– certyfikowany instruktor ćwiczeń psychofizycznych.

Dziewczęta i Panie
również serdecznie zapraszam
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SPOSÓB NA DZIKI
Niedawno w naszym mieście odbyła się akcja przepłaszania dzików.
Uczestniczyła w niej specjalistyczna firma zajmująca się odławianiem
dzikich zwierząt i Straż Miejska.

W minionych tygodniach do Urzędu
Miejskiego docierały sygnały, że dziki
pojawiają się w rejonie ulic: Żytniej,
Pszenicznej, Gołębiej i Krótkiej oraz
w lesie w pobliżu ul. 3 Maja. Po ustale-
niu miejsca, gdzie przebywać miała
locha z młodymi, próbowano odłowić
zwierzęta i przesiedlić w inne miejsce.
Koła łowieckie, zgodnie z prawem
łowieckim nie mają prawa wykonywania
polowania na terenach zabudowanych,
więc wykonywanie jakichkolwiek
odstrzałów zwierzyny na terenie miasta
jest niemożliwe. Możliwe jest wyłącz-
nie odławianie (po uprzednim uśpieniu)
i przenoszenie w inne miejsca lub prze-
płaszanie, wykonanie odstrzału redukcyj-
nego za zgodą Starosty.

Jednak na miejscu okazało się, że za-
miast spodziewanej jednej lochy w za-
puszczonych ogrodach jest 6 dorosłych
dzików i ponad 20 warchlaków. Tak
dużej watahy nie sposób uśpić, więc zde-

cydowano przepłoszyć watahę na teren
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Po kilku godzinach akcja została zakoń-
czona powodzeniem.

Dodatkowo w kilku miejscach, w któ-
rych dziki były bardzo „zadomowione”
wyłożono chemiczne substancje odstra-
szające tzw. repelenty. Jak wynika z ob-
serwacji, na razie dziki nie wróciły w tam-
te miejsca. Jeśli powrócą akcja może być
powtórzona.

Problemy z dzikami wchodzącymi
na posesje na terenie naszego miasta syg-
nalizowane są od wielu miesięcy. W wie-
lu miejscach dziki czuły się na tyle
zadomowione i przyzwyczajone do obec-
ności ludzi, że przestawały reagować na
próby przepłoszenia ich przez miesz-
kańców. Zdarzały się także przypadki
żerowania dzików w ogródkach.

Specjaliści, z którymi urzędnicy kon-
taktowali się w tej sprawie jednoznacz-
nie wskazują, że przyczyną obecności

dzików na posesjach jest przede wszyst-
kim brak ogrodzeń (lub jego uszkodze-
nia) i uprawy na tych działkach, przy-
ciągające zwierzęta na żer.

Co gorsza, jak wynika z obserwacji
miejsc, w których pojawiają się zwie-
rzęta, niektórzy mieszkańcy naszego
miasta wręcz wystawiają dla nich resz-
tki jedzenia, co oczywiście zachęca je do
żerowania w tych miejscach. red

NNiiee  ddookkaarrmmiiaajjmmyy  ddzziikkiicchh  zzwwiieerrzząątt
nnaa  tteerreenniiee  MMiiaassttaa..  ZZwwiieerrzzyynnaa  lleeśśnnaa
jjeesstt  ddookkaarrmmiiaannaa  pprrzzeezz  mmyyśślliiwwyycchh,,  
ww  ssppeeccjjaallnniiee  wwyyzznnaacczzoonnyycchh  ddoo  tteeggoo
ppaaśśnniikkaacchh,,  rroozzllookkoowwaannyycchh  ww  llaassaacchh,,
zz  ddaallaa  oodd  ddoommóóww..  

