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SAMORZĄD

CO WSPÓLNEGO MA BUDYNEK
NA RYNKU Z REFORMĄ OŚWIATY?
Z ANDRZEJEM BALCERKIEM Burmistrzem Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki

– W mediach coraz częściej pojawiają
się informacje, że w związku z reformą
oświaty i obowiązkiem posyłania dzieci do
szkoły od szóstego roku życia w 2014 ro-
ku w szkołach mogą wystąpić problemy
lokalowe. Czy Puszczykowo jest już przy-
gotowane na tak duże zwiększenie liczby
uczniów w szkołach podstawowych?

– Problem z zapleczem lokalowym w szko-
łach może się już nawet pojawić we wrześ-
niu 2013 r. Wszystko zależy od tego, ilu rodzi-
ców zdecyduje się posłać we wrześniu swo-
je sześcioletnie dzieci do szkół, a ilu pozos-
tawi je jeszcze w oddziałach przedszkolnych
działających w szkołach i w przedszkolach. Dane na ten temat
będziemy mieli w kwietniu po zakończeniu zbierania przez
dyrektorów szkół deklaracji od rodziców. Zrobię jednak wszy-
stko, aby w najbliższym roku szkolnym udało się zorganizować
naukę bez konieczności wprowadzenia dwóch zmian. Natomiast
do przyszłego roku, w celu uniknięcia zmianowości, musimy
bezwzględnie powiększyć naszą bazę lokalową w Szkole
Podstawowej nr 1, o co najmniej dwie sale. W „dwójce” ze
względu na rozbudowę, która miała miejsce trzy lata temu sytua-
cja jest dużo lepsza. Ponadto w tej szkole istnieje możliwość
zagospodarowania na cele szkolne mieszkania, które od 2012
roku jest puste. Obecnie Urząd wykonuje dokumentację tech-
niczną na jego adaptację.

– Jeśli wiadomo, że w SP nr 1 konieczne jest zwiększe-
nie liczby sal lekcyjnych to, dlaczego miasto rezygnuje z roz-
budowy szkoły?

– Podjęte działania związane z rozbudową szkoły były już bar-
dzo zaawansowane. Rozbudowa z pewnością poprawiłaby
sytuację lokalową szkoły, jednak co do realizacji tego projektu
od początku mieliśmy wątpliwości. W dyskusji pojawiały się opi-
nie, że byłoby to trochę działanie na wyrost. Zwiększona liczbą
uczniów w szkołach podstawowych dotyczy, bowiem tylko kil-
ku pierwszych lat po wprowadzeniu reformy. Potem liczba
uczniów powinna wrócić do obecnego stanu, a nawet może się
zmniejszyć. Nie można więc wykluczyć, że dobudowane klasy
za parę lat stałyby puste. Ponadto rozbudowa szkoły to koszt, co
najmniej dwóch milionów złotych, co przy obecnych środkach
miasta na inwestycje, bardzo by ograniczyło inne planowane zada-
nia miasta, w szczególności budowę nowych dróg. Dlatego też
pomysł z adaptacją na sale lekcyjne pomieszczeń, w których działa
dzisiaj Biblioteka Miejska jest moim zdaniem lepszy.

– Jednak wiąże się z nim konieczność wyprowadzenia bib-
lioteki z budynku tzw. starej szkoty, co już spotkało się
z protestami niektórych mieszkańców.

– Nigdy nie jest tak, że każde działanie samorządu jest ak-
ceptowane przez wszystkich mieszkańców. Z protestami róż-

nych osób czy organizacji mamy do czynie-
nia, na co dzień w wielu sprawach, od pla-
nów zagospodarowania przestrzennego,
przez częstotliwość sprzątania Miasta do
wyboru dyrektorów szkół. Proszę jednak
zauważyć, że głośno swoje zdanie wyrażają
Ci, którzy są niezadowoleni z konkretnej
decyzji, Ci natomiast, którzy uważają ją za
dobrą z reguły nie zabierają głosu w dys-
kusji. Pomysł przeniesienia biblioteki w inne
miejsce, w celu powiększenia bazy loka-
lowej Szkoty Podstawowej nr 1, pojawił się
w momencie, kiedy stał się możliwy zakup
budynku na Rynku. W lutym podpisano akt

notarialny i miasto stało się właścicielem tego obiektu. Wcześ-
niej Rada Miasta, podejmując stosowną uchwałę, zgodziła się
jednogłośnie na ten zakup. Chciałbym w tym miejscu pod-
kreślić, że decyzja dotycząca zakupu była podyktowana tym,
że obiekt w centrum Rynku powinien pełnić funkcje publiczne,
przeniesienie do niego Biblioteki było jednym z pomysłów
na tamten moment. Obecnie projektanci przygotowują kilka
wariantów zagospodarowania budynku. Dopiero, gdy je otrzy-
mamy zdecydujemy wspólnie z radnymi, w jaki sposób naj-
lepiej go zagospodarować. Wracając do protestu, wynika
z niego, że niektórzy mieszkańcy naszego miasta obawiają
się, iż przenosiny biblioteki pogorszą do niej dostęp. Trud-
no mi się zgodzić z tą opinią. Przecież Rynek od ulicy Wyso-
kiej dzieli zaledwie około 300 metrów, a poza tym centrum
miasta jest według mnie dużo lepszą lokalizacją dla biblio-
teki miejskiej niż obecna siedziba. Potwierdzają to również
liczne rozmowy moje i pracowników Urzędu z mieszkańcami.
Ponadto zlokalizowanie Biblioteki na Rynku stanie się z pew-
nością wizytówką miasta i stworzy dla jej rozwoju nowe
możliwości.

– Co więc ostatecznie będzie mieściło się w budynku na
Rynku?

– Dzisiaj nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć na to pyta-
nie. Na razie nie podjęliśmy decyzji o ostatecznym przezna-
czeniu tego budynku. Cały czas rozważamy różne możliwoś-
ci. Na dzisiaj mogę powiedzieć tylko, że obiekt będzie pełnił
funkcje publiczne. Dopiero, kiedy wybierzemy konkretną kon-
cepcję przystąpimy do opracowywania projektu budowlane-
go na adaptację, co powinno nastąpić w najbliższych dwóch
miesiącach. Oznacza to, że obiekt mógłby zacząć funkcjono-
wać w 2014 r. Jeśli jego oddanie do użytkowania uda się po-
wiązać z pozyskaniem dodatkowych pomieszczeń dla Szkoły
Podstawowej nr 1, w mojej ocenie, będzie to idealne rozwiąza-
nie – wyeliminujemy problem z brakiem miejsc w szkole i po-
lepszymy bazę lokalową wykorzystywaną na zadania własne
miasta. �
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS
UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS

29. SESJI RADY MIASTA
PRZEPROWADZONEJ 19 LUTEGO 2013 R.

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

kowa 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

Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. w sprawie:
zasad przyznawania wyróżnień honorowych.

UZASADNIENIE: Komisja Edukacji Kultury i Sportu Ra-
dy Miasta Puszczykowa złożyła wniosek o zmianę zapisów
Uchwały nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 paź-
dziernika 2006 r. w sprawie: zasad przyznawania wyróżnień
honorowych, pozwalającą na jednorazowe, w danej kadencji,
powołanie komisji weryfikującej wnioski o przyznanie tytułów
honorowych miasta oraz określenie terminu składania wniosków.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS
30. SESJI RADY MIASTA

PRZEPROWADZONEJ 19 MARCA 2013 R.

Uchwała Nr 203/13/VI
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Puszczykowa na rok 2013.

UZASADNIENIE: W 2013 r. weszła w życie nowelizacja
ustawy o ochronie zwierząt oraz o utrzymaniu porządku i czys-
tości w gminach. Nowelizacja nałożyła na radę gminy obo-
wiązek uchwalenia, każdego roku, do dnia 31 marca programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Projekt programu został przedstawiony
do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
w Poznaniu, organizacji społecznej działającej na terenie Pusz-
czykowa, której statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt – Fundacji Głosem Zwierząt oraz działającemu
na obszarze Puszczykowa zarządowi obwodu łowieckiego
Żbik.

Program obejmie:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronis-

ku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schro-

niskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia
miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przy-
padkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Program wskazuje środki finansowe przeznaczone na jego

realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty rea-
lizacji programu ponosi gmina.

Uchwała Nr 204/13/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

przez Miasto Puszczykowo.
UZASADNIENIE: Działka nr 394/14 jest częścią ulicy More-

nowej. Wraz z działkami, na które Rada Miasta Puszczykowa
wyraziła zgodę na nabycie uchwałami nr 179/12/VI i 178/12/VI
z 27.11.2012 r., utworzy ciąg komunikacyjny pozwalający na
uruchomienie terenów budowlanych przewidzianych w planie
zagospodarowania przestrzennego (zatwierdzonym uchwałą nr
167/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16.01.2009 r.).
Uchwała Rady wyrażająca zgodę na nabycie wymienionych
działek spowoduje wszczęcie procedury administracyjnej
zmierzającej do przejęcia prawa własności przez Miasto Pusz-
czykowo.

Uchwała Nr 205/13/VI
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poz-

nańskiemu.
UZASADNIENIE: Projekt uchwały został przygotowany

w związku z prośbą Powiatu Poznańskiego o udzielenie po-
mocy finansowej. Pomoc finansowa miałaby być udzielona na
przebudowę ul. Łęczyckiej w Wirach, z której korzystają m.in.
mieszkańcy Puszczykowa.

Uchwała Nr 206/13/VI
w sprawie: zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta

Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwa-
lenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczy-
kowa na lata 2013–2019.

UZASADNIENIE: – dostosowano dane do projektu zmia-
ny uchwały budżetowej na 2013 r.,
– dostosowano uchwałę do wymogów wynikających ze zno-

welizowanej ustawy o finansach publicznych (ustawa o zmia-
nie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżeto-
wej z dnia 7.12.2012 r.:

– WPF sporządzono zgodnie ze wzorem określonym w roz-
porządzeniu ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samo-
rządu terytorialnego,

– wykreślono z załącznika nr 3 umowy, których realizacja
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wyni-
kające płatności wykraczają poza rok budżetowy – zgodnie
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ze znowelizowanym art. 226 ustawy o finansach publicznych
umowy te nie stanowią przedsięwzięć, o których mowa w za-
łączniku nr 3 do uchwały,

– w związku z wykreśleniem z załącznika nr 3 umów, o któ-
rych mowa w pkt 2b wprowadzono w treści uchwały upo-
ważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy (do umów tych zalicza się umowy z tytułu dostaw
mediów, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, ochrony
i inne o podobnych charakterze); jednocześnie należy

zauważyć, że takie upoważnienie w stanie prawnym do koń-
ca 2009 r. stanowiło obligatoryjny element uchwały budżeto-
wej (art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finan-
sach publicznych),

– w związku z niezaciągnięciem w 2012 r. planowanego kre-
dytu w wysokości 455.750 zł dokonano korekty długu, jed-
nocześnie w roku 2018 o tę kwotę zmniejszono spłaty długu
i zwiększono wydatki na inwestycje.

