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ROZŚPIEWANE
MAŁOLATY
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Puszczykowie już po raz
ósmy była organizatorem Międzyszkolnego Fes>walu
Piosenki Małolata. Honorowym patronatem Fes>wal,
który odbył się 26 kwietnia br., objął Burmistrz
Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek oraz Starosta
Poznański Jan Grabkowski. Swoją obecnością
zaszczyciła nas Przewodnicząca Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu Rady Miasta Puszczykowa
Pani Małgorzata Szczotka.

Do rywalizacji stanęło 12 szkół z Mosiny, Lubonia, Kórnika,
Komornik, Stęszewa, Czapur, Krosna, Krosinka i Puszczykowa.
Wystąpiło 36 uczestników, którzy zaśpiewali piosenki z reper-
tuaru dziecięcego i młodzieżowego.

Uczestnicy festiwalu prezentowali niezwykle wysoki poziom
artystyczny. Trudne zadanie stanęło przed jury w składzie: pani
Danuta Mankiewicz, dyrektor Biblioteki Miejskiej Centrum
Animacji Kultury, pani Beata Oziemska, nauczycielka muzy-
ki oraz pan Burmistrz Andrzej Balcerek. Oto lista laureatów.

W kategorii I (klasy 0 i I):
I miejsce – Patrycja Szewczuk (SP 1 Puszczykowo)
II miejsce – Laura Zielniewicz (SP Stęszew)
III miejsce – Olga Styła (SP Krosno)
Wyróżnienie: Witold Tritt (SP 3 Luboń)
Wyróżnienia dodatkowe: Anna Galubińska (SP 2 Kórnik),

Dorota Ulatowska (SP 1 Puszczykowo), Rozalia Frankowska
(SP Komorniki), Wiktoria Konowałów (SP Czapury)

W kategorii II (klasy II i III):
I miejsce – Lena Ciemniejewska (SP Krosinko)
II miejsce – Oliwier Szymczak (SP Stęszew)
III miejsce – Natalia Matyjasik (SP 2 Luboń)
Wyróżnienie: Maria Troszczyńska (SP Krosno)
Wyróżnienia dodatkowe: Rozalia Huderek (SP 1 Puszczy-

kowo), Oliwia Pepel (SP 2 Kórnik), Martyna Sykulska (SP 2
Puszczykowo), Karolina Madej (SP 1 Puszczykowo).

VIII Międzyszkolny Festiwal Piosenki Małolata

W kategorii III (klasy IV–VI):
I miejsce – Julia Peksa

(SP Komorniki)
II miejsce – Hubert Mizerka

(SP 3 Luboń)
III miejsce – Julia Szczepaniak

(SP Czapury)
Wyróżnienie: Joanna Cykowiak

(SP 4 Luboń)
Wyróżnienia dodatkowe: Julia Antczak

(SP Stęszew), Martyna Wojciechowska (SP
Krosinko), Julia Wittchen (SP 1 Puszczy-

kowo), Jan Kubasik (SP 1 Puszczykowo).
Zwycięzcy otrzymali puchary, prezenty, a wszyscy uczest-

nicy dyplomy oraz nagrody za udział. Dla szkół, których repre-
zentanci wzięli udział w festiwalu przygotowano pamiątkowe
dyplomy.

Laureatom oraz wszystkim uczestnikom festiwalu ser-
decznie gratuluję życząc dalszych sukcesów.

Organizator Festiwalu
Mirosława Przybylska SP Nr 1

w Puszczykowie
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SAMORZĄD

PROWADZIMY ODPOWIEDZIALNĄ POLITYKĘ FINANSOWĄ
Ze Skarbnikiem Miasta Puszczykowa Piotrem Łoździnem rozmawia Bogdan Lewicki

– W 2012 r., po raz pierwszy od 2006
Miasto osiągnęło nadwyżkę dochodów
nad wydatkami. Pewnie jest Pan z tego
zadowolony?

– To prawda, że w latach 2007–2011
Miasto w każdym roku osiągało deficyt; jed-
nak warto wskazać, że już w 2011 r. niewiele
brakowało, aby Miasto zakończyło rok

nadwyżką, bowiem deficyt wyniósł zaledwie 36 tys. zł. Chciał-
bym również zaznaczyć, że nie zawsze wystąpienie deficytu
należy oceniać negatywnie. Niemniej jednak w sytuacji, kie-
dy w latach 2007–2010 łączny deficyt Miasta Puszczykowa
wyniósł aż 13,1 mln zł, co równocześnie spowodowało ogrom-
ny wzrost zadłużenia, budżet bez deficytu jest bardzo istotny.
Cieszy mnie to, że Burmistrz z radnymi prowadzą odpowie-
dzialną politykę finansową. W ostatnich dwóch latach bardzo
wiele zrobiliśmy, żeby poprawić sytuację finansową Puszczy-
kowa. Wszystkie wskaźniki ekonomiczne Miasta znacznie się
poprawiły.

– A zadłużenie, wzrosło czy się zmniejszyło?
– Zadłużenie na koniec 2012 r. wyniosło 13,2 mln zł w sto-

sunku do 14,1 mln zł na koniec 2011 r. Dzięki osiągniętej nad-
wyżce, w zeszłym roku nie było konieczności zaciągania całej
kwoty planowanego kredytu. W 2012 r. zaciągnęliśmy dług
o 455 tys. zł mniejszy niż pierwotnie planowaliśmy.

– Jak zmieniła się sytuacja dochodowa Miasta w 2012 r.
w stosunku do 2011 r.?

– Dochody bieżące Miasta wzrosły o 3,6 mln zł. Wzrost ten
wynikał przede wszystkim z większych wpływów z udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych – o 2 mln zł. Znacz-
ny wzrost nastąpił również w podatku od nieruchomości – pra-
wie o 800 tys. zł. Przyczyną tego wzrostu była zmiana stawek
podatku oraz naliczenie za 5 lat wstecz podatku za mienie Mias-
ta, które dotychczas nie było zgłoszone do opodatkowania –
wpływ z tego tytułu wyniósł 262 tys. zł, a w każdym następnym
roku będziemy otrzymywali dodatkowo prawie 50 tys. zł. War-
to również wspomnieć, że w 2012 r. odzyskaliśmy za lata wcześ-
niejsze zapłacony podatek VAT w kwocie 48 tys. zł.

– Czy Miasto pozyskało jakieś środki zewnętrzne?
– Obecnie nie mamy możliwości skorzystania ze zbyt wie-

lu programów, w których moglibyśmy otrzymać dofinansowanie.
Pomimo to w zeszłym roku realizowaliśmy 3 programy unij-
ne: dwa w szkołach, jeden w MOPS-ie, łącznie dotacje na ich
realizację wyniosły 126 tys. zł. Ponadto otrzymaliśmy 40 tys. zł
z Funduszu Zajęć Sportowych na naukę pływania uczniów szkół
podstawowych – klasy I–III. Podpisaliśmy także umowę na dofi-
nansowanie z Funduszu Dopłat adaptacji budynku przy ul. Niw-
ka Stara na mieszkania komunalne – wyniesie ono 40% war-
tość robót, nie więcej jednak niż 221 tys. zł. Udało się również
rozliczyć projekt „Przebudowa przyziemia budynku dawnej
szkoły na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Puszczykowie” – na konto Miasta
wpłynęło 460 tys. zł.

– A co Pan może powiedzieć o wykonanych wydatkach?
– Jestem zadowolony, że utrzymaliśmy poziom większości

wydatków bieżących z 2011 r., a w niektórych przypadkach
nawet je jeszcze zmniejszyliśmy. Przypomnę tylko, że w 2011 r.
sytuacja Miasta zmusiła nas do znacznego ograniczenia
wydatków, tym bardziej cieszy utrzymanie tego poziomu w 2012
roku. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe zrealizowaliśmy
wszystkie zaplanowane zadania. Na kilku inwestycjach w wyni-
ku korzystnych rozstrzygnięć przetargowych zaoszczędziliśmy,
dzięki czemu możliwe było wprowadzenie w trakcie roku dodat-
kowych zadań. Niestety aż 2,7 mln zł musieliśmy wydać w ze-
szłym roku na odszkodowania za grunty przejęte w latach
ubiegłych pod drogi.
– Czy Miasto spłaciło już zaległe zobowiązania wobec

Spółki Aquanet za hydranty uliczne?
– Tak. W grudniu zapłaciliśmy ostatnią z czterech rat, na jakie

Spółka zgodziła się rozłożyć zadłużenie za lata 2007–2010.
Łącznie spłaciliśmy 950 tys. zł. Przy czym warto zaznaczyć, że
w zeszłym roku przeprowadziliśmy kontrolę dokumentacji Spółki
z przeglądów hydrantów z tych lat, w wyniku, której okazało
się, że część z nich była nieczynna. W wyniku, czego Miasto od-
zyskało z zapłaconej kwoty aż 175 tys. zł.