RRaaddaa  RRooddzziiccóóww  ZZeessppoołłuu  SSzzkkóółł  ww  PPuusszzcczzyykkoowwiiee
sseerrddeecczznniiee  ddzziięękkuujjee  wwsszzyyssttkkiimm  uucczzeessttnniikkoomm  BBaalluu  KKaarrnnaawwaałłoowweeggoo

ww  ddnniiuu  0099  lluutteeggoo  22001133  rr..,,  ww  RReessttaauurraaccjjii  „„LLookkoommoottyywwaa””
zzaa  wwssppaanniiaałłąą  zzaabbaawwęę  oorraazz  zzaa  uucczzeessttnniiccttwwoo,,  ccoo  ppoozzwwoolliiłłoo  uuzzyysskkaaćć  śśrrooddkkii,,  

kkttóórree  zzoossttaannąą  pprrzzeezznnaacczzoonnee  nnaa  ppoottrrzzeebbyy  uucczznniióóww  SSzzkkoołłyy
JJeeddnnoocczzeeśśnniiee  sskkłłaaddaammyy  ssppeeccjjaallnnee  ppooddzziięękkoowwaanniiaa

ddllaa  ssppoonnssoorróóww::  ddllaa  ppaattrroonnóóww  mmeeddiiaallnnyycchh
Grupie TSO Turystyka dla Biznesu Panu Leszkowi Skibińskiemu Gazecie Echo Puszczykowa
Sklepowi Lider Panu Tomaszowi Potockiemu Gazecie Głos Puszczykowa
B.C.M Novatex Panu Adamowi Miśkiewiczowi Gazecie Kurier Puszczykowski
Sklepowi z Winami Merloteka Pani Elizie Kempińskiej Miastu Puszczykowo
Restauracji Lokomotywa Pani Julicie Świergiel – Taisner

Godziny pracy Straży Miejskiej
Przypominamy, że Straż Miejska w Puszczykowie z siedzibą przy ulicy Poznańskiej 26, pracuje w następujących godzinach:

od poniedziałku do piątku od 7.00 do 20.00 – w soboty od 8.00 do 16.00
Telefony do Straży Miejskiej czynne są w godzinach pracy: 819 40 11, 692 458 534. e-mail: straz.miejska@puszczykowo.pl
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BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
ogłasza II nieograniczony przetarg ustny 

na sprzedaż 

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH 
POŁOŻONYCH W PUSZCZYKOWIE

Adres nieruchomości
• 62-040 Puszczykowo, ul. Jaskółcza

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków
• obręb Niwka, arkusz mapy 11, 

działka nr 1022/6 o powierzchni 0,1773 ha,
księga wieczysta nr PO2P/00173175/1

• bez obciążeń i działka nr 1021/6 
o powierzchni 0,0201 ha, księga wieczysta 
nr PO2P/00173176/8 – bez obciążeń.

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów,
wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną, oznaczoną symbolem Mj – uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 118/04/IV z dnia 7.09.04 r., ogłoszo-
na w Dzienniku Urzędowym Województwa Wlkp. z 4.10.2004 r. Nr 144 Poz. 2992.

I przetarg – odbył się 20 listopada 2012 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza – 320.000,00 zł netto – do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

Wadium – 30.000,00 zł należy wnieść do dnia 15 marca 2013 r.: w pieniądzu – na rachunek bankowy Mias-
ta Puszczykowa nr: 46 9048 0007 0000 6028 6000 0002 w GBS Mosina, a w obligacjach Skarbu Państwa lub
papierach wartościowych, dopuszczonych do obrotu publicznego – w Kasie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu, w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium
wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchyle-
nia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Termin i miejsce przetargu – 19 marca 2013 r. godz. 10:00, w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Pod-
leśna 4 (budynek B, pokój nr 7)

Uwagi – W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości i w termi-
nie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji
przetargowej dowodu wniesienia wadium, okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku
osób prawnych – okazanie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do
reprezentowania tej osoby prawnej. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie
zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wylicy-
towana cena nieruchomości winna być zaksięgowana na rachunku bankowym Miasta Puszczykowa najpóźniej na
3 dni przed wyznaczoną datą zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Przetarg
z ważnej przyczyny może zostać odwołany, co zostanie niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pokój nr 2 bud. A,
tel. 61 89 83 730.

Burmistrz Miasta
mgr Andrzej Balcerek

OGŁOSZENIE
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NOWA ZATOKA
AUTOBUSOWA
Prace związane z budową zatoki autobusowej na 
ul. Kraszewskiego i montażem tam lamp ulicznych
zostały już zakończone. 