Uchwała Nr 207/13/VI
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczy-

kowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r.

29. I 30. SESJI RADY MIASTA

Zapraszamy na 31. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 23 kwietnia 2013 r. o godz. 17.00 w sali se-
syjnej w budynku B Urzędu Miejskiego przy ul. Podleśnej 4. Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Komisji Rady
Miasta i terminy dyżurów radnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta:
www.puszczykowo.pl. Informacje można też uzyskać pod numerem tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

27 lutego br. – Komisja Rewizyjna
– zapoznanie się z uwagami do protokołu pokontrolnego

dot. kontroli dotacji wybranych zadań dla organizacji poza-
rządowych i zajęcie stanowiska w tej sprawie,

– bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej
Urzędu.

7 marca br.
Komisja Rewizyjna

– bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej
Urzędu.

11 marca br.
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

– zaopiniowanie projektów uchwał,
– sprawy bieżące.

12 marca br.
Komisja Edukacji Kultury i Sportu

– informacja o podziale środków finansowych dla orga-
nizacji pozarządowych,

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

– sprawy bieżące.

14 marca br. – Komisja Spraw Społecznych
– zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: – przyjęcia

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pusz-
czykowa na rok 2013 – regulaminu utrzymania czystości
i porządku w Mieście,

– zapoznanie się z wynikami konkursu na dotacje dla orga-
nizacji pozarządowych.

LUTOWE I MARCOWE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA

UUrrzząądd  SSttaannuu  CCyywwiillnneeggoo  ww  PPuusszzcczzyykkoowwiiee  uupprrzzeejjmmiiee  pprroossii  oo  zzggłłaasszzaanniiee  jjuubbiillaattóóww  zzaaiinntteerreessoowwaannyycchh  uuddzziiaałłeemm  
ww  uurroocczzyyssttoośśccii  wwrręęcczzaanniiaa  mmeeddaallii  zzaa  ddłłuuggoolleettnniiee  ppoożżyycciiee  mmaałłżżeeńńsskkiiee..  

Kontakt: Joanna Szejn (tel. 61 898 37 21).



Echo Puszczykowa marzec 20136 www.puszczykowo.pl

INWESTYCJE

PROJEKT PLANU DLA TERENU 
Kilkoro mieszkańców Puszczykowa
uczestniczyło w spotkaniu
zorganizowanym przez Urząd Miasta 
i poświę conym przedstawieniu głównych założeń
projektu uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu za gospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego 
w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego,
Kościelnej, Piaskowej. W spotkaniu oprócz władz
Puszczykowa, pracowników Referatu Gospodarki 
Prze strzennej i Gospodarki Gruntami Urzędu
Miejskiego uczestniczyły projektantki
przygotowujące ten MPZP.

CO TO JEST MPZP 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (pot. plan

miejscowy, MPZP) – to akt prawa miejscowego przyjmowa-
ny w formie uchwały przez Rady Gmin lub Miast. Określa on
przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu,
a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się
z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do
uchwały).

Ustalenia planu miejscowego, wraz z innymi przepisami,
kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.
Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzenne-
go w gminie. Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące
na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji admi-
nistracyjnych (w przeciwieństwie do studium, które wyraża
jedynie politykę przestrzenną gminy).

PLAN DLA TERENU
PRZY UL. MAGAZYNOWEJ

Teren objęty tym projektem MPZP obejmuje między inny-
mi działki przy ul. Magazynowej, na których jeden z inwes-
torów planował wybudować market. Przeciwko tym planom
wypowiedziały się władze miasta, puszczykowscy radni oraz część
mieszkańców. 

Puszczykowianie, którzy uczestniczyli w marcowym spot-
kaniu interesowali się przede wszystkim zapisami precy-
zującymi możliwości lokalizacji na obszarze planu obiektów
handlowych. 

Jak wyjaśniały projektantki, projekt MPZP dopuszcza na tere-
nie objętym planem realizację:
− zabudowy usługowej, jako funkcji samodzielnej; usług

nieuciążliwych: towarzyszących funkcji mieszkaniowej 
w zakresie usług oświaty, kultury, handlu o powierzchni sprze-
daży nie więcej niż 200 m2, bankowości, administracji, spor-
tu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastro-
nomii, obsługi biurowej.

Na każdej działce budowlanej (minimalna wielkość działki
zakładanej przez projekt to 900 m2) będzie można zlokalizo-
wać tylko jeden budynek mieszkalny, jeden budynek usługo-
wy albo jeden budynek mieszkalno-usługowy. Żaden budynek
nie może mieć jednak powierzchni zabudowy większej niż 
300 m2. Plan nie przewiduje ponadto możliwości budowy no -
wych domów w zabudowie bliźniaczej i szeregowej (za
wyjątkiem istniejącej obecnie). 

Jeśli plan wejdzie w życie nie będzie można także: lokali-
zować wolno stojących urządzeń reklamowych, szyldów oraz
słupów reklamowych nie związanych z przeznaczeniem dane-
go terenu; wznosić blaszanych budynków gospodarczo-ga -
rażowych. Zakazane będzie także lokalizowanie przydomowych
oczyszczalni bezodpływowych na ścieki bytowe i ko munalne
oraz ulepszanie nawierzchni i dróg materiałami pylącymi, w
szczególności żużlem.

Wysokość budynków jednorodzinnych, wolnostojących
plan ustala na maksymalnie dwie kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe. Jeśli plan wejdzie w życie zakazane będzie
kry cie dachu stalowymi płytami wielowarstwowymi i fałdo-
wymi.

Projekt uchwały był wyłożony do publicznego wglądu 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie do 11 mar-
ca 2013 r. Uwagi na piśmie można jeszcze składać do Bur-
mistrza Miasta Puszczykowa do 29 marca 2013 r. Należy uczy-
nić to podając swoje imię i nazwisko lub nazwę jednostki orga-
nizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga
dotyczy. red

PRZY UL. MAGAZYNOWEJ
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GDZIE BĘDĄ UCZYĆ SIĘ NASZE DZIECI?
Zaczyna niepokoić mnie sytuacja, jaka wytwo-

rzyła się wokół problemów lokalowych Szkoły
Podstawowej nr 1. Jest to jeden z najważniejszych
obecnie, jeśli nie w ogóle najważniejszy problem
społeczny w Puszczykowie. Zdaję się, i przykro mi
to mówić, że wiele osób tego nie rozumie, a jest
to spowodowane albo celowym działaniem, albo
brakiem wiedzy w tym zakresie. Jestem przy pro-
blemach Szkoły Podstawowej nr 1 od samego po -
czątku. Znam tę sytuację dobrze. Uważam, że nasza komisja
zrobiła bardzo wiele w tej kwestii i zareagowała szybko, zaraz,
kiedy problem został zasygnalizowany przez dyrekcję placówki.
Jestem nawet przekonana, że nasza komisja była motorem wszel-
kich działań Urzędu Miejskiego w tym zakresie.

Dlatego też mogę powiedzieć, że niepokoi mnie przeniesienie
punktu ciężkości problemu społecznego – z zagadnień związa-
nych z brakiem sal lekcyjnych do nauczania dzieci, na kwes-
tię zmiany lokalizacji Biblioteki Miejskiej. Nie można nazy-
wać przeniesienia Biblioteki Miejskiej (z budynku, który kie-
dyś należał do szkoły w inne miejsce, w centrum miasta) nisz-
czeniem ośrodka kultury, likwidacją czegoś, co się sprawdza
i pogorszeniem warunków życia puszczykowian. 

Dlaczego pomysł przeniesienia Biblioteki Miejskiej do nowe-
go budynku w Rynku i przywrócenie szkole jej dawnych
pomieszczeń wydaje mi się logiczny, ekonomiczny i sensowny?

Po pierwsze, dlatego że szkoła jest najważniejsza! To m.in.
od warunków, w jakich uczą się nasze dzieci zależeć będzie
ich rozwój, a co za tym idzie przyszłość naszego miasta.

Po drugie, oczywiście, że rozbudowa szkoły byłaby znacz-
nie lepsza, ale o wiele droższa i ten argument do mnie przemówił,
choć nie bez oporów. Byłam gorącą zwolenniczką rozbudowy
„Jedynki”, ale też żyję w określonych warunkach i ro zumiem,
jakie koszty pociąga za sobą taka decyzja i zdaję sobie sprawę,
że być może za kilka lat (zwłaszcza po „bumie” związanym ze
zmianą ustawy o systemie oświaty w zakresie wieku dzieci roz-
poczynających naukę) tendencja wzrostowa zapisów do pusz-
czykowskich szkół spadnie. Nie można więc nie skorzystać 
z bardziej ekonomicznej wersji pomocy szkole! 

Po trzecie, choć znam bardzo wiele osób – młodych, w śred-
nim wieku (przecież z biblioteki nie korzystają jedynie senio-
rzy) i także starszych, w wieku moich rodziców – sąsiadów,
znajomych, którym ten pomysł z przeniesieniem BM wydaje
się bardzo dobry, to też jednak widzę i słyszę, że grupa osób
skupionych wokół Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa jest
oburzona tą decyzją. Widocznie to narusza ich komfort i przy-
zwyczajenia, iż mogą w jednym budynku mieć zajęcia i iść
wypożyczyć książkę, nie muszą przechodzić kilkaset metrów
dalej. Dlatego nie zamierzam w żaden sposób nikomu szko-
dzić, odbierać komfortu, utrudniać życia. Tylko pozostaje nadal
pytanie, co ze szkołą? I tu już nie chodzi o moje przyzwy-
czajenia czy wygodę moich bliskich i znajomych. Mnie cho-
dzi o sprawę dzieci i ich rodziców, bo to też bardzo mocno ich

dotyczy. Będę więc oczekiwać, jak najszybciej,
odpowiedzi na to pytanie od Pana Burmistrza, bo
już od września, prawdopodobnie, będzie potrzeb-
na co najmniej jedna sala (konkretów od pani
dyrektor dowiemy się w kwietniu).