– Podsumowując, jak Pan ocenia wykonanie budżetu za
2012 r.

Zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane na początku roku
zadania. Na inwestycje wydaliśmy o 1,1 mln zł więcej niż pla-
nowaliśmy na początku 2012 r. Rok zakończył się nadwyżką
w kwocie 481 tys. zł wobec planowanego deficytu w kwocie
321 tys. zł. Zmniejszyliśmy prawie o 1 mln zł zadłużenie Mias-
ta. Pozyskaliśmy dodatkowe dochody z przypisu podatku od nie-
ruchomości za lata ubiegłe, zwrotu podatku VAT i obciążenia Spół-
ki Aquanet za nieczynne hydranty w łącznej kwocie 500 tys. zł.
Podsumowując wykonanie budżetu oceniam pozytywnie.�
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RADA MIASTA

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 31. SESJI RADY MIASTA
PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 23 KWIETNIA 2013 R.

Uchwała Nr 208/13/VI
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejo-
nie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb
Puszczykowo, ark. 5, 7, 8.

Uchwała Nr 209/13/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomoś-

ci stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Niw-
ka, działka nr 510.

Uzasadnienie: Działka nr 510 położona w obrębie geo-
dezyjnym Niwka powstała w wyniku podziału terenów
budowlanych na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Działka sta-
nowi enklawę w kształcie trójkąta i jest użytkowana jako całość
gospodarcza z działką nr 511. Jest zagospodarowana i użyt-
kowana jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z niezbędną zabudową gospodarczą przez obecnych i poprzed-
nich współwłaścicieli. Udzielenie bonifikaty następuje na wnio-
sek współwłaścicieli w wysokości ustalonej przez Radę Mias-
ta Puszczykowa.

Uchwała Nr 210/13/VI
w sprawie: rodzajów, warunków i sposobów przyznawania

nauczycielom świadczeń pomocy zdrowotnej.
Uzasadnienie: Zmiana ustawy Karta Nauczyciela w art. 72

ust. 1 zobowiązuje organy prowadzące szkoły do określenia wyso-

kości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdro-
wotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także
określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej
pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Kompetencje organu prowadzącego wykonuje Rada Mias-
ta Puszczykowa, stąd podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Uchwała Nr 211/13/VI
w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przy-

znanie wyróżnień honorowych.
Uzasadnienie: Komisja weryfikacyjna jest komisją Rady

Miasta Puszczykowa powołaną w celu zweryfikowania wnio-
sków o przyznanie wyróżnień honorowych i sporządzenia opi-
nii oceniającej ich zasadność.

Uchwała Nr 212/13/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.

Uchwała dostosowuje dane do projektu zmiany uchwały
budżetowej na 2013 r.

Uchwała Nr 213/13/VI
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczy-

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

Zapraszamy na 33. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 25 czerwca 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.puszczykowo.pl. Informacje można też uzyskać pod numerem tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

KWIETNIOWE I MAJOWE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA

3 kwietnia br. – Komisja Rewizyjna
1. Kontrola inwestycji – odwodnienie budynku

Przedszkola nr 3 w Puszczykowie.

10 kwietnia br. – Komisja Rewizyjna
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykona-

nia budżetu za 2012 rok.

15 kwietnia br. – Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
1. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla terenu położonego w Pusz-
czykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Pia-
skowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8.

2. Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie
w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu
PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – w dwóch etapach: A i B.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej

własność Miasta Puszczykowa, obręb Niwka, działka
nr 510,

– powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie
wyróżnień honorowych,

– zmiany uchwały budżetowej.

4. Sprawy bieżące.
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RADA MIASTA

– Szykują się duże zmiany w organizacji pra-
cy Biblioteki Miejskiej i Centrum Animacji Kul-
tury. Chodzi o przeniesienie Biblioteki do
nowego budynku na rynku, a CAK do budyn-
ku nowej szkoły. Duże zmiany organizacyjne
czekają także Szkołę Podstawową nr 1 oraz
Gimnazjum nr 1. Każda ze szkół ma funkcjo-
nować we własnym budynku – SP w nowym

budynku, a Gimnazjum w tzw. starej szkole, gdzie obecnie funk-
cjonuje BMCAK. Kiedy wypracowano tę koncepcję?

– Dyskusja nad koniecznością powiększenia bazy lokalowej tych
szkół trwała od dłuższego czasu. W tym czasie Rada wysłuchała uwag
wszystkich stron. Wypowiadali się rodzice uczniów z obu szkół, dyrek-
torzy placówek, nauczyciele, jak i przedstawiciele mieszkańców.

Początkowo braliśmy pod uwagę rozbudowę szkoły jednak ta kon-
cepcja nie rozwiązywała głównego problemu puszczykowskich
szkół zapoczątkowanych założeniami reformy oświaty z 1998 r.,
które zakładały rozdzielenie szkół podstawowych od gimnazjów.
W toku prac koncepcje rozwiązania problemu bazy lokalowej
ewoluowały, szukaliśmy najlepszego rozwiązania i ostatecznie
podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu
7.05.2013 r. koncepcja nabrała kształtu, który spotkał się z apro-
batą komisji, jak i pełną aprobatą przedstawicieli szkół w osobach
Dyrektorów obu placówek, jak i przedstawicieli Rad Rodziców. Przed-
stawiciele rodziców ostatecznie wypowiedzieli się, że w obliczu zapre-
zentowanej koncepcji faktycznego rozdzielenia szkół powrót do założeń
rozbudowy szkoły jest dla nich nie satysfakcjonujący i wręcz okreś-
lili, że nie chcą takiego rozwiązania. Tę optymalną koncepcję udało
się wypracować dzięki dokonaniu zakupu budynku na Rynku.

– Wróćmy do historii. Jak doszło do powstania tego budyn-
ku na rynku?

– O przeznaczeniu powyższej nieruchomość na obiekt o charak-
terze użyteczności publicznej zdecydowała w 2009 r. ówczesna Rada
Miasta uchwałą nr 177/09/V z dnia 11.03.2009 r. Pani Burmistrz
Małgorzata Ornoch-Tabędzka 11.08.2009 r. podpisała stosowny akt
notarialny, na mocy, którego mógł powstać przedmiotowy budynek.

– Jakie argumenty przemawiają za przenosinami Biblioteki
do budynku na Ryneku?

– Dajemy opcję nowego budynku – zakładamy z doskonałym wypo-
sażeniem – o blisko trzykrotnie większej powierzchni, w samym cen-
trum życiowym miasta. Ta idea znalazła już wielu zwolenników, któ-
rzy cieszą się z tego, że biblioteka ożywi Rynek i nada temu miej-
scu właściwy charakter. Doskonałym tego przykładem był Festiwal
„Kreatywna Biblioteka – Kreatywne Puszczykowo”, który zorga-
nizowano w sobotę 11.05.2013 r. właśnie na Rynku i spotkał się
z doskonałym przyjęciem. Mając na względzie dużą kreatywność ze
strony Pani Dyrektor Biblioteki, jak i wszystkich współpracowników,
jestem przekonany, że nowo zakupiony budynek wraz z charakte-
rystyczną płytą naszego Rynku nabiorą wreszcie właściwego obli-
cza o charakterze kulturalnym. Z licznych rozmów z mieszkańcami
i użytkownikami obiektów na Rynku można wyczuć duże wyczekiwania
na to rozwiązanie, które wygeneruje większy ruch pieszych na Ryn-
ku, tym samym jeszcze bardziej go „ożywiając”.

– Czy pojawiła się koncepcja zagospodarowania nowego bu-
dynku?

– Tak oczywiście, ta koncepcja po szczegółowych ustaleniach z pro-
jektantem i Panią Dyrektor Biblioteki wraz z jej współpracownikami

(cd. na str. 6)

Rozmowa ze Zbigniewem Czyżem, Przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa

16 kwietnia br. – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Aktualne i prognozowane problemy lokalowe Szkoły Pod-

stawowej nr 1.
2. Plany zagospodarowania budynku na Rynku.
3. Sprawy bieżące.

18 kwietnia br. – Komisja Spraw Społecznych
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w 2012 roku.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Straży Miejskiej

w 2012 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
– powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie

wyróżnień honorowych,
– Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Pusz-

czykowa.
4. Sprawy bieżące.

24 kwietnia br. – Komisja Rewizyjna
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za

2012 rok – kontynuacja.

6 maja br. – Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
1. Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie
w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu
PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – w dwóch etapach: A i B.

2. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu położonego w Pusz-
czykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara,
obręb Niwka, ark. 11.

7 maja br. – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Problemy lokalowe Szkoły Podstawowej nr 1.
2. Plany zagospodarowania budynku na Rynku.