Oprócz budowy nowej zatoki autobusowej, w zakres prac
na ulicy Kraszewskiego wchodził demontaż starych słupów
oświetleniowych, stojących przy ulicy Kraszewskiego i mon-
taż nowych masztów. Oczywiście zamontowano też nowe 
oprawy. Ciemności na ulicy Kraszewskiego rozświetlać będą
22 lampy. red

WYDAWCA: URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE; ADRES REDAKCJI: UL. PODLEŚNA 4. Tel. 61 813 32 25, 61 898 37 00, 
e-mail: um@puszczykowo.pl www.puszczykowo.pl; REDAKTOR NACZELNY: BOGDAN LEWICKI, echo@puszczykowo.pl; 
WSPÓŁPRACA: MACIEJ DETTLAFF, JOANNA HEJNOWICZ, JANINA KOZEŃSKA, 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 10 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.

WIOSNĄ RUSZY BUDOWA ULICY „ZA RYNKIEM”
16 firm stanęło do przetargu na wykonanie tzw. ulicy
Za Rynkiem. Spośród nich najkorzystniejszą ofertę
złożyło przedsiębiorstwo z Gniezna. 

Jeśli żadna z firm nie wniesie odwołania, prace
związane z budową rozpoczną się kiedy tylko warun-
ki atmosferyczne na to pozwolą. Zgodnie z dokumen-
tacją wykonawca powinien zakończyć prace do końca
czerwca tego roku

Tzw. ulica Za Rynkiem nie ma właściwie jeszcze swo-
jej nazwy i to jak ją obecnie określamy zawdzięcza
temu, że biegnie właśnie między Rynkiem a terenem
Centrum Animacji Sportu. Niewykluczone, że ta zwy-
 czajowa nazwa zostanie zaakceptowana i po przegłoso-
waniu przez radnych oficjalnie wpisana do rejestru
puszczykowskich arterii.

Projektanci założyli, że wzdłuż ulicy po wstanie 30
miejsc parkingowych. Nie zapomniano o pieszych, dla
których wyznaczono chodnik. Na razie ulica nie bę dzie
się jednak łączyła z ulicą Poznańską. Na przeszkodzie
stoją sprawy własnościowe gruntów. Dla tego na koń-

cu ulicy (na tyłach Biedronki) zostanie wytyczona
nawrotka. Pojazdy dojeż dżając do tego miejsca będą
mogły swobodnie nawracać. Jeśli sprawy własnościo-
we zostaną uregulowane brakujący fragment ulicy
zostanie dobudowany. red

Informujemy mieszkańców Puszczykowa że uległ zmianie numer, 
na który należy wysłać smsa aby zapisać lub wypisać się z serwisu sms Puszczykowa. 

Nowy numer to 664 071 153.



od tego uzależniona jest końcowa kwota opłaty, którą będziemy,
co miesiąc uiszczać. Kwota ta jest iloczynem liczby mieszkańców
z danej nieruchomości oraz stawki. 

I tak np., jeśli wpisaliśmy trzy osoby i zadeklarowaliśmy, 
że będziemy segregować odpady w kolumnie WYSOKOŚĆ
OPŁATY wpiszemy 30 zł. Ta sama liczba osób przy odbiorze odpa-
dów zmieszanych (niesegregowanych) wyniesie 42 zł. Jeśli po -
damy 5 osób opłaty wyniosą stosownie: 50 zł – przy segregacji 
i 70 złotych przy odbiorze odpadów zmieszanych. 

Za tę opłatę, która podaliśmy w deklaracji firma, która zosta-
nie wybrana w przetargu (podamy to oczywiście w „Echu Pusz-
czykowa”) będzie od nas odbierała 2 razy w miesiącu kubeł, do
którego będziemy wrzucali wszystkie odpady, których już nie dało
się wysegregować. Ponadto 1 raz w miesiącu odbierane będą surow-
ce wtórne, które będziemy segregować (makulatura, szkło, plas-
tiki, opakowania wielowarstwowe, itp.). Te surowce będziemy
wystawiali przed posesje w kolorowych plastikowych workach.
Oprócz tego każdy nieodpłatnie będzie mógł zawieść odpady (każdy
rodzaj) do tzw. Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (ich lokalizacje także podamy w późniejszym terminie). 