Nie zgodzę się też, a takie głosy pojawiają się
coraz częściej ze strony przeciwników przenie-
sienia Biblioteki Miejskiej do budynku na Rynku,
aby wprowadzić dwuzmianowość w szkołach 

w Puszczykowie. Osoby, które wysuwają takie wnioski,
nazywają to ładnie, ale nierealnie „zmianami przedpołudnio-
wymi”, cytuję: „O ile nam wiadomo sale lekcyjne potrzebne
są dla maluchów, a te chodzą do szkoły na 3 godziny – częs-
to resztę dnia przeczekują w świetlicy. A więc w tym przedziale
wiekowym możliwe są dwie zmiany przedpołudniowe nauki
– np. od godz. 8.00–11.00 i od godz. 12.00–14.00, na przy kład”
i tu wykazują się dużą nierzetelnością i brakiem pojęcia o funk-
cjonowaniu szkoły. Otóż trzech lekcji to nawet zerówka nie ma
(patrz podstawa programowa MEN). Klasy pierwsze mają już
w jednym dniu sześć lekcji, a klasy czwarte mają do siedmiu
godzin, szóste klasy kończą zajęcia nawet po 15.00 (nie licząc
zajęć dodatkowych, typu: wyrównawcze, logopedyczne, zaję-
cia z psychologiem, a z tego rodzaju lekcji w szkole korzys-
ta dużo dzieci). Dlaczego uważam więc dwuzmianowość za
niedopuszczalną? 

Oto konkrety:
1. Znacznie gorsza percepcja dziecka w późniejszych

godzinach (od rana bawi się w domu, a potem ma iść do szkoły
i koncentrować się na poznawaniu nowych dla siebie wiado-
mości i umiejętności). Literatura pedagogiczna podaje wiele
przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów, a jedną z nich jest
dwuzmianowość.

2. Pogorszenie jakości życia mieszkańców Puszczykowa,
przy dwuzmianowości w szkole, to jest ewidentne.

3. Dezorganizacja życia rodziców.
A to nie wszystkie wady.

Drodzy Państwo, powtórzę jeszcze raz, nie zamierzam w ża -
den sposób nikomu, kto jest przeciwny przeniesieniu Biblio-
teki Miejskiej do Rynku, szkodzić, odbierać komfortu, utrud-
niać życia. Tylko pozostaje nadal pytanie, co ze szkołą? 

Moje stanowisko Państwo znacie, jestem społecznikiem 
i myślę o dobru społeczności Puszczykowa. Niestety, musimy
dokonywać wyborów, a przy tym patrzeć obiektywnie, szeroko
na problem i brać pod uwagę wszelkie argumenty. 

Decyzja i tak należy do Pana Burmistrza, który wybierze,
mam nadzieję to, co dla ogółu puszczykowian będzie najbar-
dziej korzystne. Zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji,
Kultury i Spor tu – 16.04.2013r., o godz. 17.30.

Małgorzata Szczotka
przewodnicząca KEKiS RM 
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INWESTYCJE

Marcowy, niespodziewany atak zimy przesunął
termin rozpoczęcia kilku inwestycji zaplanowanych
do realizacji przez Urząd Miejski w Puszczykowie.
Wszystkie zostaną rozpoczęte, kiedy tylko warunki
atmosferyczne na to pozwolą.

Fala mrozów i kilkunastocentymetrowe opady śniegu unie-
możliwiły przeprowadzenie prac drogowych, które planowano
wykonać w naszym mieście przed Świętami Wielkiej Nocy.
Wszystkie musiały zostać odwołane a ich przeprowadzenie będzie
możliwe dopiero, kiedy warunki atmosferyczne na to pozwolą. 

Przed świętami tradycyjnie miały zostać odmalowane i odno-
wione znaki poziome na jezdniach. Niestety wobec prze -
dłużających się mrozów (oraz bardzo wcześnie przypada jących
świąt) nie można wykluczyć sytuacji, że w tym roku na Wiel-
kanoc pasy na jezdniach nie będą odmalowane, a ulice poza-
miatane z piasku używanego do zimowego utrzymania ulic. 

Jak zapewnia Barbara Mulczyńska kierownik Referat Infra-
struktury i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Pusz-
czykowie prace zostały już zamówione i ustalone, a firma, któ-
ra będzie je wykonywała czeka tylko na odpowiednią pogo-
dę. Jednak malowanie może odbywać się wyłącznie na su chych
nawierzchniach i oczywiście przy plusowych temperaturach.
Rozpoczęcie malowania uzależnione jest także od zamiatania
ulic. Jednak i w tym przypadku zamiatarki wyjadą na pusz-
czykowskie ulice dopiero, kiedy całkowicie stopi się śnieg, 
a nawierzchnie będą suche. 

Mrozy i śnieg uniemożliwiły także wyjazd ekip zajmu jących
się naprawami cząstkowymi jezdni. Doraźne naprawy były rea-
lizowane nawet w styczniu m.in. na ul. Dworcowej, o czym
informowaliśmy czytelników Echa w poprzednich numerach.
W drugiej połowie marca miały być one jednak przeprowadzone
na zadecydowanie większą skalę.

BUDYNEK KOMUNALNY NA NIWCE
Z powodu mrozów wstrzymane zostały także prace wykoń-

czeniowe w budynku komunalnym na Niwce. Prace we wnątrz
obiektu zostały już zakończone, podobnie jak ocieplenie bu -
dynku z zewnątrz. Jednak, aby budynek mógł zostać za miesz-
kany, konieczne jest wykonanie nowego przyłącza energe-
tycznego. Energetyka uznała, bowiem, że dotychczasowe
przyłącze, jedno dla całego obiektu, nie spełni ich wymagań,
ponieważ po remoncie będzie tam 6 indywidualnych odbior-
ców energii elektrycznej. 

Po zakończeniu prac energetycznych do wykonania pozostanie
ostatni etap przebudowy – położenie chodnika do domu. Gdy-
 by został wykonany przed pracami energetyków konieczna by -
łaby jego rozbiórka. Dlatego najpierw zostanie wykonane
przyłącze, a potem chodnik. 

W zakres prac doprowadzających obiekt do użyteczności
wchodziła kompleksowa wymiana wszystkich instalacji – wod-
kan, gazowej i elektrycznej oraz montaż nowej stolarki okien-
nej i drzwiowej. 

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

OSTATNI ATAK ZIMY
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OŚWIATA

W tym roku, ostatni raz rodzice mogę zdecydować
czy ich sześcioletnie dziecko 1 września rozpocznie
naukę w I klasie szkoły podstawowej czy w oddziale
przedszkolnym. 

Rodzice dzieci, które mają rozpocząć naukę w SP nr 1 w Pu -
szczykowie zostali poproszeni przez dyrekcję, aby do końca
marca zadeklarowali czy poślą swoje pociechy do klasy
pierwszej w szkole czy do przedszkolnego oddziału w szko-
le czy też do oddziału przedszkolnego w przedszkolu. Nato-
miast rodzice pięciolatków zostali poproszeni o złożenie
deklaracji, czy ich dzieci będą uczęszczały do oddziału przed-
szkolnego w szkole czy do przedszkola. 

– To dla nas bardzo ważne, wręcz niezbędne informacje. Do -
piero, kiedy otrzymamy wszystkie deklaracje będziemy wiedzieć,
czy nasza baza lokalowa wystarczy, aby nauka w naszej szko-
le odbywała się w systemie jednozmianowym – mam tu na 
myśli rok szkolny 2013/14. – mówi Ewa Budzyńska, dyrektor
SP nr 1. 

Najbliższe dwa lata będą dla placówek oświatowych i gmin,
które je prowadzą bardzo trudne. W związku z re formą
oświaty naukę w szkołach rozpocznie znacznie więcej uczniów
niż dotychczas. W roku szkolnym 2013/14 do szkoły nie pójdą
jeszcze wszystkie sześciolatki, jednak we wrześniu 2014
roku we wszystkich podstawówkach mogą wystąpić proble-
my lokalowe. SP nr 1 w Puszczykowie jest właśnie taką pla-
cówką, która może stanąć przed lokalowymi problemami. 

– Od dwóch lat mamy więcej uczniów. W poprzednich latach
mieliśmy po 12 oddziałów szkolnych i 2 oddziały przedszkol-
ne. W tym roku mamy 14 oddziałów szkolnych i 2 oddziały
przedszkolne– dodaje E. Budzyńska. 

To właśnie, dlatego konieczne były decyzje władz miasta 
o udostępnieniu na potrzeby szkoły dwóch sal w budynku Bib-
lioteki Miejskiej, remont i przystosowanie do potrzeb świet-
licy pomieszczeń w przyziemiu. Na klasę przekształcono na -
wet… sekretariat z gabinetem dyrektora.

Na razie, dzięki tym działaniom, udało się utrzymać w szko-
le jednozmianowość. Jednak, od września 2014 roku klas już
nie wystarczy. To właśnie, dlatego miasto stanęło przed ko niecz-
nością powiększenia bazy lokalowej SP nr 1. Problem jest o tyle
ważny, że nie dotyczy wyłącznie Szkoły Podstawowej nr 1 ale
za kilka lat będzie stanowił problem dla Gimnazjum nr 1. Pra-
ce muszą zostać zaplanowane tak, aby udało się je za kończyć
przed wrześniem 2014 r. red

LICEALIŚCI Z PUSZCZYKOWA KONTRA CZERNIAK!
Zespół uczniowski z Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie kolejny
raz wziął udział w ogólnopolskim programie profilaktyki onkologicznej
„Mam haka na raka”. 

Tematem przewodnim tegorocznej
edycji programu był czerniak, nowotwór
złośliwy skóry. Wczesne wykrycie czer-
niaka daje duże szanse na całkowite wy -
leczenie, dlatego bardzo ważna jest dobra
profilaktyka.