OPTYMALNE ROZWIĄZANIE
DLA SZKÓŁ, BIBLIOTEKI I CAK
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została ostatecznie uzgodniona. 7.05.2013 r. ostateczna wersja zos-
tała przedstawiona podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultu-
ry i Sportu, co spotkało się z dużym zainteresowaniem i akceptacją.

– Czy pojawiły się sprzeciwy wobec przeniesienia Biblioteki?
– W przypadku tej zmiany też wysłuchaliśmy argumentów

wszystkich stron. Przeciwnicy argumentowali m.in. tym, że dzieci
z SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 nie będą korzystać z biblioteki i nie będą
czytać książek, bo będą miały za daleko. Nie sposób się z tym zgo-
dzić, nie można dać wiary temu, że jedyna motywacja do czytania
książek i korzystania z biblioteki bierze się z lokalizacji obiektu. Przy
tej tezie należałoby przyjąć założenie, że mieszkańcy Niwki czy dzie-
ci z SP nr 2 w ogóle nie czytają, bo mają jeszcze dalej do bibliote-
ki, co jest oczywistą nieprawdą. Osobiście rozmawiałem z młodzieżą
zarówno z obu Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Liceum. Praktycznie
wszyscy moi rozmówcy wyrazili duże zadowolenie z faktu przenie-
sienia biblioteki do samego centrum miasta.

Innym argumentem, na który powoływali się przeciwnicy prze-
niesienia biblioteki było stwierdzenie, iż budynek jest całkowicie nie-
przystosowany do wykorzystania na bibliotekę. Ten argument
w sposób jednoznaczny został wyjaśniony przez projektanta, który
zaprzeczył całkowicie takim twierdzeniom, o czym najlepiej świad-
czy przedstawiona koncepcja zagospodarowania tego budynku
właśnie na cele Biblioteki.

– Pojawiają się jednak protesty przeciwko całkowitej likwi-
dacji CAK i Akademii Seniora w tym również w prasie lokalnej.
Co Pan o tym sądzi?

– Uważam, że takie stawianie sprawy jest nieporozumieniem. O ile
jestem w stanie zrozumieć obawy czy wątpliwości związane z powstałą
koncepcją to absolutnie nie mogę zgodzić się z opinią, że tym posu-
nięciem niszczymy czy całkowicie likwidujemy CAK i Akademię Senio-
ra. Po przyjrzeniu się tym sformułowaniom musimy stwierdzić, że to
teza niemająca potwierdzenia w faktach, całkowicie odbiegająca od
stanu faktycznego i rzeczywistej intencji radnych i władz miasta.

– To jakie są te założenia i intencje?
– Po pierwsze CAK i Biblioteka pracują bardzo dobrze, cieszą się

olbrzymim powodzeniem i uznaniem wśród mieszkańców oraz
władz i dlatego nikt nie chce ich likwidować. W dalszym ciągu będzie-
my przeznaczać w budżecie na ich funkcjonowanie te same środki,
zatrudnienie znajdą tu te same osoby i dlatego nie ma co obawiać
się pogorszenia usług. Opierając się na tezie przedstawianej przez
przeciwników koncepcji odniosłem wrażenie, że w ich ocenie CAK
i Akademia Seniora to tylko sale. Uważam, że takie twierdzenie jest
całkowicie sprzeczne z ideą, która przyświecała powstaniu CAK i ani-
mowania kultury w Puszczykowie. Jest też krzywdzące dla pracow-
ników CAK i Biblioteki. Gdybyśmy przyjęli ten tok rozumowania to
należałoby dojść do wniosku, że to nie praca i zaangażowanie zatrud-
nionych ludzi tworzą sukces tych instytucji, ale same mury czy sale.

Uważam, że dla dobrego funkcjonowania CAK nie ma znaczenia
czy ci sami ludzie mający te same środki finansowe do dyspozycji
wykonują swoją pracę w dotychczasowych pomieszczeniach czy
w pomieszczeniach w budynku oddalonym zaledwie o około 10 met-
rów. Uważam, że o sukcesie CAK świadczy zaangażowanie i efek-
ty pracy, które są rozpoznawalne i tak bardzo doceniane.

Argumenty, że seniorzy nie będą mieli okazji się spotykać nie mają
odzwierciedlenia w rzeczywistości, bo władze miasta planują zagos-
podarować miejsce w sąsiednim budynku nowej szkoły – z bezprob-
lemowym wejściem z parteru, co jest ważne szczególnie dla starszych

osób. Liczba sal pozostanie niemal bez zmian. Nie ma tu również mowy
o zmniejszeniu liczby zajęć Jestem przekonany, że dyrekcja i pracownicy,
którzy doskonale sprawdzili się w działaniu w budynku tzw. starej szkoły,
równie doskonale poradzą sobie w nowej sytuacji.

– W jednej z wypowiedzi przeciwników tych rozwiązań zna-
lazłem stwierdzenie, że przy kupnie budynku na Rynku doszło
nawet do naruszenia prawa. Czy mógłby Pan to skomentować?

– Uważam, że jeśli ktokolwiek ma wiedzę, że doszło do złama-
nia prawa powinien niezwłocznie zgłosić to do organów ścigania.
Tylko one mają narzędzia i kompetencje, aby sprawdzić czy tak było
w istocie.

– Jedna z lokalnych gazet w swoim nadzwyczajnym dodatku
przedstawiła swoją propozycję skierowaną do władz Puszczykowa,
aby Gimnazjum przenieść do budynku Urzędu Miejskiego, rad-
nych i urzędników do „Grzybka” na Rynku, a CAK i szkołę pozos-
tawić na swoich miejscach. Co Pan na to?

Faktycznie, po wcześniejszym promowaniu koncepcji rozbudowy
szkoły, która w obecnej chwili jest sprzeczna z wolą wszystkich przed-
stawicieli społeczności szkolnej oraz z podstawowym założeniem refor-
my oświaty zakładającym faktyczny rozdział szkoły podstawowej od
gimnazjum jest to druga propozycja. Jednak nie skomentuję ani nie
odniosę się do założenia przewidującego oddanie około 150
uczniom gimnazjum pomieszczeń, z których tylko jedno można prze-
znaczyć na pełnowymiarową sale lekcyjną. Co do innych „ faktów”,
na które powołuje się powyższa gazeta to odniosę się tylko do jed-
nego dotyczącego mojej osoby. W gazecie stwierdzono, że jestem
członkiem Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr 5/10/VI Rady Miasta Pusz-
czykowa z dnia 14.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miasta Puszczykowa określa skład osobowy tej komis-
ji wskazując jednocześnie, że w tej kadencji nie byłem i nie jestem
członkiem Komisji Rewizyjnej

Reasumując, podczas prac nad rozwiązaniem problemów lokalo-
wych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr.1kierowaliśmy się ideą
wyrównania warunków lokalowych puszczykowskich szkół mam na myś-
li porównanie warunków ze szkołą i gimnazjum nr.2, które to warun-
ki lokalowe jak dotąd odbiegają znacznie od warunków szkół nr.1. Nie
chcieliśmy dopuścić do sytuacji wprowadzenia zmianowości w SP nr.1,
a takie realne zagrożenie pojawiłoby się już od września 2014.

Ponadto przyświecała nam myśl by uatrakcyjnić ofertę bibliote-
ki ożywiając jednocześnie rynek i oczywiście pozostawiając bogatą
ofertę CAK i Akademii Seniora na niezmienionym dotychczasowym
wysokim poziomie

Rozważając i szukając najlepszego rozwiązania problemu musie-
liśmy uwzględniać możliwości finansowe naszego miasta, które znacz-
nie nas ograniczają, dodam tylko, że w związku z zadłużeniem mias-
ta w poprzedniej kadencji do 14 mln zł same tylko odsetki roczne z tego
tytułu kosztują budżet miasta około 1 mln zł, czyli stanowią sumę zbliżoną
do całej kwoty, którą planujemy przeznaczyć na rozwiązanie proble-
mów lokalowych puszczykowskich szkół (planowana kwota to 1.1 mln zł
w wariancie optymistycznym z pozyskaniem dotacji zewnętrznej). Jes-
tem przekonany jednak, że przedstawione w jasny sposób fakty, jak
i uzasadnienie do decyzji o wyborze, naszym zdaniem, optymalnej kon-
cepcji rozwieje bezpodstawnie wzniecony niepokój, rozgoryczenie i oba-
wy, co do przyszłości CAK i Biblioteki, które to instytucje po zmianach
będą pracowały na nie zmienionym wysokim poziomie. �

RADA MIASTA
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Myślę, że odpowiedź na pytanie zawarte
w tytule dla przeważającej części rodziców
małych dzieci, w wieku szkolnym, jest oczy-
wista. Większość marzy, by ich dzieci cho-
dziły do szkoły odpowiednio przystosowanej
do kształcenia i wychowywania maluchów.
Jestem przekonana, że dzięki staraniom dy-
rekcji obu naszych puszczykowskich szkół nie

mamy się czego wstydzić, ale jeśli jest taka okazja, aby wspomóc
te wysiłki, to należy to zrobić i dążyć do uregulowania tego, co możli-
we, by szkoła i nauczyciele mogli w lepszych warunkach wypełniać
swe zadania. Perspektywa oddzielenia pracy w jednym budynku szkoły
podstawowej od gimnazjum na pewno jest takim posunięciem, któ-
re można oceniać bardzo dobrze z punktu widzenia psychologii i edu-
kacji małego dziecka.