Tabelka znajdująca się w pkt 2) dotyczy już wyłącznie firm 
i przedsiębiorstw, bo odnosi się do tzw. nieruchomości nieza-
mieszkałych. Podmioty gospodarcze płacą, nie w za leżności od iloś-
ci osób, a w zależności od ilości i typów (pojemności) używanych
pojemników oraz częstotliwości ich wywozu. 

6. To punkt odnoszący się do nieruchomości, w części zamiesz-
kałej i w części niezamieszkałej. W takiej sytuacji opłata łączna będzie
sumą, która otrzymamy z dodania kwot z pkt 1) i pkt 2). Z prak-
tycznych względów związanych z rozliczeniami podatkowymi lepiej
jednak złożyć dwie deklaracje: jedną dla części za mieszkałej a drugą
dla części, na której prowadzona jest działalność gospodarcza. 

7. Tu nic nie wpisujemy jest to, bowiem wyłącznie informacja
i pouczenie.

8. To ostatni punkt deklaracji składamy tu swój podpis i wpi-
sujemy datę i miejscowość. 

Aby deklaracja spełniła wszystkie wymogi, musimy jeszcze do
niej dołączyć kopię dotychczasowej umowy, którą podpisaliśmy
z firmą odbierającą od nas odpady komunalne. 
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Ze względu na to, że SELEKT późno dostarczył do Urzędu Miejskiego formularze deklaracji przedłużony został
termin ich składania. Można to zrobić do 15 marca 2013 r. a nie jak napisane jest w deklaracji do 28 lutego 2013 r.

Deklaracje zostały już dostarczone mieszkańcom naszego mias-
ta. Można je było – i wciąż tak jest – pobrać ze strony interneto-
wej: www.puszczykowo.pl. Z pewnością są jednak i tacy, którzy
jeszcze tego nie zrobili. Z informacji, przede wszystkim telefo-
nicznych, które docierają do Urzędu Miejskiego wynika, że część
mieszkańców ma pewne kłopoty z wypełnieniem formularza dekla-
racji. To właśnie dla nich przygotowaliśmy ten poradnik. 

Na 1 stronie dokumentu znajdziemy 5 punktów, na które musi-
my odpowiedzieć.

1. Składana deklaracja stanowi. 
Jeśli jest to nasza pierwsza deklaracja, zakreślamy kwadracik

„pierwsza deklaracja”. Drugi wariant wybrać mogą jedynie te 
osoby, które już złożyły deklaracje i chcą zmienić dane zawarte 
w złożonym wcześniej formularzu. 

2. W tym punkcie wpisujemy dokładny adres naszej nierucho-
mości wraz z jej numerem ewidencyjnym (geodezyjnym).

3. W tym punkcie podajemy czy jesteśmy właścicielem, współ -
właścicielem, najemcą czy jednostką zarządzającą nieruchomoś-
cią. W innym przypadku zakreślamy „inny podmiot”.

4. Tu wpisujemy nasze dane osobowe. Dla nieruchomości
zamieszkałych – imię nazwisko, PESEL. W przypadku nieru-
chomości niezamieszkałych – NIP i jeśli mamy regon podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą. W obu przypadkach do -
pisujemy także nr telefonu kontaktowego. 

5. W tym punkcie wpisujemy nasz adres lub siedzibę, ale tylko
w przypadku, kiedy jest inny niż ten, który wpisaliśmy w PKT 2.

Poniżej znajduje się jedno z ważniejszych zdań deklaracji. Wpi-
sujemy tu, bowiem czy będziemy segregować odpady czy nie. Jeś-
li zakreślimy kwadracik „SELEKTYWNY” oznacza to, że dekla-
rujemy segregować odpady. Druga opcja „ZMIESZANY” ozna-
cza, że nie chcemy segregować. 