Licealiści najpierw sami przestudio-
wali bazę wiedzy zamieszczoną dla nich
na stronie internetowej programu. Następ-
nie przy pomocy posterów i ulotek pro-
mowali wśród rówieśników zasady Eu-
ropejskiego Kodeksu Walki z Rakiem 
i przeprowadzili w szkole lekcje rówie-
śnicze tłumacząc jak powstaje nowotwór
oraz jakie czynniki sprzyjają rozwojowi
czerniaka. W dniu hakowicza gośćmi
licealistów byli studenci oddziału poz-
nańskiego Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Studentów Medycyny IFMSA

– POLAND, którzy dla społeczności
szkoły przygotowali i przeprowadzili
prelekcje poświęcone profilaktyce czer-
niaka. Każdy z uczestników prelekcji
mógł określić swój fototyp skóry i dowie-
dzieć się jakie czynniki znacząco zwięk-
szają ryzyko transformacji nowotworo-
wej oraz na co zwrócić uwagę oglądając
znamiona barwnikowe. Wszyscy ucznio-
wie otrzymali dla siebie i swoich rodzin
przygotowane przez studentów i uczniów

ulotki tematyczne poświęcone profilak-
tyce i wczesnemu wykrywaniu tego
groźnego nowotworu. Na podobne spot-
kanie poświęcone profilaktyce czernia-
ka, licealiści i studenci zaprosili miesz-
kańców Puszczykowa w dniu 4 lutego,
do Biblioteki Miejskiej Centrum Ani-
macji Kultury w Puszczykowie. 

Bardzo dziękujemy Studentom Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu za
włączenie się w nasze działania w ramach
programu Mam haka na raka. Dziękuje-
my Pani Danucie Mankiewicz za udo-
stępnienie Sali Biblioteki Miejskiej na
spotkanie dla mieszkańców, dziękujemy
także księżom Proboszczom Puszczy-
kowskich parafii za przekazanie zapro-
szenia – informacji o spotkaniu Pusz-
czykowianom!

Zespół uczniowski programu
„Mam haka na raka” 

LO w Puszczykowie 
z nauczycielem opiekunem.

DO SZKOŁY CZY PRZEDSZKOLA?
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KULTURA

SPOTKANIA Z TEATREM DLA DZIECI 
Niemal od roku w Bibliotece Miejskiej organizowany
jest cykl Spotkań z Teatrem dla dzieci. 

Obejmuje on dwa spektakle w ciągu miesiąca, z których jeden
adresowany jest dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych
wraz z nauczycielami, drugi przeznaczony jest dla dzieci wraz
z rodzicami. W lutym aktorzy zaprezentowali spektakle
„Złota rybka” i „Calineczka”. Tymczasem w marcu mali widzo-
wie zobaczyli „Jasia i Małgosię” oraz „Jak Ania złośnica zos-
tała zajączkiem wielkanocnym”. 

Zapraszamy serdecznie do korzystania z proponowanej „teat-
rzykowej” oferty w dal szych miesiącach. Szczegółowe in for-
macje na stronie biblioteki: www.biblioteka.iq.pl oraz pod nume-
rem telefonu 61 819 46 49. red

KATALOG ONQLINE
Wraz z początkiem marca na stronie internetowej
Biblioteki Miejskiej znajdziemy zakładkę 
z katalogiem online. 

Dzięki niej możemy w Internecie, bez dzwonienia do bib-
lioteki sprawdzić czy książka, którą chcemy wypożyczyć jest
dostępna „od ręki” czy może jest wypożyczona przez innych
czytelników. 

Zachęcamy czytelników do korzystania z tej formy spraw-
dzania dostępności książek. BMCAK

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz w Puszczykowie
zaprasza na kolejne „Spotkania z Teatrem dla dzieci”. 

Najbliższe odbędzie się 10 kwietnia o godz. 17:00, 
pt. „Przygody Kota Filona”. Bilet 5 zł. Zapraszamy! 
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INFORMACJE

Jednym z najnowszych opracowań jest koncepcja komple-
ksowego zagospodarowania tzw. zakola Warty w Puszczyko-
wie przygotowana z własnej inicjatywy przez Hugona Kowal-
skiego z Puszczykowa. Mimo młodego wieku architekt jest już
laureatem wielu prestiżowych, międzynarodowych konkursów.

Głównym celem, który przyświecał pracy planisty jest
przywrócenie miastu Warty i stworzenie nad nią centrum rek-
reacyjnego dla mieszkańców.

W swojej pracy H. Kowalski musiał wziąć pod uwagę, że to
teren zalewowy. Dlatego np. zamiast ławek mamy platformy
wypoczynkowe wykonane z blachy pomostowej, a zamiast asfal-
towych ścieżek zaproponował drewniany trakt, do którego
mogłyby dopływać kajaki. 

Nieważne, że większość z tych opracowań nie będzie zrea-
lizowana, chociażby z powodów finansowych. Mogą one jed-
nak być „drogowskazami”, które wytyczą przyszłe kierunki
działań. Być może za kilka czy kilkanaście lat sytuacja finan-

ZAKOLE WARTY OCZAMI
MŁODEGO ARCHITEKTA

Puszczykowo wielokrotnie było już tematem różnych
prac i opracowań. Ciekawe miejsca, które znajdziemy
w naszym mieście „zwabiły” już wielu architektów,
planistów. 

sowa miasta na tyle się poprawi, że realizacja nawet tych ambit-
nych i wizjonerskich rozwiązań będzie możliwa. Pod uwagę
mogą wziąć je także radni, tej i przyszłych kadencji opraco-
wując kolejne miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego. red
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OŚWIATA

ANGIELSKIE ZMAGANIA 
W „JEDYNCE” 
22 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie odbył się
Dzień Języka Angielskiego dla klas IV–VI, przygotowany 
i poprowadzony przez panie: Bożenę Kurkowiak, Agatę Wójcik 
oraz Dorotę Pajszczyk. 

W programie znalazła się prezentacja o krajach angloję-
zycznych obejmująca wiedzę o realiach życia, sportach, kul-
turze, słynnych osobach oraz symbolach związanych z pań-
stwami anglojęzycznymi. Uczniowie aktywnie uczestniczyli
w pokazie co świadczy o wysokim poziomie ich wiedzy na
temat krajów, których języka uczą się już od pierwszych klas
szkoły podstawowej. Podczas prezentacji uczniowie odnowi-
li też znajomość ze znanym i lubianym Jasiem Fasolą.

Drugim punktem programu było wykonanie wielotema-
tycznego quizu zawierającego 52 pytania z różnych dziedzin
życia w krajach anglojęzycznych – nawiązującego do pre-
zentacji, z której uczniowie mogli wiele się dowiedzieć.

Kolejny punkt to wykonanie plakatu o którymś z krajów
angielskiego obszaru językowego, przybliżającym obyczaje,
ciekawostki i symbole oraz ogólne wiadomości.

Uczniowie klas IV–VI występowali także w scenkach, dia-
logach i wierszykach.

Dzień Języka Angielskiego w SP1 należy zaliczyć do uda-
nych. Dzieci dobrze się bawiły, aktywnie uczestniczyły w pro-
gramie, a jednocześnie miały okazję sprawdzić jak dużo wiedzą
o krajach anglojęzycznych. Ponadto, po raz kolejny miały okaz-
ję przekonać się, że nie bez powodu j. angielski nazywany jest
językiem globalnym.

Warto dodać, że także w lutym poważna reprezentacja
uczniów klas III–IV oraz V–VI licząca kilkadziesięcioro
dzieci, wzięła udział w konkursie językowym FOX, w dwóch
kategoriach wiekowych KITTENS (kl. III i IV), oraz BUNNIES
(kl. V i VI ).

Agata Wójcik 
nauczyciel j. angielskiego

ONI MAJĄ 
TALENT
To już czwarty rok, w którym 
to w Szkole Podstawowej nr 1 
w Puszczykowie zorganizowany
został szkolny konkurs „Mam
Talent”. 

Jak przystało na uczniów szkoły z ty -
tułem Odkrywców Talentów, chętnych
do udziału było co niemiara. Jury w dro-
dze eliminacji wybrało osiem najlep-
szych, ich zdaniem, prezentacji talentów

Martynę Feferku. Całość przedsta-
wień uświetniła swymi występami
para taneczna: Aleksandra Zawada
z partnerem Wojtkiem, która dała po -
pis niesamowitych umiejętności
poruszania się na parkiecie. 

Zwycięzcą IV edycji szkolnego
konkursu Mam Talent w roku 2013
został Alan Gąsiorek, który zdobył
również nagrodę publiczności nato-
miast wyróżnienie otrzymała repre-

zentacja klasy VI a.
Organizatorzy: 

Dominika Musiał – opiekun samo-
rządu szkolnego, wychowawca klasy 2 c, 

Marta Madaj – pedagog 

wykonywanych przez zespoły jak i solis-
tów. Uczniowie klas IV–VI wraz z nau-
czycielami i dyrekcją obejrzeli finał kon-
kursu podczas uroczystego show prowa-
dzonego przez niewiarygodnie energiczną

Na łamach „Echa Puszczykowa” staramy się prezentować wszystkie
osiągnięcia naszych uczniów – zarówno te odnoszone na niwie
naukowej jaki i sportowej. 

Niedawno do grona laureatów dołączyło dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej
nr 1. Andrzej Biernacki z klasy VI a i Jakub Woltman z klasy VI b zdobyli tytuł lau-
reata w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym. 

Uczniom, ich rodzicom i pani Danucie Kosmowskiej – nauczycielowi matema-
tyki serdecznie gratulujemy. red

MATEMATYCZNI LAUREACI 
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WYDARZENIE

POZNAJ TAJNIKI FOTOGRAFII
Wszystkich zainteresowanych fotografią zapraszamy serdecznie na
nowe zajęcia w ramach Koła Fotograficznego przy Bibliotece. 

Spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu w piątki o godz. 19:00–21:00.
Prowadzącym jest mieszkaniec Puszczykowa, pan Włodzimierz Kowaliński. 

Koszt zajęć 40 zł. na miesiąc. Zapisy oraz szczegółowe informacje w Bibliote-
ce Miejskiej i pod numerem telefonu 61 819 46 49. 

ŚPIEWAŁ I BAWIŁ
W lutym w Bibliotece Miejskiej odbył się recital Krzysztofa Respondka.
Postać znana jest puszczykowskiej widowni przede wszystkim 
z kabaretu RAK, a także z roli w serialu „Barwy szczęścia”. 

Jest też zwycięzcą trzeciej edycji pro-
gramu „Jak oni śpiewają”. Swoje umie-
jętności zaprezentował rozbawiając
widownię do łez skeczami i żartami.
Wypowiedzi przeplatał różnorodnym
repertuarem piosenek, potwierdzając
tym samym swój talent estradowy. Jak

doskonale widać na zdjęciach pan
Krzysztof perfekcyjnie „wykorzystał”
publiczność, która z wielką chęcią i za -
pałem „pomagała” mu w występie.