Dlatego pragnę Państwu dość szczegółowo opowiedzieć o wyda-
rzeniach mających miejsce na ostatnim posiedzeniu Komisji Edu-
kacji, Kultury i Sportu, poświęconemu głównie rozwiązaniu pro-
blemów lokalowych Szkoły Podstawowej nr 1. Nie powinno niko-
go dziwić, że zajmujemy się tym zagadnieniem już dość długo i tak
dokładnie, bo to przecież, jak pisałam już w lutowym numerze „Echa”,
sprawa priorytetowa.

Bardzo zadowolił mnie fakt, że miniona komisja cieszyła się tak
dużym zainteresowaniem mieszkańców, na których obecności bar-
dzo nam zależy! Zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji odnośnie
tak ważnych dziedzin naszego puszczykowskiego życia jak eduka-
cja i kultura.

Rozpoczęliśmy spotkanie od przygotowanej, przez pracowników
Urzędu Miejskiego, prezentacji koncepcji zagospodarowania budyn-
ku na Rynku. Pan wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaprezentował
i omówił projekt, który przewiduje wykończenie i oddanie budynku
w najwyższym standardzie Bibliotece Miejskiej na jej potrzeby. Będzie
to możliwe dzięki pozyskaniu przez UM funduszy z Ministerstwa Kul-
tury na rozwój bibliotek. Pozyskanie tych środków jest bardzo
możliwe, według burmistrza, jeszcze w maju lub we wrześniu 2013.

Następnie p. wiceburmistrz Ślisiński przedstawił nam koncepcję
rozwiązania kłopotów lokalowych SP nr 1 i Gimnazjum nr 1. Otóż
burmistrz zaproponował, by od września 2014 dzieci mogły mieć
do wyłącznej dyspozycji swój budynek szkoły podstawowej, a gim-
nazjaliści uczyli się w osobnej lokalizacji, a konkretnie w budyn-
ku starej szkoły na parterze i pierwszym piętrze. W związku z tym
pojawiło się pytanie, gdzie będzie miała miejsce działalność Cen-
trum Animacji Kultury? Otóż oprócz nowocześnie zagospodaro-
wanego i wyposażonego budynku na Rynku, który ma ok. 300 m
kwadratowych powierzchni, CAK nadal będzie korzystało z sali kon-
certowej w starym budynku na I. piętrze i dodatkowo otrzyma
powierzchnię (ok. 200m2) na odtąd już oddzielonym całkowicie od
szkoły parterze SP nr 1. Taka reorganizacja spowoduje, że obie pla-
cówki oświatowe zyskają, w opinii ich dyrektorów, potrzebną
powierzchnię, która zaspokoi potrzeby lokalowe obu szkół i zapew-
ni im odrębność i niezależność, a co za tym idzie większy komfort
i bezpieczeństwo dzieci.

RADA MIASTA

DLACZEGO DZIECI I MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA
POWINNY UCZYĆ SIĘ W OSOBNYCH BUDYNKACH?

Jakie są tego koszty oszacowane przez Urząd Miejski? Otóż pier-
wotnie założono w budżecie, a konkretnie w Wieloletnim Planie
Finansowym: 1 mln 400 tys. zł na rozbudowę szkoły (na całość –
rozbite na dwa lata). Po dokładnym obliczeniu potrzebnego metrażu
(wraz z zapleczem administracyjnym i korytarzami) okazało się, że
dobudówka liczyć będzie ok. 655 m2, co pomnożone razy 3 tys. zł/ m2,
dawałoby koszt całkowity budowy równy ok. 2 mln zł, czyli znacz-
nie więcej niż planowano. Wówczas zaproponowano zakup budyn-
ku na Rynku za 750 tys. zł (w dwóch ratach), co Rada Miasta
przegłosowała i zaopiniowała pozytywnie. Zostało więc na wykoń-
czenie budynku 650 tys. zł, ale jak wspominałam Urząd Miejski sta-
ra się o dofinansowanie, więc jeżeli dostaniemy dotację z minister-
stwa (co według UM jest bardzo prawdopodobne), to nakład Mias-
ta na wykończenie budynku w najwyższym standardzie będzie wyno-
sił ok. 250 tys. zł (25% wkład do dotacji). Dodatkowo trzeba sza-
cować, że koszty adaptacyjne sal w starej szkole (np. odmalowanie
czy wykładziny) wyniosą ok. 100 tys. zł. Ale mimo to całkowity koszt
przedstawionego projektu, według wyliczeń UM, jest mniejszy (przy
przyznanej dotacji) niż zaplanowane pierwotnie 1 mln 400 tys. zł.

Po zaprezentowaniu tej koncepcji rozpoczęliśmy dyskusję, któ-
ra była długa i dość burzliwa. W sali sesyjnej byli obecni przedsta-
wiciele różnych grup społecznych, reprezentujący różne interesy.
Każdy mógł wyrazić swoja opinię i dlatego było tak dużo odmien-
nych głosów, a posiedzenie komisji trwało blisko trzy godziny. Dyrek-
cja Szkoły Podstawowej nr 1, Rada Rodziców SP nr 1 i Gimnazjum
nr 1 wyraziła swoją bardzo pozytywną opinię na ten temat. Jedna
z przedstawicielek Rady Rodziców powiedziała nawet wprost, że
wobec takiej propozycji rodziców nie interesuje już rozbudowa szkoły.
Dla każdego, kto rozumie potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 jest to
racjonalne i logiczne. Rozbudowa nie spowoduje rozdzielenia
„podstawówki” od gimnazjum, maluchów od młodzieży i nie roz-
wiąże żadnych innych problemów szkoły poza powstaniem dodat-
kowych pomieszczeń do nauki. W przypadku przejścia gimnazjum
do starego budynku szkoły – dzieci (niedługo już pięciolatki trafią
do oddziałów przedszkolnych) nie będą uczyć się w jednym budyn-
ku z nastolatkami, co jest niezwykle ważne, jak już podkreślałam,
ze względów psychologicznych, pedagogicznych i bezpieczeństwa.
Bardzo wiele gmin i miast marzy o takiej sytuacji, a my możemy
na to sobie pozwolić i zapewnić komfort dzieciom i młodzieży cho-
ciaż w dwóch z czterech placówek w Puszczykowie.

Udzielenie opinii przez komisję, w tej sprawie nie było jednak łat-
we, bo jak wspomniałam było też wiele innych głosów, niezado-
wolonych z planów przenosin CAK. Po przeanalizowaniu, wspom-
nianych powyżej korzyści, KEKiS zaopiniowała pozytywnie koncepcję
rozdzielenia Szkoły Podstawowej nr 1 od Gimnazjum nr 1 i pro-
wadzenia zajęć szkolnych dzieci i młodzieży w osobnych budynkach,
podkreślając jednak konieczność dalszych uzgodnień burmistrza
z dyrekcją CAK, w trosce o zapewnienie Centrum Animacji Kul-
tury odpowiednich warunków do prowadzenia wszystkich dotych-
czasowych zajęć i przedsięwzięć, które są tak ważne dla kultury
w naszym mieście.

Małgorzata Szczotka
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Władysław Ślisiński, zastępca Burmistrza Pusz-
czykowa.

Od września 2014 roku w budynku nowej
szkoły będą więc uczyć się wyłącznie uczniowie
szkoły podstawowej – którzy zyskają 3 dodatko-
we sale lekcyjne w pełni zabezpieczające potrze-
by lokalowe szkoły. Natomiast w budynku starej
szkoły naukę pobierać będą tylko gimnazjaliści,

którzy do swojej dyspozycji będą mieli 6 sal lekcyjnych dla
6 oddziałów. Obie szkoły będą korzystały ze wspólnej sali gim-
nastycznej na dotychczasowych zasadach, w tej kwestii nic się
nie zmieni.