W ten sposób dotarliśmy do końca 1 strony deklaracji i prze-
chodzimy na drugą.

Na górze w pkt 1) musimy wpisać ilość mieszkańców zamiesz-
kujących daną nieruchomość. Ustawodawca przez mieszkańca rozu-
mie tu osobę, która przebywa na nieruchomości (na stałe lub cza-
sowo) i w związku z jej bytnością powstają odpady komunalne. 

Identyczną liczbę wpisujemy w tabelce znajdującej się poniżej
– w kolumnie LICZBA MIESZKAŃCÓW. To bardzo ważne, bo

CCoo  ssttaanniiee  ssiięę  zz  oobboowwiiąązzuujjąąccyymmii  uummoowwaammii  zzaawwaarrttyymmii zz  ffiirr--
  mmaammii  ooddbbiieerraajjąąccyymmii  oobbeeccnniiee  ooddppaaddyy  kkoommuunnaallnnee  oodd  wwłłaaśśccii--
cciieellii  nniieerruucchhoommoośśccii  ppoo  3300  cczzeerrwwccaa  22001133  rr..??

Obowiązujące obecnie umowy cywilnoprawne zawarte 
z firmami, które odbierają od nas odpady komunalne, nniiee
wwyyggaassnnąą z mocy prawa. Dlatego wszyscy wwłłaaśścciicciieellee  nniiee--
rruucchhoommoośśccii,,  mmuusszząą  jjee  ssaammii  rroozzwwiiąązzaaćć  wwrraazz  zz  wweejjśścciieemm  
ww  żżyycciiee  nnoowweeggoo  ssyysstteemmuu  ggoossppooddaarroowwaanniiaa  ooddppaaddaammii  kkoommuu--
nnaallnnyymmii  zzee  sskkuuttkkiieemm  nnaa  ddzziieeńń  3300  cczzeerrwwccaa  22001133  rr..

Należy zwrócić uwagę, z jakim wyprzedzeniem musimy
taki dokument złożyć, aby skutecznie rozwiązać umowę 
z dniem 1 lipca 2013 r. (zapis o sposobie wypowiedzenia musi

znajdować się w umowie, którą podpisywaliśmy z firmą
odbierającą od nas odpady) 

SPOTKANIE INFORMACYJNE
2277  lluutteeggoo  bbrr..  ww  ssaallii  tteeaattrraallnneejj  BBiibblliiootteekkii  MMiieejjsskkiieejj  ww  PPuusszz--

cczzyykkoowwiiee,,  pprrzzyy  uull..  WWyyssookkiieejj  11 odbędzie się spotkanie infor-
macyjne poświęcone nowym zasadom gospodarowania
odpadami komunalnymi. Podczas spotkania będzie można
m.in. uzyskać pomoc w wypełnieniu, a nawet wypełnić 
i oddać na miejscu deklarację o wysokości opłaty za gos-
podarowanie odpadami komunalnymi. 

PPoocczząątteekk  ssppoottkkaanniiaa  ggooddzz..  1188..0000..  

WYPEŁNIAMY DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI



Leszczar Bolesław Maciej
ur. 16.X.1937 zg. 10.I.2013

Dec Józefa
ur. 9.II.1924 zg. 22.I.2013

Madaj Stanisław
ur. 20.IV.1915 zg. 23.I.2013

Kita Paweł Antoni
ur. 5.VII.1948 zg. 25.I.2013

Zalewski Jacek
ur. 1.V.1955 zg. 4.II.2013

Magda Teresa Maria
ur.25.IX.1931 zg. 4.II.2013

Pąkcińska Maria 
Matylda Halina

ur. 11.VI.1929 zg. 5.II.2013

Smolińska Maria Elżbieta
ur. 8.X.1940 zg. 12.II.2013

21Echo Puszczykowaluty 2013www.puszczykowo.pl

INFORMACJE

Urząd Miejski w Puszczykowie przygotowuje ogłoszenie 
I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości 

stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej w Puszczykowie, obręb Puszczykowo, 
przy ulicy Kościelnej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji

Przedmiotem przetargu jest część działki nr 701/30 o powierzchni ogólnej – 2,8298 ha, obręb Puszczykowo, arkusz mapy –
6, położonej w Puszczykowie przy ulicy Kościelnej, o nr księgi wieczystej – PO2P/00106660/8 z wpisem prawa własności 
na rzecz Miasta Puszczykowa. Nieruchomość jest ogrodzona, na jej terenie znajdują się obiekty budowlane o charakterze spor-
towo-rekreacyjnym. 