Wszystko to złożyło się na bardzo miłą
atmosferę podczas wieczoru, który minął
niezwykle szybko. BMCAK
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KULTURA

DZIEŃ KOBIET 2013
W BIBLIOTECE
MIEJSKIEJ
Tegoroczne święto kobiet rozpoczął recital
komediowy pt. „Gienia Z.” w wykonaniu Bożeny
Borowskiej i Jacka Skowrońskiego. Opowiadał on 
o perype?ach sprzątaczki – prostej kobiety, której
marzy się światowe życie. 

Tytułowa Gienia Z. śpiewała o swoim leniwym mężu, zdra-
dzającym kochanku, wścibskich sąsiadkach, o wzlotach i upad-
kach. Wszystko do muzyki ze znanych światowych przebojów
oraz tekstów tak znanych autorów jak: J. Kaczmarek, J. Wołek,
J. Tuwim, czy L. Satanowski.

Po recitalu odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej pt.
„Portret klasyczny, studyjny i eksperymentalny”. Autorami prac
są uczestnicy warsztatów fotograficznych prowadzonych
przez pana Włodzimierza Kowalińskiego. 

Po części artystycznej był czas na zakup upominków.
Mydełka, olejki i inne kosmetyki proponowała pani z poz-
nańskiej Mydlarni. Jej mąż z racji swojego pochodzenia, pole-
cał bułgarskie smakołyki tradycyjne. Tuż obok wybór aloe-
sowych kosmetyków doradzała mieszkanka Puszczykowa pani
Wanda Janaszek. Nie zabrakło czegoś dla fanek biżuterii. Kol-
czyki, korale, wisiory i inne ręcznie robione prace prezento-
wała Agnieszka Jagiełło – instruktora zajęć Decoupage i Malar-
stwa w Bibliotece Miejskiej. Była również możliwość sko-
rzystania z masażu i zakupu kosmetyków proponowanych przez
Gabinet Kosmetyki i Masażu Julii Kończak. Imprezie towa-
rzyszył zapach kawy, którą zasponsorowała gościom firma MK
Cafe. BMCAK
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PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE

1. ,,Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwali-
fikacyjnej?''

Zajęcia informacyjne kierowane są do wszystkich osób, które chcą
poszerzyć swoją wiedzę na temat rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas
zajęć uczestnicy dowiedzą się jak najlepiej zaprezentować się pra-
codawcy, poznają również metody radzenia sobie z trudnymi pyta-
niami zadawanymi w trakcie procesu rekrutacji, a także tego, w jaki
sposób należy zachować się po przeprowadzonej rozmowie w spra-
wie pracy. Udział w spotkaniu pozwoli na zapoznanie się z różny-
mi rodzajami rozmów kwalifikacyjnych. Przybliżona zostanie rów-
nież metoda jaką jest Assessment Center. Dodatkowo tematyka zajęć
obejmuje omówienie najczęściej popełnianych błędów w trakcie spot-
kań z pracodawcą.

Termin: 4.04.2013 r., godz. 10.00–13.00 
Zapisy od 25.03.2013 r., pod nr tel. 61 846 38 52 Zajęcia odbędą

się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościel-
nej 37, sala 55. 

2. „Komputer pomocny w poszukiwaniu pracy”
Warsztaty skierowane do osób, którym brak umiejętności posługi-

wania się komputerem. Zajęcia mają na celu pokazanie przydatności
obsługi komputera w poszukiwaniu pracy. Zakres warsztatów obej-
muje podstawy obsługi programu Word, obsługę Internetu oraz poczty
elektronicznej. W trakcie spotkania uczestnicy nauczą się sporządzać
dokumenty aplikacyjne za pomocą programu Word oraz posługiwać
się Internetem w poszukiwaniu pracy.

Termin: 8–11.04.2013r., godz. 9.00–13.00 
Zapisy od 2.04.2013r. pod nr tel. 61 846 38 61 
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu

przy ul. Kościelnej 37, sala 61. 
3. „Metody poszukiwania pracy”
Zajęcia informacyjne kierowane są do wszystkich osób, które chcą

poznać metody poszukiwania pracy, pozwalające na efektywne wyko-
rzystanie czasu i umożliwiające skrócenie procesu poszukiwania
zatrudnienia. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak pra-
widłowo analizować ogłoszenia zamieszczone w Internecie, prasie,
radiu i tv. Poznają pojęcie networkingu. Poruszona zostanie również
tematyka praktyk, stażu i wolontariatu, przedstawione zostaną
informacje o: urzędach pracy, targach i giełdach pracy, agencjach
zatrudnienia, biurach karier i lokalnych organizacjach. Uczestnic-
two w spotkaniu przybliży także sposoby redagowania własnych ofert

do mediów oraz składanie aplikacji w firmach i instytucjach. Do -
datkowo spotkanie umożliwi uczestnikom zapoznanie się z zasada-
mi poruszania się po stronach internetowych różnych firm i insty-
tucji, na których zawarte zostały informacje o wolnych stanowiskach
pracy.

Termin: 12.04.2013 r. godz. 10.00–13.00 
Zapisy od 5.04.2013 r., pod nr tel. 61 846 38 54 Zajęcia odbędą

się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościel-
nej 37, sala 55.

4. ,,Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwali-
fikacyjnej?''

Zajęcia informacyjne kierowane są do wszystkich osób, które chcą
poszerzyć swoją wiedzę na temat rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas
zajęć uczestnicy dowiedzą się jak najlepiej zaprezentować się pra-
codawcy, poznają również metody radzenia sobie z trudnymi pyta-
niami zadawanymi w trakcie procesu rekrutacji, a także tego, w jaki
sposób należy zachować się po przeprowadzonej rozmowie w spra-
wie pracy. Udział w spotkaniu pozwoli na zapoznanie się z różny-
mi rodzajami rozmów kwalifikacyjnych. Przybliżona zostanie rów-
nież metoda jaką jest Assessment Center. Dodatkowo tematyka zajęć
obejmuje omówienie najczęściej popełnianych błędów w trakcie spot-
kań z pracodawcą.

Termin: 15.04.2013 r., godz. 10.00–13.00 
Zapisy od 8.04.2013 r., pod nr tel. 61 846 38 52 Zajęcia odbędą

się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościel-
nej 37, sala 55.

5. „Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować
swoje cele”

Często w naszym życiu spotykamy się z dużym natłokiem obo-
wiązków, na wykonanie których nie wystarcza nam czasu. Dobrym
rozwiązaniem tego zjawiska jest precyzyjne określanie celów i pra-
widłowe wyznaczanie priorytetów. Osoby szukające zatrudnienia
dobrze planując czas, mogą przyspieszyć znalezienie pracy, a pra-
cujące polepszyć funkcjonowanie w miejscu pracy oraz nauczyć się
jak wygospodarować czas na odpoczynek.

Termin: 22–23.04.2013r., godz. 9.00–14.00 
Zapisy od 8.04.2013r. pod nr tel. lub 61 846 38 61 
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu

przy ul. Kościelnej 37, sala 55. red

Komputer pomocny w poszukiwaniu pracy, Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
to tylko niektóre ze szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Poniżej prezentujemy
te, które będą organizowane w Poznaniu w kwietniu. 

ROZPOCZĘCIE SEZONU WĘDKARSKIEGO 
Serdecznie zapraszam na zawody

inaugurujące sezon wędkarski 2013. 
„Rozpoczęcie sezonu” odbędzie się 14

kwietnia 2013 roku, na rzece Warcie w Pu -
szczykówku. Zbiórka na „płytach” o go -
dzinie 7:00. Zapisy będą prowadzone od

godziny 15:00 (tydzień przed zawodami),
wyłącznie do piątku (12.04.2013) pod
numerem telefonu sekretarza: 797 986 622.

Od 1 marca br, działa oficjalna strona
Koła PZW nr 41 przy Urzędzie Miasta w
Puszczykowie – www.pzw.org.pl/pusz-

czykowo. Tym samym zapraszam człon-
ków PZW i pasjonatów wędkarstwa do
jej odwiedzania. Odnajdziecie tam, bie -
żące informacje na temat: zawodów,
klasyfikacji, sprzedaży znaczków, struk-
tury Koła i wszelkich wiadomości z Okrę-
 gu PZW w Poznaniu. 

Sekretarz Koła Adam Stefaniak
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JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ZA 2012 ROK? 

Czy każdy może przekazać 1% podatku organizacjom?
1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:

• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym -
m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia pa -
pierów wartościowych);

• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewi-
dencjonowanych;

• podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający
z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jed-

nak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT-u otrzy-
manego z ZUS. 

Jeśli możemy i chcemy prze-
kazać swój 1 % podatku musimy
wybrać organizację pożytku pub-
licznego (OPP), którą chcemy
wesprzeć. Wykaz organizacji
pożytku publicznego publikowa-
ny jest na stronach Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS.
Aktualny wykaz (z numerami kont bankowych) znajduje się pod
adresem: http://www.pozytek.gov.pl, znajdziemy je także w inter-
netowej bazie organizacji pożytku publicznego: www.ngo.pl

Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzy-
mywać 1%, tzn.:
• otrzymały status OPP do dnia 30 listopada 2012 r. włącznie;
• wypełniły obowiązki sprawozdawcze: w odpowiednim ter-

minie sporządziły i przesłały do Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe;

• w Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma informacji o roz-
poczęciu ich likwidacji lub o ogłoszeniu upadłości
Kiedy zdecydujemy, komu przekazać swój 1 % podat-

ku wypełniamy odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu
podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym
roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego, (któ-

re zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należne-
go na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy
numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym orga-
nizacja, której chcemy przekazać 1% Uwaga! Jeżeli błędnie wpi-
szemy numer KRS organizacji do formularza PIT, wówczas urząd
skarbowy zwróci się do nas z prośbą o poprawienie tego błędu.
Może to uczynić korespondencyjnie lub poprzez telefon albo 
e-mail (o ile podamy odpowiednie dane kontaktowe w zeznaniu).

Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach 
PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP,
nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego,

wynikającego z zeznania podatko-
wego (jeśli PIT wypełniamy korzys-
tając z programu komputerowego
kwota zostanie wstawiona automa-
tycznie).

Na jednym formularzu PIT po -
datnik może przekazać odpis 1%

tylko jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na
więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów,
np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym
z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać
dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ
na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożyt-
ku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczo-
na jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz.
127, 129 – PIT-28, poz. 304, 306 – PIT-36, poz. 107, 109 – PIT-
36L, poz. 125, 127 – PIT-37, poz. 60, 62 – PIT-38, poz. 53, 55
– PIT-39). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożyt-
ku publicznego, jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Pieniądze – 1% podatku należnego za 2012 r. – na kon-
to wybranej organizacji urząd skarbowy przekazuje do koń-
ca lipca 2013 r.