Ze zmianami organizacyjny-
mi szkół wiąże się reorganizacja
Biblioteki Miejskiej Centrum
Animacji Kultury. Biblioteka
w całości przeniesiona zostanie
do budynku na Rynku. Na-
tomiast Centrum Animacji Kul-
tury na prowadzenie swojej
działalności otrzyma pomiesz-
czenia na parterze budynku
nowej szkoły. Ta wydzielona
część ma osobne wejście, dzię-
ki czemu uczestnicy warsztatów
i uczniowie szkoły podstawowej
nie będą korzystać z tych sa-
mych sal i korytarzy.

Już dzisiaj wiadomo, że mias-
to będzie starało się o dofinan-
sowanie na dokończenie bu-
dowy i wyposażenie biblioteki
w nowym obiekcie w ramach

OŚWIATA

Gimnazjum oddzieli się od Szkoły Podstawowej

JEST ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW
Od września 2014 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie będą się uczyć
w dwóch budynkach. Z takiego rozwiązania zadowoleni są rodzice uczniów i nauczyciele pracujący w obu szkołach.

O konieczności znalezienia dodatkowych sal lekcyjnych dla
Szkoły Podstawowej nr 1 pisaliśmy już na łamach „Echa Pusz-
czykowa”. Problemy lokalowe, przed którymi stanęła ta pla-
cówka wiążą się z obowiązkiem szkolnym sześciolatków
i „kumulacją” w jednym naborze dzieci z dwóch roczników.
Spowoduje to konieczność wygospodarowania dodatkowych,
co najmniej dwóch sal lekcyjnych. Obowiązek wchodzi
w życie od września 2014 r. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku
rozważana była możliwość rozbudowy budynku tzw. nowej
szkoły, w którym mieści się SP nr 1 oraz Gimnazjum. Roz-
wiązanie to pochłonęłoby jednak kilka milionów złotych i nie-
stety, nie umożliwiało rozdzielenia nauki w obu szkołach.

W grudniu 2012 r. pojawiła się nowa szansa – kupno budyn-
ku na Rynku. Radni i władze miasta zdecydowały, że przenio-
są tam Bibliotekę Miejską.
W ten sposób w budynku
tzw. starej szkoły zwolni się
kilka pomieszczeń, które
można wykorzystać na sale
lekcyjne (przed laty w tym
budynku mieściła się już
szkoła podstawowa, a od
dwóch lat dwie sale na par-
terze wykorzystywane są na naukę) i rozwiązać problemy loka-
lowe szkół.

Jedna z opcji zakładała budowę łącznika między budynkami.
To rozwiązanie wciąż nie umożliwiało jednak oddzielenia
gimnazjum (ze wszystkimi
oddziałami) od szkoły pod-
stawowej i byłoby kosztow-
ne. Szacowana cena wynosi
bowiem ok. 300 tys. zł.

– Po przeanalizowaniu
różnych opcji, zgodnie z su-
gestiami rodziców, dyrekto-
rów obu szkół doszliśmy do
wniosku, że najlepszym roz-
wiązaniem jest całkowite
przeniesienie gimnazjum do
budynku starej szkoły i po-
zostawienie szkoły podsta-
wowej w nowym budynku.
Zakończy to problem prze-
chodzenia uczniów z budyn-
ku do budynku, co szczegól-
nie dla małych dzieci było
uciążliwe, a przede wszyst-
kim niebezpieczne – mówi

EWA BUDZYŃSKA
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Dla naszej szkoły to jest rewelacyjna sy-
tuacja. Poprawa bazy lokalowej o trzy
sale lekcyjne, poprawa bezpieczeństwa,
nie będzie przechodzenia dzieci z bu-
dynku do budynku.

NATALIA LALEK
Rada Rodziców SP nr 1
Mamy świadomość, że idealnego rozwiązania nie ma, ale
ta propozycja jest dla rodziców prawie idealna. Zdajemy
też sobie sprawę, że nie jest idealna dla CAK. Oddzielenie
szkół ma wielu zwolenników i jest uzasadnione. Jeśli dzi-
siaj zdecydujemy, że ta koncepcja jest dobra, to kwes1a
jak usatysfakcjonować CAK, jest jeszcze do uzgodnienia –
można dalej szukać rozwiązania. Przyszliśmy tutaj, aby zna-
leźć rozwiązanie, a nie walczyć z władzą i udowadniać, że
ktoś zrobił źle kupując budynek na Rynku. Rozbudowa
szkoły, nas rodziców, już nie satysfakcjonuje, ponieważ
oddzielenie szkół jest dla nas idealne. Ale nasze dzieci też
uczęszczają na zajęcia do CAK i nam też zależy, żeby działało
sprawnie. Wolimy jednak dostać dwa budynki i może zna-
leźć coś jeszcze dla CAK, niż dostać obietnicę rozbudowy
i obudzić się w 2014 r. z niedokończonym budynkiem, bo
nie będzie pieniędzy na dokończenie.

Wypowiedź z posiedzenia KEKIS w dniu 7 V 2013
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Rozmowa z Andrzejem Balcerkiem
Burmistrzem Puszczykowa

– W Puszczykowie słychać głosy, że szykuje się
„rewolucja w kulturze”, która negatywnie wpłynie na
jakość oferty kulturalnej? Czy to prawda?

– Nie będzie żadnej rewolucji. Nie zamierzamy
przecież zmniejszać oferty kulturalnej skierowanej do
uczestników wszystkich zajęć prowadzonych przez Bib-
liotekę i Centrum Animacji Kultury. Przeciwnie, jestem
przekonany, że uda się wszystko tak urządzić, żeby ofer-
ta kulturalna była na niezmienionym poziomie, a może
nawet wyższym. Czekamy właśnie na projekt aranżacji
sal w SP nr 1, który zleciliśmy uznanej pracowni pro-
jektowej z naszego miasta.

Czy te zmiany były konieczne?

– Opcja z rozdzieleniem obu szkół i przeniesieniem
Biblioteki na Rynek jest zdaniem większości rodziców,
nauczycieli, radnych i władz miasta najlepszym roz-
wiązaniem. Zarówno ze względów edukacyjnych,
bezpieczeństwa, jak i ekonomicznych. Generuje ono
zdecydowanie niższe koszty, niż opcjonalnie rozważane
wcześniej rozwiązania. A przecież nam wszystkim zależy
na racjonalnym wydawaniu pieniędzy naszych miesz-
kańców.

projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultu-
ra +” priorytet „Biblioteka +”. Nabory przewidziane są w tym
roku oraz latach następnych. Bardzo atrakcyjna jest wysoko-
ść dofinansowania sięgająca 75 procent. Zakwalifikowanie się

na dofinansowanie pozwo-
li na wykorzystanie naj-
nowocześniejszych roz-
wiązań, dzięki którym Bib-
lioteka zwiększy atrakcyj-
ność oferty dla mieszkań-
ców i będzie funkcjonować
na jeszcze wyższym pozio-
mie. Nasza Biblioteka spe-
łnia kryteria ubiegania się
o wsparcie finansowe, a jak
wynika z posiadanych przez
nas informacji, ta ścieżka
dofinansowania nie jest
szczególnie oblegana przez
samorządy, co jest dobrym
prognostykiem.

Zgodnie z założeniami
Biblioteka ma być wyko-
rzystywana nie tylko, jako
wypożyczalnia i czytelnia,
ale też dla szerszych celów
publicznych i stać się cen-
tralnym punktem życia kul-
turalnego Miasta.

Dzięki takiemu rozwią-
zaniu uda się uniknąć
zmianowości w szkołach
i nie umniejszy się oferty
Biblioteki i CAK.

JAK KSZTAŁTUJĄ SIĘ WSTĘPNE KOSZTY?
Budynek na Rynku został kupiony za 750 tys. zł, płatne

w dwóch transzach (w tym i przyszłym roku). Adaptacja i kom-

OŚWIATA

LOKALOWYCH W SP NR 1

DANUTA MANKIEWICZ
Dyrektor Biblioteki Miejskiej
Centrum Animacji Kultury
w Puszczykowie
Na parterze budynku na Rynku
znajdzie się wypożyczalnia dla
dzieci z miejscem na spotkania
autorskie. Będzie też mała
kawiarenka internetowa i pra-
sowa. Na wyposażeniu plano-
wany jest automat kawowy.
Latem przy bibliotece mogą
być ustawiane stoliki na ze-
wnątrz, aby także tam można
było usiąść poczytać gazetę
czy może wypić kawę. Na I pięt-
rze znajdzie się wypożyczalnia
dla dorosłych z zapleczem. Na
III kondygnacji planujemy
pomieszczenia magazynowe,
biura oraz instalacje pieca zasi-
lającą ogrzewanie podłogo-
we. Obiekt zyska też windę.
Mam nadzieję, że przeniesienie
biblioteki uatrakcyjni i ożywi
rynek, poprzez różne formy
działań naszej instytucji.