Teren przeznaczony do wydzierżawienia zajmuje powierzchnię 0,9720 ha, podzieloną na 2 części o powierzchniach ok. 0,7950 ha
i ok. 0,1770 ha.

Obszar ten objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w cen-
trum miasta w rejonie ulic Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap B, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Puszczykowa nr
323/10/V z dnia 6 października 2010 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 248 
z dnia 15 grudnia 2010 roku poz. 4583 (wejście w życie 16 stycznia 2011 roku). Zgodnie z powyższym planem nieruchomość
przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej – usługi sportu i rekreacji.

Teren ma być wydzierżawiony na okres do 30 lat i zagospodarowany na cele sportowo-rekreacyjne, budowa obiektów sportowo
– rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą , realizowana w dwóch etapach: pierwszy na terenie nr 1, drugi na terenie nr 2,
o łącznej powierzchni zabudowy kubaturowej nie większej niż 3400 m2 co stanowi nie więcej niż 35% powierzchni dzierżawione-
go terenu; pozostała część terenu powinna być zagospodarowana obiektami, urządzeniami i zielenią o charakterze rekreacyjnym.

W najbliższym czasie treść ogłoszenia o przetargu ukaże się w prasie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Puszczykowa
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

O G Ł O S Z E N I E

WYMIEŃ DOWÓD OSOBISTY
Przypominamy, że w 2013 r. tracą ważność dowody osobiste wydane 
w 2003 roku.

Na awersie każdego dowodu osobiste-
go jest dokładna data ważności doku-
mentu. Wnioski o wydanie nowych dowo-
dów tożsamości należy złożyć 30 dni
przed końcem daty ważności starych.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miej-
skim w Puszczykowie oraz na stronie:
www.puszczykowo.pl.

Do wniosku należy dołączyć dwa zdjęcia. Za wyrobienie nowego dowodu nie
pobiera się opłaty. Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Pusz-
czykowie przy ul. Podleśnej 4, pokój nr 2, budynek B.

BŁĘDNE DANE
W styczniowym numerze Echa Puszczykowa w informatorze
telefonicznym ukazały się błędne dane dotyczące Przedszkola
„Chatka Kubusia Puchatka”. 

Właściwe dane tej placówki to: Niepubliczne Przedszkole „Chatka Kubu-
sia Puchatka”, ul. Jarosławska 1 i ul. Niepodległości 14; tel. 61 830 24 95 lub 
692 489 191, strona internetowa: www.chatka-puchatka.org.

Za pomyłkę przepraszam. BBooggddaann  LLeewwiicckkii  

ODESZLI 
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PIŁKA SIATKOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
31 stycznia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
nr 2 odbyły się eliminacje miejskie w piłce siatkowej
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. 

W kategorii dziewcząt awans wywalczyły zawodniczki ze
Szkoły Podstawowej nr 2 zwyciężając 2:0 (25:18, 25:12). Nato-
miast w kategorii chłopców, po zaciętym meczu zwyciężyła
drużyna z SP 1 wynikiem 2:1 (25:22, 20:25, 15:12).

Zespoły wystąpiły następujących składach:
Dziewczęta:

Szkoła Podstawowa nr 1: Martyna Wala, Natalia Wieczo-
rek, Agata Ławniczak, Julia Witchen, Zuzanna Staudar, Mar-
tyna Derkowska, Dominika Tabiś, Aleksandra Zawada, Mar-
ta Weber, Maria Kucharczyk. Opiekun: Lucyna Dydzińska.

Szkoła Podstawowa nr 2: Alicja Lis, Jagoda Ossowska, Mar-
gareta Ohnsorge, Wiktoria Bednarska, Jagoda Zdanowska, Anna
Pachura, Aleksandra Żabińska, Klaudia Jaszczoło. Opiekun:
Marzenna Johaniewicz.