Informacje na podstawie www.pozytek.ngo.pl �

Od kilku lat przekazanie 1% jest bardzo proste. Wystarczy przy wypisywaniu deklaracji podatkowej wskazać
organizację, którą chcemy wesprzeć i kwotę. Ci, którzy przy wypełnianiu PIT-a korzystają z programu
komputerowego nie będą nawet musieli wpisywać kwoty, ponieważ program obliczy ją sam. 

• PPuusszzcczzyykkoowwsskkiiee  TToowwaarrzzyyssttwwoo  SSppoorrttoowwee,,
ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo,
KRS: 0000135268

• SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  PPrrzzyyjjaacciióółł  PPuusszzcczzyykkoowwaa
Grunwaldzka 7, 62-040 PUSZCZYKOWO
KRS: 0000105528

• ZZwwiiąązzeekk  HHaarrcceerrssttwwaa  PPoollsskkiieeggoo  CChhoorrąąggiieeww
WWiieellkkooppoollsskkaa, w rubryce „inne informacje”
wpisujemy: Hufiec Poznań Rejon 
– Ośrodek ZHP Puszczykowo 
KRS 0000266321

• FFuunnddaaccjjaa  PPoollsskkiicchh  KKaawwaalleerróóww  MMaallttaańńsskkiicchh  
„„PPoommoocc  MMaallttaańńsskkaa””, 61-113 Poznań, ul. Świętojańska 1
KRS: 0000207523
W przypadku Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie
w pole 128 PIT-37 cel szczegółowy należy wpisać: 
Na rzecz Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.

• SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  SSppoorrttoowwee  „„AAkkaaddeemmiiaa  TTeenniissoowwaa  AAnnggiiee””
ul. Sobieskiego 50, 62-040 Puszczykowo.
KRS:0000292082

WYBRANE OPP DZIAŁAJĄCE NA TERENIE PUSZCZYKOWA

Podatnicy, którzy zdecydowali się 
na rozliczenie podatku 
przez pracodawcę nie mają
możliwości przekazania 1%.
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Oferta Zespołu Szkół w Puszczykowie na rok szkolny 2013/2014
(organ prowadzący – Powiat Poznański)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Planujemy uruchomić 5 oddziałów licealnych, w tym jeden sportowy.
W pierwszym roku nauki wszystkie klasy będą realizowały takie same przedmioty,

każdy na poziomie podstawowym. 
Języki obce nauczane w liceum to język angielski i język niemiecki. W celu umożli-

wienia młodzieży uczenia się języków obcych na poziomie dostosowanym do jej umie-
jętności, zajęcia z tych przedmiotów będą odbywały się w systemie międzyklasowym lub
międzyoddziałowym.

Po pierwszej klasie uczniowie będą mogli dokonać ostatecznego wyboru przed-
miotów realizowanych w zakresie rozszerzonym i uczestniczyć w nich w grupach mię-
dzyoddziałowych, o ile zgłosi się określona w przepisach liczba osób.

Przedmioty rozszerzone będzie można wybrać spośród: języka polskiego, języka angiel-
skiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, fizyki, informatyki, geografii, che-
mii i biologii.

GIMNAZJUM SPORTOWE
Planujemy uruchomić 2 oddziały o specjalności lekka atletyka, tenis.
Języki obce nauczane w Gimnazjum Sportowym to język angielski i język niemiecki.

Poza typowymi dla gimnazjum zajęciami uczniowie uczestniczą w zajęciach treningowych.
Puszczykowo jest znane z sukcesów uczniów i absolwentów klas sportowych na

poziomie powiatu, województwa, kraju i Europy.
Zespół Szkół w Puszczykowie to obecnie jedyna szkoła wielkopolska, w której w opar-

ciu o niedawno stworzone Gimnazjum Sportowe oraz klasy sportowe w Liceum, młod-
zież może pogodzić naukę na wysokim poziomie z uprawianiem sportu (głównie lekkiej
atletyki) przez okres trwania dwóch etapów edukacyjnych, czyli prawie sześciu lat. Zaję-
cia, dostosowane do wieku i zaawansowania sportowego, prowadzone są przez wysokiej
klasy fachowców – trenerów lekkiej atletyki. Dotychczasowe sportowe osiągnięcia naszych
uczniów dowodzą, że utalentowana sportowo młodzież może liczyć na sukcesy na pozio-
mie nie tylko szkolnym, ale krajowym a nawet międzynarodowym. Całość działań dąży
do tego, aby młody człowiek utalentowany ruchowo i lubiący aktywność fizyczną mógł
pogodzić swoją pasję z nauką na wysokim poziomie, gwarantującą w przyszłości możli-
wość kontynuowania edukacji na różnego rodzaju studiach

Budynek szkoły przeszedł kapitalny remont, wszystkie sale lekcyjne zostały odnowione,
wyposażone w nowe meble, a stanowiska nauczycielskie w komputery podłączone do rzut-
ników multimedialnych. Szkoła posiada dwie pracownie informatyczne, cztery pracow-
nie z tablicami interaktywnymi w tym jedną z systemem PRS, bibliotekę z Centrum Infor-
macji Multimedialnej. Młodzież Zespołu ma też dostęp do bezprzewodowego Internetu. 

Wiosną 2013 r. planowane jest zakończenie budowy stadionu lekkoatletycznego, ponad-
to baza sportowa szkoły w 2009 r. wzbogaciła się o boisko piłkarskie ORLIK 2012 oraz
boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki. Zajęcia wychowania fizycznego odby-
wać się mogą również w dwóch odnowionych salach gimnastycznych oraz na stadionie.
Uczniowie uczestniczą w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach spor-
towych. Odnoszą sukcesy na poziomie powiatowym, wojewódzkim i krajowym. 

W PRZEDSZKOLU
KUBUSIA
UŚMIECHNIĘTA
DZIECI BUZIA

W połowie lutego w przedszkolu
„Chatka Kubusia Puchatka” przy
ulicy Niepodległości 14 zastępca
Burmistrza Puszczykowa
Władysław Ślisiński i właściciel
przedszkola Krzysztof Przybylski 
w obecności zaproszonych gości
odsłonili tablicę informacyjną,
którą poświęcił ojciec Sławek. 

Tablica informuje o projekcie „W Przed-
szkolu Kubusia uśmiechnięta dzieci buzia”
realizowanym w tej placówce oświatowej
i współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Dzieci i nauczy-
ciele uczcili ten dzień wierszami, piosenką
i tańcem. red

OŚWIATA
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DRUGIE 
ŻYCIE

Każdego roku w Polsce ponad 
2 tysiące osób dowiaduje się od
swojego lekarza, że jedyną szansą
na dalsze życie jest przeszczep
narządu. Wiele z nich umiera,
ponieważ nie znaleziono w porę
dawcy narządów. Potrzebujących
nadal jest więcej niż dawców. 

Niemalże codziennie prasa donosi o tra-
 gicznych wypadkach, w następstwie któ-
rych giną ludzie, często są to młode, zdro-
we osoby. Bardzo trudny dla rodziny jest
moment, kiedy lekarz informuje o śmier-
ci mózgowej bliskiej osoby i konieczności
odłączenia od aparatury sztucznie pod-
trzymującej czynności życiowe ofiary
wypadku. Ciężar żalu, rozpaczy po stra-
cie syna, czy córki powoduje, że zapy-
tanie o zgodę na pobranie narządów do
przeszczepu pozostaje bez odpowiedzi.
Czy zmarły był gotów oddać narządy po

swojej śmierci, czy był gotów w ten spo-
sób ratować życie innych? Tego pytania
już mu nie zadamy, nie ma jego nazwis-
ka w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów,
ale też nie podpisał za życia oświad-
czenia woli.

W Wielkopolsce ruszyła kolejna edy-
cja ogólnopolskiej Kampanii Drugie
Życie – Transplantologia, masz dar
uzdrawiania. Celem Kampanii jest pro-
mowanie wiedzy dotyczącej ratujących
ludzkie życie transplantacji narządów,
rozpowszechnianie oświadczeń woli
oraz zainicjowanie społecznej dyskus-
ji na ten temat. Kampanii patronują mię-
dzy innymi: Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Polska Unia Medycyny
Transplantacyjnej, a do partnerów regio-
nalnych w Wielkopolsce należą Woje-
woda Wielkopolski, Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Kuratorium
Oświaty, Arcybiskup Metropolita Poz-
nański. 

Zaproszenie do włączenia się w Kam-
panię Drugie Życie otrzymali także
licealiści z Zespołu Szkół w Puszczy-
kowie. Nasze działania w ramach Kam-
panii objął swoim patronatem Bur-
mistrz Miasta Puszczykowa Pan Andrzej

Balcerek. Już dziś zapraszamy pełnolet-
nich mieszkańców Puszczykowa do
budynku Liceum, gdzie w dniu 19 kwiet-
nia będzie możliwość oddania próbki
krwi do banku dawców szpiku kostnego
(więcej informacji nr tel. 61 813 34 19).

Nas skłoniły do zadumy słowa Jana
Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez
to, co posiada, ale przez to kim jest i nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzie-
li się z innymi". Może właśnie wyrażając
zgodę na ewentualność wykorzystania po
śmierci naszych narządów do transplan-
tacji dzielimy się z innymi tym, co ma -
my najcenniejszego – życiem.

Licealiści ZS w Puszczykowie

Profilaktyczne 
badania mammograficzne 

4 kwietnia 2013 r. w Puszczykowie zostaną przeprowadzone bezpłatne bada-
nia mammograficzne dla Pań w wieku 50–69 lat (roczniki od 1944 do 1963).

Mogą je wykonać jednak wyłącznie Panie, które nie przeprowadzały tego typu
badań w ciągu ostatnich 2 lat, lub w roku 2012 (w ramach Programu Profi-
laktycznego) otrzymały wskazania do wykonania powtórnych badań po upływie
12 miesięcy.

Na badania należy zgłosić się z dowodem osobistym i zdjęciami mammo-
graficznymi z ostatniego badania.

Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym w dniu 4 kwietnia 
2013 r. (czwartek) przy Szkole Podstawowej nr 1 od ul. Podgórnej w Puszczy-
kowie, w godzinach: 9.00–17.00.

W celu uniknięcia kolejki konieczna jest wcześniejsza rejestracja (wyma-
gany PESEL), która prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00
do 16.00 pod numerem: 510 137 571.