TOMASZ ŻAK
Dyrektor Gimnazjum nr 1
Rozdział gimnazjów od szkół podstawowych jest naj-
ważniejszym z założeń reformy oświaty wprowadzonej
przez ministra M. Handkego w 1999 r., dlatego ten wariant
jest jak najbardziej właściwy. Stwarza on także czytelny
obraz odpowiedzialności dyrektora w kwes1i bezpieczeń-
stwa dzieci i młodzieży oraz zarządzania powierzonym mie-
niem. To rozwiązanie spełnia potrzeby lokalowe zarówno
szkoły podstawowej jak i nasze, np. dzięki temu rozwiąza-
niu możemy optymalniej ułożyć plan lekcji.

pletne wyposażenie Biblioteki
kosztować ma 1 mln zł, z czego
750 tys. zł pochodzić ma z dofina-
nsowania. Oznacza to, że z kasy
miejskiej na adaptację Bibliote-
ki wraz z jej pełnym wypo-
sażeniem przeznaczonych zosta-
nie 250 tys. zł. Przeniesienie
biblioteki umożliwi z kolei
oddzielenie Gimnazjum nr 1 od
Szkoły Podstawowej nr 1 i za-
pewni im bazę lokalową w pełni zabezpieczającą ich potrzeby.

Rozdzielenie szkół będzie wiązało się tylko z drobnymi pra-
cami adaptacyjnymi, tym samym nie będzie generowało
dużych kosztów.

Przygotowując się do zmian w systemie oświatowym w Wie-
loletnim Planie Finansowym Puszczykowa zapisano na ten cel
1,4 mln zł. Zastosowane rozwiązanie pozwala w pełni prze-
prowadzić zmiany (w ramach tej kwoty), co przy planowanej
wcześniej rozbudowie „nowej szkoły” nie byłoby możliwe ze
względu na wyższe koszty. red

EWA CITKOWICZ
Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1
Najważniejszym argumentem
jest bezpieczeństwo i chodzi
nie tylko o przechodzenie
z budynku do budynku. Mimo,
że to bardzo blisko, gdyby
uczniowie musieli przecho-
dzić, po drodze mogą mieć
pomysły np. żeby uciec z lek-
cji, może ktoś do nich podejść.
Nauka w jednym budynku eli-
minuje takie zagrożenia.

Wypowiedź z posiedzenia KEKIS
w dniu 7 V 2013
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Od początku z wielką troską i zaniepokojeniem,
a jednocześnie nadzieją obserwujemy wszelkie
plany i działania mające na celu rozwiązanie trud-
nej sytuacji lokalowej naszej placówki.

Z satysfakcją przyjęliśmy plany rozbudowy szkoły,
choć pojawiały się wątpliwości dotyczące komfortu
pracy i nauki nieopodal placu budowy. Dyskutowa-
liśmy o kwestiach bezpieczeństwa naszych pod-
opiecznych w sąsiedztwie tak dużej inwestycji.
Zastanawialiśmy się nad bezpiecznym dostępem do
boiska i parkingu.

W marcu dotarła do naszego grona wiadomość
o rezygnacji z rozbudowy szkoły i planie adaptacji
pomieszczeń w Centrum Animacji Kultury na potrze-
by Szkoły Podstawowej nr 1.Takie rozwiązanie było
naszym zdaniem najgorsze z możliwych. Zwracali na
to uwagę również rodzice dzieci. Bieganie między
budynkami zamiast efektywnie wykorzystanych na
odpoczynek przerw, korzystanie przez dzieci z bu-
dynku, w którym realizują swe pasje ludzie doroś-
li, rozproszenie pracy naszej placówki na trzy
budynki. To główne powody, dla których Rada
Pedagogiczna wyraża swój sprzeciw wobec w/w roz-
wiązania.

Od momentu powstania gimnazjów, borykamy się
też z problemem dzielenia się pomieszczeniami
z Gimnazjum nr 1. Nie jest to dla nas, a przede
wszystkim dla naszych uczniów, sytuacja komfor-
towa. Dla tak małych dzieci jest to też istotne
zagrożenie poczucia bezpieczeństwa. W ostatnich
dniach dotarła do nas wiadomość, która rozwiała
wszelkie nasze wątpliwości i pozwoliła z optymizmem
patrzeć w przyszłość. Oddanie prawie wszystkich
pomieszczeń w budynku nowej szkoły do dyspozy-
cji, Pani dyrektor Ewy Budzyńskiej i przeniesienie
Gimnazjum nr 1. do budynku starej szkoły jest
spełnieniem naszych marzeń i oczekiwań. Nie
ukrywamy, że takie rozwiązanie jawiło się w naszych
głowach od samego początku. Jest to pomysł naj-

lepszy z możliwych i chyba najłatwiejszy w realiza-
cji. Wreszcie rozdzielone zostałyby małe dzieci od
dorastającej młodzieży – wszystkim wiadomo, że ze
względu na trudne warunki lokalowe od lat pod-
stawówka korzysta z sal lekcyjnych na wszystkich
kondygnacjach istniejącego budynku od pomieszczeń
piwnicznych do poddasza i ze względu na dużą licz-
bę oddziałów nie jest możliwe rozdzielenie obu szkół
w obrębie jednego budynku. Wiadomo też, że gim-
nazja powstały między innymi ze względu na to, żeby
taki rozdział między uczniami zaistniał. W obliczu pro-
blemów lokalowych, z jakimi borykaliśmy się od lat,
nie podejmowaliśmy tej, jakże jednak ważkiej,
kwestii. Obecnie - kiedy udało się znaleźć roz-
wiązanie, które załatwiałoby i ten problem, popieramy
decyzję podjętą przez Pana Burmistrza i Radnych.
Po kilku niefortunnych pomysłach zrodziło się
wreszcie najprostsze i najlepsze rozwiązanie tego
problemu.

Nasze - puszczykowskie dzieci będą mogły uczyć
się odpowiednich warunkach, w systemie jedno-
zmianowym, którego zalet nie trzeba chyba nikomu
udowadniać, a co najważniejsze wszystkie będą
w jednym budynku, co stanowi również o ich bezpie-
czeństwie.

Taki sposób rozwiązania problemu nie jest naszym
zdaniem w niczym gorszy od rozbudowy szkoły, zys-
kujemy tyle samo sal lekcyjnych, a nie borykalibyśmy
się z utrudnieniami związanymi z rozbudową szkoły.

Ufamy również, że Centrum Animacji Kultury od-
najdzie się znakomicie w nowej lokalizacji, a korzys-
tający z oferty CAK mieszkańcy, imając na względzie
dobre naszych dzieci i gimnazjalistów, przyzwy-
czają się do zmian, podjętych wszak w interesie ich
dzieci i wnuków.

Jesteśmy świadomi, że wszystko, co nowe budzi nie-
pokój, ale gdyby nie zmiany nie byłoby żadnego po-
stępu.

STANOWISKO PREZYDIUM RADY PEDAGOGICZNEJ
I NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

NADESŁANE DO BURMISTRZA PUSZCZYKOWA
ANDRZEJA BALCERKA

Z wyrazami szacunku Prezydium Rady Pedagogicznej i nauczyciele Szkoły Podstawowej
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INWESTYCJE

Budowa tych ulic jest największą tegoroczną inwestycją dro-
gową, która zostanie wykonana w naszym mieście. W ramach
tego projektu powstanie około 1300 metrów nowych ulic z kost-
ki typu pozbruk. W projekcie zaplanowano także wykonanie
chodników. Ulica Śląska była planowana do wykonania
w tym roku zgodnie z Rankingiem ulic. Na ulicy Śląskiej, odci-
nek objęty pracami będzie miał długość 1000 metrów. Oprócz
nowej nawierzchni zostanie tam położona kanalizacja
deszczowa. Na ulicy Środkowej zakres prac będzie podobny,
z tym, że odcinek, na którym będą prowadzone roboty, liczy
około 300 metrów. Dodatkowo w ramach tego projektu zosta-
nie wybudowana pompownia umożliwiająca właściwe odpro-
wadzenie wód deszczowych do systemu kanalizacyjnego.

Aby zminimalizować uciążliwości związane z budową
ulic Śląskiej i Środkowej, na początku czerwca burmistrz zor-

ganizuje spotkanie informacyjne z mieszkańcami mającymi
swoje posesje przy tej ulicy.

W spotkaniu będą uczestniczyli pracownicy Urzędu Mias-
ta odpowiedzialni za realizację tej inwestycji, przedstawiciel
wykonawcy oraz nadzoru budowlanego. Podczas spotkania
omówione zostaną wszelkie aspekty prac oraz przedstawio-
na organizacja ruchu, która będzie obowiązywała podczas
robót.