Chłopcy:
Szkoła Podstawowa nr 1: Jakub Woltman, Filip Tomczak,

Szymon Czajor, Adam Matuszewski, Jakub Mazurek, Daniel
Bukowski, Andrzej Biernadzki, Filip Grabowski, Szymon
Bogacki. Opiekun: Wiesław Bartkowiak.

Szkoła Podstawowa nr 2: Marcel Gawroński, Tymoteusz
Pawlak, Łukasz Ratajczak, Jan Potocki, Patryk Kostka, Adam
Dec, Mikołaj Kaczmarek, Patryk Kapturzak, Mariusz Zemler,
Michał Wojtkowski. Opiekun: Michał Przybylski.

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

PUSZCZYKOWSKA LIGA TENISA STOŁOWEGO
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. 

PUSZCZYKOWSKA 
LIGA 

PIŁKI NOŻNEJ
Zapraszamy dzieci szkół podsta-

wowych i młodzież z gimnazjów na
losowanie do Puszczykowskiej Ligi
Piłki Nożnej, która będzie rozgrywana
na boisku Orlik przy ulicy Jarosław-
skiej od kwietnia br. 

Losowanie odbędzie się 23 marca
o g. 14:30 w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 2. /CAS/jh

Początek turniejów o g. 10:00. Zgłoszenia przyjmowane będą
od g. 9:30 danego dnia. 

Zapraszamy na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 2
w Puszczykowie przy ulicy Kasprowicza 1 (wejście od ulicy
Libelta). /CAS/jh 

BAL PRZEBIERAŃCÓW U SIATKARZY
1 lutego na sali gimnastycznej
zaroiło się od kolorowych ha-
wajek, mądrych hobbitów, wa-
lecznych rycerzy, szlachetnych
Zorro i pięknych księżniczek. 

Siatkarski MKS Puszczykowo zor-
ganizował dla swoich zawodników bal
przebierańców. Na wszystkich czekały
słodkie przekąski, napoje i pizza, która cieszyła się dużym powodzeniem. Muzy-
kę jak zwykle zapewnili Marcin i Patryk, którym serdecznie dziękujemy. Bawiliś-
my się świetnie. 

Zapraszamy wszystkich, którzy kochają siatkówkę na zajęcia klubowe. Trenuj-
my i bawmy się razem. jh
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MEDALOWI PŁYWACY
Ogromnym sukcesem zakończył się start puszczykowskich młodych pły wa-
ków podczas Międzynarodowych Zawodów Pływackich Dzieci i Mło dzieży
oraz Masters o Puchar Sheraton Poznań Hotel. 2 i 3 lutego na basenie AWF
w Poznaniu chłopcy zdobyli aż 4 medale, w tym dwa złote krążki.

Na liście startowej zawodów zapisano
293 zawodników z 50 klubów. W tej gru-
pie znalazło się 4 chłopców z Puszczy-
kowa, dwóch dziesięciolatków: Jan Sta-
checki i Filip Skibiński, ośmioletni Woj-
tek Skibiński i najstarszy z grupy czter-
nastoletni Tytus Ostoja. Zawody rozgry -
wano w sobotę i niedzielę. Padło wie le

rekordów. Nasi pływacy też odnieśli
swoje sukcesy. Janek zdobył złoty medal
na wyczerpującym dystansie 400 m sty-
lem dowolnym, Filip wywalczył złoty
medal na dystansie 50 m stylem dowol-
nym, z rewelacyjnym czasem 32,09 s. oraz
brąz na dystansie 50 m stylem motylko-
wym. Tytus „wypływał” srebro na dys-

tansie 200 m „żabką”, a Wojtek zdobył
swój pierwszy brązowy medal na dys-
tansie 50 m stylem grzbietowym – na tak
ważnej imprezie.