Dla pań, powyżej 35 roku życia, niespełniających kryteriów badań bezpłat-
nych, koszt mammografii wynosi – 120 zł. Do badań płatnych niezbędne jest
skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty (ginekolog, onkolog).

Badania prowadzi: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA –
LARGO, 61-860 Poznań, ul. Za Groblą 3/4

ZABIORĄ ELEKTROŚMIECI
20 kwietnia br. w czterech miejscach na terenie
miasta będzie czekał na mieszkańców samochód,
który odbierze bezpłatnie zużyty sprzęt taki jak:
chłodziarki, pralki, kuchenki, elektryczne płyty
grzejne, odkurzacze, telefony, sprzęt komputerowy,
kalkulatory, odbiorniki radiowe i TV, oprawy
oświetleniowe, wiertarki, piły, maszyny do szycia,
gry video, termostaty.

Zachęcamy do skorzystania z darmowej zbiórki i pozbycia
się z domów niebezpiecznych „elektrośmieci”. Uczestnicząc
w zbiórce przyczynimy się do właściwego zagospodarowania
odpadów, które zostaną poddane procesowi recyklingu surow-
ców oraz unieszkodliwiania substancji szkodliwych. 

Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z sektora odpadów
komunalnych ma wpływ na ograniczenie zagrożenia dla zdro-
 wia i środowiska człowieka. Harmonogram zbiórki:

20 kwietnia 2013 roku 
8.00– 9.30  Parking obok Komisariatu Policji,
9.40–11.00 Placyk między ul. Gwarną a SP nr 2,

11.10–12.30 Placyk przed Nowym Arturo,
Niwka, ul. Niepodległości,

12.40–14.00 Narożnik ul. Studzienna/Stroma/Czarnieckiego.
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PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Na łamach Echa Puszczykowa wielokrotnie pisaliśmy już o nowej ustawie o gospodarowaniu odpadami,
która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r. W marcowym numerze wyjaśnimy, co to są i po co są tworzone
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycz-
nia 2012 r. w sposób rewolucyjny zmieniła zadania gmin 
z zakresie postępowania z odpadami komunalnymi. Zgodnie
z nowymi przepisami obowiązek odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych na swoim terenie przejmuje gmina lub
związek. Mówiąc potocznie staje się właś-
cicielem strumienia odpadów. Jednym z is -
totniejszych obowiązków gminy – związku,
jest utworzenie Punktów Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych zwanych potocz-
nie PSZOK-ami.

Zadaniem punktów będzie zbieranie
określonych rodzajów odpadów od miesz-
kańców a następnie przekazanie ich do
miejsc, gdzie we właściwy sposób zostaną
zagospodarowane lub unieszkodliwione.

PSZOK-i utworzone będą w miejscach
zapewniających dostęp wszystkim miesz-
kańcom gminy, a na ich terenie zbierane będą
takie odpady jak: papier, metal, tworzywa
sztuczne, szkło, opakowania wielomate-
riałowe, odpady komunalne ulegające bio-
degradacji, w tym odpady opakowaniowe ule-
gające biodegradacji, zużyty sprzęt elektry -
czny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpa-
dy wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zu -
żyte opony, odpady zielone.

ZASADY KORZYSTANIA Z PSZOK-ÓW ZOSTANĄ
OKREŚLONE PRZEZ GMINĘ LUB ZWIĄZEK

W DRODZE STOSOWNEJ UCHWAŁY
Zorganizowanie punktów wymaga czasu i znacznych na -

kładów finansowych, co jest związane z szeregiem wymagań
prawnych, jakie muszą być spełnione w celu realizacji takie-
go przedsięwzięcia. Koszty uruchomienia takiego punktu
zależą od wielu czynników, m.in. od przyjętego standardu wypo-
sażenia, dostępności terenu i stanu jego uzbrojenia czy pozio-
mu cen robót budowlanych na rynku lokalnym. Utworzenie
PSZOK-ów nie oznacza bynajmniej rezygnacji z in nych
metod zbiórki odpadów wysegregowanych. Metody zbiórki od
ludności odpadów wysegregowanych ustalone zostaną w re -

gulaminach utrzymania porządku i czystości w gminach. Na
terenie działania Związku „Selekt” zakłada się, że – w za leżności
od rodzaju zabudowy – realizacja selektywnej zbiórki będzie
miała charakter zbiórki „u źródła” lub poprzez gniazda recy-
klingowe. „U źródła” zbierane mają być w specjalnie ozna-
kowanych workach min.: tworzywa sztuczne, puszki alumi-
niowe, opakowania wielomateriałowe, makulatura a w nie któ-
rych miejscach również szkło.

Realizacja zadania, jakim jest utworzenie
i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbie-
rania 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 wyso-
kich kar finansowych, państwo przerzuciło
na gminy, czyli w naszym przypadku na zwią -
zek. I tak do 31 grudnia 2020 r. musimy np.
osiągnąć wagowo 50% poziom recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia takich
frakcji jak: papier, metal, tworzywa sztucz-
ne i szkło. Wcześniej jednak, bo już do 16 lip-
ca 2013 r. mamy obowiązek ograniczyć ma -
sę odpadów komunalnych ulegających bio-
degradacji, do nie więcej niż 50% wagowo
całkowitej ich masy przekazywanych do

składowania. Ograniczenie tego poziomu do roku 2020 zosta-
nie zaostrzone do 35%. PSZOK, to także ważny element sys-
temu w sytuacji, kiedy częstotliwość odbioru z nieruchomoś-
ci odpadów z selektywnej zbiórki nie będzie adekwatna do iloś-
ci wytworzonych tego rodzaju odpadów i pojemności posia-
danych pojemników. W takim przypadku, każdy właściciel nie-
ruchomości będzie mógł do PSZOK-u, nieodpłatnie sam
dostarczyć zalegające na jego posesji wysegregowane odpady. 

GDZIE UZYSKAMY WIĘCEJ INFORMACJI
NA TEN TEMAT?

Informacje na temat nowej ustawy można znaleźć w Interne-
cie m.in. na stronie: 

www.naszesmieci.mos.gov.pl; www.selekt.czempin.pl. 
Informacje można także uzyskać dzwoniąc do organizatora
nowego systemu Związku Międzygminnego Centrum Zagos-
podarowania Odpadów SELEKT: 

tel. 612 826 303, 535 937 811, 696 055 495
ZM SELEKT
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Urząd Miejski ul. Podleśna 4 62-040 Puszczykowo  
tel. 61 898 37 00; fax 61 898 37 11 
www.puszczykowo.pl; e-mail: um@puszczykowo.pl  
Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00–16:00
wtorek-piątek: 7:30 –15:30

Przychodnia Zdrowia SALUS ul. Kraszewskiego 11, 
tel. 61 813 32 03 czynna: poniedziałek-piątek 8:00–18:00

Puszczykowski Ośrodek Zdrowia POZMED sp. z o.o. 
ul. Poznańska 36 – 61 8301 382
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. 

Poradnia lekarska w hotelu szpitalnym ul. Kraszewskiego 6 
tel. 61 89 84 019

Poradnia Lekarsko-Stomatologiczna MEDICOR ul. Kraszewskiego
11 tel. 61 898 42 22 czynna: poniedziałek-piątek, rejestracja
8:00–18:00

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

Niepubliczne Przedszkole „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

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 – M. Kaszuba – 721 268 279

M. Kościuk – 721 471 271
gospodarz – M. 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

data ur. data zg.
Walkowska Marianna Konstancja 17.02.1923 13.02.2013
Sitko Jan 27.08.1937 20.02.2013
Radzimski Leszek Franciszek 2.12.1945 25.02.2013
Strzelczyk Maria 15.02.1927 3.03.2013
Szymkowski Przemysław Zygmunt 10.06.1950 4.03.2013
Stróżewska Julia Wacława 22.02.1935 5.03.2013

data ur. data zg.
Kołeczek Teresa 27.09.1924 6.03.2013
Blum Lech Ludwik 11.08.1946 7.03.2013
Zakrzewska Maria 8.06.1929 8.03.2013
Orpiszak Roman Antoni 16.08.1953 13.03.2013
Kwiatek Czesław 26.07.1929 13.03.2013
Albanowska Marianna Krystyna 15.08.1930 14.03.2013

ODESZLI 
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ZŁOTY WYSTĘP JUDOKÓW
Wspaniały rezultat uzyskali judocy ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Puszczykowie podczas Mistrzostw Wielkopolski Szkół Podstawowych
w Judo roczniki 2000/2002. W zawodach rozegranych 2 marca w sali
Olimpii Poznań Jan Namysł wywalczyły złoty medal.

Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Pod-
stawowych to zawody, w których zawod-
nicy reprezentują szkoły, do których u czę -
szczają, a nie kluby w których trenują.

Jakub Mazurek, Jakub Michalski oraz
Jan Namysł reprezentowali więc na tych
prestiżowych zawodach swoja szkołę
czyli SP nr 1 w Puszczykowie, do której
uczęszczają.

Po zmianie kategorii wagowej na
wyższą Jakub Mazurek miał twardy
orzech do zgryzienia i po trudnych wal-

kach odpadł z zawodów. Jednak trzeba
nadmienić, że w ubiegłym roku Jakub
Ma  zurek wygrał te zawody w swojej ka -
tegorii.

Honor SP 1 obronił Jan Namysł, któ-
ry po walkach eliminacyjnych wyszedł
z grupy, a następnie wygrał dwa starcia
i po walce finałowej zdobył złoty medal
– Jan był najmłodszym zawodnikiem na
podium (2002).

W tym miejscu chciałbym złożyć
szczere podziękowania trenerom: Panom

Michałowi i Bartoszowi Szarzyńskim za
wytrwałość i konsekwentnie prowadzo-
ne treningi w sali SP 1.

Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych na treningi z naszymi medalis-
tami. Informacje w szkole SP 1. 

Piotr Namysł

Na zdjęciu Jan Namysł w walce finałowej
(po prawej).

ŻYCIÓWKA MATEUSZA
Świetny występ odnotował zawodnik PTS Puszczykowo Mateusz Kędziora 
na Krajowym Turnieju Młodzików w Solcu Kujawaskim. 