– W zeszłym roku organizowaliśmy już takie spotkania, m.in.
przy okazji budowy ulicy Matejki. Mieszkańcy bardzo dobrze
je odbierali. Dlatego w związku z realizacją budowy ulic Śląskiej
i Środkowej wracamy do tej inicjatywy. Aby umożliwić łatwiej-
sze dotarcie mieszkańcom na spotkanie, odbędzie się ono
w Szkole Podstawowej nr 2 – mówi Andrzej Balcerek, Burmistrz
Puszczykowa. red

RUSZA BUDOWA ULICY
ŚLĄSKIEJ I ŚRODKOWEJ

Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska przedstawił najlepszą ofertę przetargową na budowę ulic
Środkowej i Śląskiej. Prace rozpoczną się na początku czerwca i potrwają do końca września.

Wykonawcą prac jest Firma Usługowo Handlowa ANNA z Gniezna, która wygrała
przetarg. Zgodnie z harmonogramem prac, budowa powinna zakończyć się do koń-
ca czerwca tego roku.

Drogowcy wykonali już znaczną część prac na odcinku za marketem. Tam bowiem
będzie znajdowała się nawrotka, na której auta będą mogły zawrócić (do czasu ure-
gulowania spraw własnościowych, nowa ulica nie będzie łączyła się z ul. Poznańską).
Na całym odcinku ulica została już wykorytowana i przygotowana do ułożenia pod-
budowy, na której położona zostanie nawierzchnia z kostki typu pozbruk.

W zakres prac wchodzi także budowa 30 miejsc parkingowych, zaprojektowa-
nych wzdłuż tej ulicy. W ramach tego zadania zostanie także ułożony chodnik dla
pieszych. red

ZA RYNKIEM PRACA WRE
Puszczykowianie spacerujący po Rynku lub idący ul. Kościelną zapewne
zauważyli, że za marketem Biedronka trwają intensywne prace związane
z budową nowej ulicy.



X TYDZIEŃ BIBLIOTEK TAKŻE W PUSZCZYKOWIE

W trakcie Tygodnia Bibliotek miało miejsce Wielkie Czytanie Bajek. Specjalnie dla przed-
szkolaków swoje ulubione bajki z dzieciństwa czytali Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek, Agniesz-
ka Zielińska-Adamiak oraz Przewodnicząca KEKiS Małgorzata Szczotka. Na każdym z tych spot-
kań dzieci z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem słuchały czytanych bajek, podzi-
wiały ilustracje oraz dyskutowały o poruszanych w książkach problemach.

PASOWANIE PIERWSZAKÓW NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI
Tydzień Bibliotek jest najlepszą okazją, by w poczet Czytelników dołączyć Puszczykowskich

Pierwszoklasistów. Podczas lekcji bibliotecznych dzieci miały za zadanie wcielić się w pilotów
wycieczki i oprowadzić dorosłych po bibliotece. Okazało się, że świetnie znają miejsce z książka-
mi dla dorosłych i dla dzieci, potrafią znaleźć konkretnego autora wśród wielu tysięcy książek,
niemal jednym tchem wymieniły zasady panujące w bibliotece oraz zasady wypożyczania książek.
Wszystkich Małych Czytelników zapraszamy serdecznie do częstych wizyt w Bibliotece.

BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW – SPOTKANIE Z POLICJĄ
W święto Biblioteki wpisała się również Puszczykowska Policja organizując spotkanie na temat

bezpieczeństwa Seniorów w mieście. W trakcie wykładu i rozmowy Policjanci przekazali mnó-
stwo cennych wskazówek jak ustrzec się przed kradzieżą i oszustwem.

BAL NA LITERKĘ B I M
Tradycyjnie w trakcie Tygodnia Bibliotek piątkowy wieczór należał do dzieci. Tym razem zor-

ganizowaliśmy Bal na literkę B i M. Przybyłe dzieci prezentowały ciekawe przebrania, których
nazwa rozpoczynała się na literkę B i M. W ten sposób w Sali teatralnej bawili się marynarze,
baletnice, biedronki i inne ciekawe postaci. Bal poprowadziła Pani Biedronka, która śpiewała auto-
rskie piosenki, przeplatane konkursami i zadaniami do wykonania.

FESTIWAL NA RYNKU „KREATYWNA BIBLIOTEKA – KREATYWNE PUSZCZYKOWO”
Centralnym punktem Tygodnia Bibliotek był sobotni Festiwal na Rynku „Kreatywna Biblio-

teka – Kreatywne Puszczykowo”, podczas którego chcieliśmy przybliżyć mieszkańcom działal-
ność Biblioteki. Gościem specjalnym była aktorka Małgorzata Pieńkowska, która czytała dzie-
ciom swoje ulubione wiersze J. Tuwima. Na scenie wystąpiły dzieci, młodzież oraz dorośli roz-
wijający swoje pasje w Bibliotece Miejskiej. Wśród nich znalazły się baletnice i młodzież z zajęć

Tegorocznym hasłem ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek było „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”. Puszczykowska
Biblioteka Miejska świętowanie rozpoczęła już w poniedziałek 6 maja spotkaniem autorskim dla dzieci. Gościem była Eliza
Piotrowska – autorka sympatycznych i ciekawych książek dla przedszkolaków i trochę starszych pociech. Podczas spotkania
autorka opowiadała o swoich książkach, ich bohaterach oraz o swoich licznych podróżach. Padło również wiele pytań od
przybyłych dzieci. Po spotkaniu autorka chętnie podpisywała przyniesione przez dzieci książki.



Adriana Rzetelskiego, Tańczące Brzdące z Fit Art, młodzież z zajęć gitarowych prowadzonych
przez Carlosa Ramireza, panie tańczące zumbę wraz z instruktorką Manuelą Mazurek oraz
seniorzy z zajęć wokalnych z akompaniamentem Justyny Książek. Ich występ poprzedził kon-
cert Ani Ilminowicz – podopiecznej fundacji Anny Dymnej. Ciekawym przerywnikiem wystę-
pów były zagadki – Mieszkańcy Puszczykowa zaprezentowali wiersze Tuwima po francusku,
rosyjsku, włosku i hiszpańsku. Tytuły niektórych utworów nie były łatwe do rozpoznania, ale
dla puszczykowskiej publiczności nie ma rzeczy niemożliwych. Na płycie rynku mnóstwo atrak-
cji m.in. dmuchaniec i kącik z malowaniem buziek znalazły dzieci. Zabawę zorganizowali ani-
matorzy z firmy Zimowska.pl, Kids Club i Przedszkole Floh. Ogromnym zainteresowaniem
cieszył się Kiermasz Używanej Książki. Chętni mogli przyjrzeć się plenerowym zajęciom malar-
skim Akademii Seniora oraz wystawie ich prac. Do świętowania dołączyła się również Ochot-
nicza Straż Pożarna w Puszczykowie poprzez pokaz udzielania pierwszej pomocy. Całości
towarzyszyła firma MK Cafe, sponsorująca kawę oraz firma Limaro częstująca świeżo upie-
czonymi ciasteczkami.

Do święta na Rynku przyłączyły się okoliczne sklepy i firmy organizując bezpłatne warsz-
taty dla dzieci. W Aptece Alchemia dzieci pod czujnym i fachowym okiem farmaceutek zgłębiały
tajniki farmacji. W efekcie powstały kremy i maści dla całej rodziny. Dizajnernia Kwiatowa
Bonsai Styl zaprosiła dzieci na warsztaty florystyczne, w efekcie których powstały piękne kom-
pozycje kwiatowe. W Ciucholandii cały dzień trwały warsztaty Szalona kreacja, które dzięki
współpracy z salonem fryzjerskim Twój Styl zakończyły się pokazem mody na scenie. Nie
zabrakło oferty dla dziecięcych łasuchów.

W Caffe di Marco zgromadzili się prawdziwi lodołamacze i tak powstały pyszne, niezwykle
kuszące desery lodowe. Tymczasem pracownicy Katei Sushi Bar w Puszczykowie przepro-
wadzili warsztaty przyrządzania sushi. Wokół stołu, gdzie pracowały dzieci, zgromadziło się
także liczne grono amatorów sushi. Bezpośrednio na płycie Rynku przez całą imprezę trwał Guzi-
kowy Zawrót Głowy – warsztaty zorganizowane przez sklep Morango oraz Warsztaty z pazu-
rem, prowadzone przez zespół z Gabinetu Kosmetyki i Masażu Julii Kończak. Tuż obok warsz-
taty plastyczne prowadziła Agnieszka Jagiełło, których efektem był wielobarwny napis z hasłem
pikniku. Tymczasem w sklepie Bez Ogródek można było zasadzić samodzielnie kwiatki.

Niezwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się Familijna Gra na Rynku. Brało w niej udział
10 rodzin, których zadaniem było poruszanie się po Rynku zgodnie z otrzymaną mapą i wyko-
nywanie zadań w wyznaczonych punktach.