Gratulujemy i życzymy kolejnych
rekordów! Anna i Leszek Skibińscy

NAJLEPSZE 
DRUŻYNY 
MIASTA 
WYBRANE
Pod koniec stycznia i na początku
lutego br. puszczykowscy
gimnazjaliści rozegrali miejskie
eliminacje mające na celu
wyłonienia najlepszych drużyn,
które będą reprezentowały nasze
miasto w rozgrywkach
powiatowych w koszykówce 
i piłce siatkowej. 

PIŁKA KOSZYKOWA
29 stycznia w sali Szkoły Podstawowej nr 1

odbyły się eliminacje miejskie do zawodów
powiatowych w piłce koszykowej w kategorii
dziewcząt i chłopców. 

Zarówno w kategorii dziewcząt jak i chło -
pców awans wywalczyli koszykarze „Jedyn-
ki”. Dziewczęta zwyciężyły wynikiem 19:17,
natomiast chłopcy zakończyli wynikiem
24:17. W zawodach uczestniczyli: 

Dziewczęta:
Gimnazjum nr 1 (w nawiasie liczba

zdobytych punktów): Weronika Piłacik (10),
Karolina Krzyżańska (3), Anna Grajewska
(4), Karolina Jańczak (4), poza tym wystąpiły
również: Katarzyna Werblińska, Julia
Chałdaś, Pola Burshlam, Ada Szłapka, Anna
Stępniak, Maria Winkowska, Marta Waszak.
Opiekun: Marlena Jagaciak 

Gimnazjum nr 2: Weronika Barcz (8),
Marcelina Winkowska (4), Iga Pytlak (2),
Julia Stachowiak (2), Natalia Gagat (1).
Opiekun: Karina Buczkowska.

Chłopcy:
Gimnazjum nr 1: Szymon Nowacki

(11), Piotr Walenczewski (8), Kacper Mazur
(3), Filip Miś (2), Wojciech Niedbała, Artur
Rożek, Adam Skołuda, Jakub Zawartowski.
Opiekun: Wiesław Bartkowiak.

Gimnazjum nr 2: Jędrzej Bręczewski
(7), Krzysztof Halicki (6), Szymon Majewski
(4), Adam Kochanka, Marek Dzięcioł, Jędrzej
Kowal, Jakub Frankowski, Michał Boruszak,
Bartosz Maćkowiak. Opiekun: Przemysław
Hejnowicz.

PIŁKA SIATKOWA
4 lutego w sali gimnastycznej SP 2 odbyły

się eliminacje miejskie w piłce siatkowej gim-
nazjów w kategorii dziewcząt i chłopców.
Zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców

awans wywalczyli gimnazjaliści z „Dwójki”.
Dziewczęta zakończyły mecz wynikiem
2:0, chłopcy wynikiem 2:0. 

Reprezentacje wystąpiły w następujących
składach:

Dziewczęta:
Gimnazjum nr 1: Weronika Piłacik,

Julia Chałdaś, Katarzyna Werblińska, Karo-
lina Krzyżańska, Maria Winkowska, Marta
Waszak, Izabella Jaroch, Maja Libera, Anna
Grajewska. Opiekun: Marlena Jagaciak.

Gimnazjum nr 2: Weronika Barcz, Nata-
lia Gagat, Olga Buczkowska, Iga Pytlak, Julia
Stachowiak, Julia Lerczak, Klaudia Chu-
dzicka, Alicja Kaczmarek, Martyna Pia-
secka, Agnieszka Fąs, Agata Płócienniczak.
Opiekun: Karina Buczkowska

Chłopcy:
Gimnazjum nr 1: Kamil Nortman, Adam

Skołuda, Artur Rożek, Kacper Mazur, Szy-
mon Nowacki, Filip Miś, Kamil Sawiński,
Marcin Sejn, Piotr Walenczewski. Opie-
kun: Wiesław Bartkowiak.

Gimnazjum nr 2: Szymon Majewski,
Marcin Habernik, Dawid Zdanowski, Michał
Kempiński, Albert Konik, Mateusz Andrze-
jak, Paweł Kowalewski, Jędrzej Kowal,
Jędrzej Bręczewski, Patryk Skibiński, Mar-
cin Fąs, Marek Timm. Opiekun: Przemysław
Hejnowicz. red