Zarówno w singlu jak i de -
blu w parze z zawodnikiem 
z Przeźmierowa Mateusz za-
jął wysokie trzecie miejsce. 
W grze pojedynczej nasz
zawodnik zaczął od pojedyn-
ku z wymagającym przeciw-
nikiem z MKB Lednik Miast-
ko, którego pokonał w trzech
setach. Kolejny mecz Mateusz
zagrał z zawodnikiem z KS
Masovia Płock gdzie kontro-

lował cały czas przebieg me -
czu i pewnie wygrał w dwóch
setach. W ćwierćfinale ba-
dmintonista z Puszczykowa
spotkał się turniejową „dwój -
ką”. Dużo wyżej notowany
zawodnik z KS Hubertus Za -
lesie Górne był murowanym
faworytem spotkania. Mateusz
bardzo dobrze pokierował 
grą zdobywając prowadzenie
i utrzy mując kilkupunktową

przewagę wygrywając ostate -
cznie w dwóch setach. O wej -
ście do finału nasz zawodnik
spotkał się z dobrze sobie
znanym zawodnikiem z Prze-
źmierowa. Mimo wyrównanej
walki Mateusz nieznacznie
uległ zdobywając ostatecznie
trzecie miejsce. 

Na zawodach startował rów-
nież Paweł Bakun w kategorii
Juniorów, który rywalizację

w grze pojedynczej i pod wój-
nej zakończył na fazie grupo-
wej. PTS

MKS PUSZCZYKOWO NA MISTRZOSTWACH 
POZNANIA W MINI SIATKÓWCE
2 marca dziewczęta z klas IV–VI z Międzyszkolnego Klubu Sportowego
PUSZCZYKOWO wzięły udział w Mistrzostwach Poznania w mini
siatkówce. W zawodach uczestniczyło ponad 100 młodych siatkarek.

Trzy zespoły musiały się udać aż do
Krotoszyna, gdzie turniej ten był roz-
grywany. Dwa zespoły dziewcząt z klas
czwartych grały dwójkami, zaś dziew-
częta z klas szóstych – czwórkami.
Wszystkie zespoły zajęły miejsca poza

podium, ale zyskały wiele doświadczenia,
które na pewno będzie procentowało w ko -
lejnych rozgrywkach.

Dziewczynki wykazały się ogromną
ambicją i dużą wolą walki, za co im bar-
dzo dziękuję. Joanna Hejnowicz



Organizatorzy zabezpieczają lotki syntetyczne
oraz rakiety. 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: przed zawodami
na sali gimnastycznej od godz. 9.00 lub mailo-
wo pts@ptspuszczykowo.pl 

OPŁATA STARTOWA wynosi 15 zł (osoby po
18 roku życia, członkowie PTS – 10 zł), dzieci i młodzież
należąca do PTS – 5zł, dzieci i młodzież nie należąca do PTS
– 10 zł.

Losowanie odbędzie się przez zawodami (6.04.2013)
o godzinie 9.10 – w miejscu zawodów. 

PROGRAM ZAWODÓW
9.15 – rozpoczęcie gier w najmłodszych kategoriach

11.30 – rozpoczęcie gier w kategoriach Wesoły Amator i OPEN
12.00 – zakończenie gier najmłodszych i uroczyste wręcze-

nie nagród i medali
15.00 – zakończenie gier w starszych

kategoriach i uroczyste wręcze-
nie nagród i medali

15.15 – rozpoczęcie turnieju gier podwój-
nych 

*Organizator zastrzega sobie prawo
zmiany programu za wodów.

Sędzią głównym będzie Jakub Janaszek,
tel. 697 695 723, 
e-mail: pts@ptspuszczy kowo.pl. red 
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MISTRZOSTWA PUSZCZYKOWA 
W BADMINTONIE 
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe zaprasza
wszy stkich mieszkańców Puszczykowa 
na Mistrzostwa Pu szczykowa w badmintonie.
Zawody zostaną rozegrane 6. kwietnia 2013 r.
Początek rywalizacji o godzinie 9.15, w sali
gimnastycznej SP 1 przy ul. Wysokiej 1. 

Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach: dzie-
ci (kl. I–III); młodzicy (kl. IV–VI); juniorzy młodsi (gimnaz-
jum); wesoły amator; open i gry podwójne kategorii OPEN. 

Wszystkie gry odbędą się system grupowym lub grupo-
wo-pucharowym (w zależności od ilości zgłoszeń). Zawod-
nik może grać tylko w jednej kategorii (nie licząc gry pod -
wójnej).

SPORTOWA MŁODZIEŻ DOPINGOWAŁA 
Gimnazjaliści z Zespołu Szkół
w Puszczykowie dopingowali
sportowców wspólnie z członkami
Klubu Olimpijczyka podczas
halowego mityngu „Pedros Cup”
w Bydgoszczy. W wyjeździe wzięły
udział 44 osoby, w tym 
aż 36 uczniów z Puszczykowa. 

Po rozwieszeniu transparentów rekla-
mujących Puszczykowo zajęliśmy wyzna-
czone miejsca czekając na rozpoczęcie
zawodów. Podziwialiśmy nie tylko pchnię-
cie kulą, ale także skoki o tyczce kobiet
i mężczyzn, a atmosfera na trybunach była
cudowna. Oprócz polskich sportowców
można było podziwiać także zagraniczne
gwiazdy, z medalistami olimpijskimi na
czele. Polskę dobrze reprezentowała Anna

uczestniczyć w podobnych imprezach
organizowanych i sponsorowanych przez
Klub Olimpijczyka w Puszczykowie.

Weronika Gawin i Marta Jajczyk
– uczennice Gimnazjum Sportowego

w Puszczykowie

LEKKOATLETÓW
Rogowska, zajmując w tyczce czwarte
miejsce. Wśród mężczyzn z polskiej re -
prezentacji żadnemu nie udało się niestety
dorównać zagranicznym zawodnikom,
ale i tak pobili swoje rekordy życiowe.
Słynna Monika Pyrek i wspaniały Tomasz
Majewski nie startowali w zawodach, ale
można było ich spotkać oraz poprosić
o autograf. 

Bardzo podobał nam się ten wyjazd,
ponieważ spotkałyśmy gwiazdy sportu
oraz zdobyłyśmy ich autografy i zdjęcia.
Wiemy też już jak odbywają się zawody
na żywo. Dzięki temu wyjazdowi poz-
nałyśmy wiele wspaniałych osób z pobli-
skich szkół, ale i również poprawiły się
relacje pomiędzy uczniami z naszej kla-
sy. Mamy nadzieję, że znowu uda nam się
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JUBILEUSZOWY 15 NETTO CUP 
Badmintoniści z Puszczykowa niemal z każdych zawodów przywożą
medale. Nie inaczej było podczas 15 edycji Ogólnopolskiego Turnieju
Badmintona Ne@o Cup – Szczecin.

Na turniej zjechali zawodnicy z całej
Polski, o czym świadczyła wysoka frek-
wencja, 252 zawodników we wszystkich
kategoriach. Przez dwa dni rozegrano
prawie 500 pojedynków. Mecze finałowe
trwały do późnych godzin wieczornych

i nie zabrakło w nich zawodników z Pu -
szczykowa. W grze singlowej w kategorii
OPEN świetnie spisał się Paweł Nie-
woliński, który wywalczył brązowy
medal. W walce o finał uległ Mistrzowi
Polski Juniorów z 2007 roku M. Mikołaj-

PUSZCZYKOWSKIE „NADZIEJE OLIMPIJSKIE”
Sześcioro uczniów Zespołu Szkół w Puszczykowie oraz dwoje trenerów
znalazło się w gronie laureatów XLII Konkursu Nadziei Olimpijskich
imieniem Karola Hoffmanna. 

Uroczysta gala połączona z wręczeniem
wyróżnień odbyła się w Sali herbowej
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Nagrody zostały przyznane dziesięciu
najlepszym sportowcom w kilku katego-
riach wiekowych – osobno dziewcząt 
i chłopców. 

W najmłodszej kategorii dzieci (1999 
i młodsi) w czołowej 10-tce znaleźli się
uczniowie naszego Gimnazjum, którzy
w ubiegłym roku startowali z sukcesami
w Czwartkach Lekkoatletycznych – Maciej
Czyż, Bartosz Skałecki oraz Sebastian Leo-
narczyk. W kategorii młodziczek (1997–

98) na wysokiej czwartej pozycji znalazła
się sprinterka Marcelina Winkowska,
zawodniczka klubu MKS Juvenia Pusz-
czykowo. Na trzecim miejscu w gronie
juniorek młodszych (1995–96) znalazła się
Adrianna Szóstak, medalistka Mistrzostw
Polski w skoku w dal oraz trójskoku. Szóstą
pozycję w kategorii juniorek (1993–94)
zajęła absolwentka klasy sportowej
Agnieszka Sobieska, również medalistka
Mistrzostw Polski w trójskoku. 

Wśród wyróżnionych trenerów w Wiel-
kopolsce znalazł się Jarosław Jagaciak
oraz Joanna Ziółkowska. 

czakowi. W grze deblowej para z Pusz-
czykowa P. Niewoliński/J. Janaszek za -
brnęła do finału, gdzie po wyrównanym
pojedynku nieznacznie uległa w trzecim
secie parze ze Szczecina zdobywając
ostatecznie srebrny medal. W grze mie-
szanej też nie zabrakło pary z Puszczy-
kowa. „Na pudle” z brązowym medalem
znaleźli się J. Janaszek/K. Kistowska,
któ rzy w półfinale przegrali z parą z Ol -
sztyna. 

Niedziela była dniem zmagania ama-
torów. Puszczykowo reprezentowało
trzech zawodników: M. Wilczek, J. Kra-
kowski i P. Janaszek. Najdalej zabrnął
Przemek, który po stoczeniu sześciu
pojedynków wywalczył srebrny medal
przegrywając w finale z zawodnikiem 
z Zielonej Góry. Pozostali nasi zawodnicy
zakończyli pojedynki na 1/8 finału.

W tym samym czasie w Słupcy odbył
się Krajowy Turniej Młodzików, gdzie
Mateusz Kędziora z Puszczykowa
odniósł dwa zwycięstwa i dwie porażki
w singlu, a w grze podwójnej z zawod-
nikiem z Przeźmierowa zajął wysokie
trzecie miejsce. PTS 

Wszystkim serdecznie gratulujemy
ży   cząc sukcesów sportowych w 2013
roku. red

NOWY ZARZĄD KP LAS PUSZCZYKOWO
15 lutego br. podczas walnego zgro-

madzenia członków KP LAS Puszczy-
kowo został wybrany nowy zarząd.

Nowym prezesem został Miron Skołuda.
Funkcje vice prezesa pełni Leopold
Lipiński. Gospodarzem obiektu jest

Daniel Piechocki. Andrzej Szymczak
został skarbnikiem, Maciej Stelma-
chowski sekretarzem. 

Do zarządu weszli także: Tomasz Po -
tocki i Mar cin Nawrocki. red