Na zakończenie festiwalu rodziny brały udział w losowaniu nagród ufundowanych przez
Merlotekę, Kids Club, sklep Morango, sklep Evora, Caffe di Marco, Sushi Bar, Kosmetykę
Morrigan, Salon fryzjerski Twój Styl, Klub Herbaty Tea Club, Aptekę Alchemię i sklep
Bez Ogródek.

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w organizację, przebieg i obsługę
festiwalu, szczególnie firmie Zimowska.pl oraz panu Piotrowi Powąskiemu, Ochotniczej Straży
Pożarnej w Puszczykowie i Straży Miejskiej w Puszczykowie, panu Stanisławowi Tarasz-
kiewiczowi za pomoc techniczną, firmie Lingerie – Agata Bukowska i Krzyżaniak E. T.
Art. Elektryczne. Pragniemy także serdecznie podziękować Caffe di Marco i Ketei Sushi Bar
w Puszczykowie za miłe przyjęcie naszego gościa – Małgorzaty Pieńkowskiej.

Cieszymy się, że zaproszenie do wspólnej zabawy przyjęło wiele mieszkańców naszego mias-
ta. Dziękujemy za obecność! BMCAK
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OŚWIATA

NAJLEPSI W ORTOGRAFII

Powiatowy finał rozegrano 26 kwietnia br. w Koziegłowach.
Reprezentanci Puszczykowa pokonali w nim 12 drużyn ze szkół
powiatu poznańskiego zyskując tytuł mistrzowski.

Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek gratuluje zwycięzcom
oraz opiekunce finalistów p. Agnieszce Molińskiej i życzy dal-
szych sukcesów. red

Maja Szklarska, Katarzyna Winkowska i Wojciech
Makosz – uczniowie kl. VI Szkoły Podstawowej nr 1
reprezentujący Puszczykowo zwyciężyli w XII edycji
finału powiatowego konkursu „Ortograficzne potyczki”.

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski w Dwójce

„W MAGICZNYM ŚWIECIE WIERSZY AGNIESZKI FRĄCZEK”

Do konkursu przystąpiło siedem szkół : SPKomorniki, SPCza-
pury, SP Daszewice, SP Iłówiec, SP Pecna, SP 1 Puszczykowo,
a także my, SP 2 Puszczykowo. Każda ze szkół reprezentowana
była przez dwójkę zwycięzców eliminacji szkolnych.

Przepiękną dekorację nawiązującą do wierszy Agnieszki
Frączek wykonali uczniowie naszej szkoły w ramach „Zespołu
Dekoratorskiego” prowadzonego przez Panią Barbarę Biesiadę.

Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów Komisja Konkur-
sowa w składzie: PanAndrzej Balcerek – Burmistrz Miasta Pusz-

17 kwietnia br. już po raz czwarty odbył się w Szkole
Podstawowej nr 2 w Puszczykowie Międzyszkolny
Konkurs Recytatorski dla dzieci z klas 0–III.
Tematem prezentowanych utworów była twórczość,
autorki licznych wierszy i opowiadań dla dzieci,
Agnieszki Frączek. Honorowy patronat nad
konkursem objął Burmistrz Miasta Puszczykowa
– Pan Andrzej Balcerek.

czykowa, Pan Gniewko Niedbała – Członek Rady Rodziców,
Pan Maciej Kubacki – nasz v-ce Dyrektor, Pani Dagmara
Michalska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz Pani
Karolina Michałowska – organizator konkursu dokonała oce-
ny przedstawionych utworów. Pod uwagę były brane nastę-
pujące kryteria: opanowanie pamięciowe tekstu, interpretacja
uczuciowa, intonacja, akcentowanie oraz ogólny wyraz arty-
styczny.

Poziom konkursu, jak we wcześniejszych edycjach był bar-
dzo wysoki, wyrównany, a prezentowany repertuar zróżnico-
wany. Wszyscy uczestnicy jak zwykle byli świetnie przygo-
towani. Prezentowane utwory brzmiały bardzo imponująco
w wykonaniu dzieci. Publiczność nagradzała wszystkich
gromkimi brawami a jurorzy mieli duży kłopot z wyłonieniem
zwycięzców.

W drodze wspólnej dyskusji Komisji Konkursowej ustalo-
ny został ostateczny werdykt: pierwsze miejsce Aleksandra
Rumińska z SP Komorniki, drugie miejsce Marianna Kamo-
la z SP 2 Puszczykowo a trzecie miejsce Wiktoria Podgórska
z SP Daszewice. Wyróżnienia natomiast otrzymali: Matylda
Siewierska z SP Iłówiec; Wojciech Dziaczyszyn SP Pecna oraz
Bartosz Nowacki z SP1 Puszczykowo.

Tak jak w latach poprzednich, tak i w tym roku każdy uczest-
nik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę
książkową. Nagrody te, ufundowane w tym roku przez Radę
Rodziców naszej szkoły oraz Urząd Miasta, wręczyli Pan
Andrzej Balcerek – Burmistrz Miasta Puszczykowa, Pan
Gniewko Niedbała – Członek Rady Rodziców oraz Pan Maciej
Kubacki – nasz v-ce Dyrektor. Finałem całej imprezy było
pamiątkowe zdjęcie.

Serdecznie dziękuję opiekunom, wychowawcom i rodzicom
za zaangażowanie oraz wielki wkład pracy w przygotowanie
dzieci do konkursu.

Wszystkim raz jeszcze gratuluję i zapraszam za rok.

Organizator konkursu
Karolina Michałowska
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OBYCIE UMILA ŻYCIE
Młodzież z Gimnazjum nr 1 reprezentująca Puszczykowo
w konkursie „Obycie umila życie” po raz czwarty
z rzędu, brawurowo poradziła sobie z zadaniami,
zajmując w konkursie zasłużone I miejsce! W składzie
zwycięskiej drużyny wystąpiły: Zosia Bogdańska (IIIa),
Maria Matuszewska (IIIa), Dominika Jankowiak (Ib),
Monika Maćkowiak (Ia) – rezerwowa.

Finał Międzygminnego Konkursu pt. „Obycie umila życie”
rozegrano 16 kwietnia 2013 r. w Hotelu „Mercure” w Pozna-
niu. W tym roku imprezę uświetnił swoją obecnością znany
aktor i reżyser Andrzej Seweryn. Aktor czytał młodzieży frag-
menty „Pana Tadeusza”, potwierdzając swoje aktorskie mist-
rzostwo. Był również doradcą w konkursie zasad savoir-viv-
re, podkreślając ewaluację dobrych obyczajów, w zależności
od miejsca, gdzie jesteśmy i czasów, w których żyjemy. Ucznio-
wie dzielili się wiedzą na temat zasad savoir-vivre, właściwego

serwowania i spożywania potraw. Zadaniem uczestników
było m.in. rozpoznanie wybranego fragmentu muzycznego czy
dzieła mistrza malarstwa. Uczniowie musieli również pochwa-
lić się umiejętnością wiązania krawata czy dobrania właściwych
sztućców do danej potrawy. Opiekun: Beata Łukowiak

20 kwietnia 2013 roku Rada Rodziców oraz uczniowie
Gimnazjum nr 1, już po raz czwarty, zorganizowali
„Pchli Targ”, czyli kiermasz rzeczy używanych.

Na placyku przy ul. Poznańskiej, tuż obok Komisariatu Poli-
cji, na jednym ze stoisk można było „za grosze” nabyć arty-
kuły dekoracyjne, użytkowe, zabawki oraz książki. Przy dru-
gim stoisku każdy, kto dokonał zakupu otrzymał słodki upo-
minek. Całkowity dochód z kiermaszu zostanie przekazany na
potrzeby uczniów naszej szkoły.

Organizację „Pchlego Targu” zawdzięczamy wielu pomoc-
nym ludziom, którym pragniemy podziękować. Są to: Burmistrz
Miasta Andrzej Balcerek, Pracownicy Straży Miejskiej, Błasz-
kowiakowie, Dariusz Urbanowicz, Iwona Dmitrzak, Krzysz-
tof Lala, państwo Szklarscy, państwo Zawartowscy, państwo
Oczujda oraz mieszkańcy naszego miasta, którzy bezintere-
sownie ofiarowali nam różne przedmioty na sprzedaż.

Wszystkim za pomoc serdecznie dziękujemy!
Rada Rodziców

IV „PCHLI TARG”

Z WIZYTĄ W DOMU KOPERNIKA
Trzecioklasiści z „Jedynki” doczekali się ,,Zielonej Szkoły”. 23 kwietnia za-
dowoleni i podekscytowani wyruszyli w trasę. Po drodze zwiedzili zamek
w Golubiu – Dobrzyniu. Celem podróży był ośrodek ,,Wilga” w Górznie.

– Wieczorem po posiłkach wyszliśmy
na spacer, by poznać okolicę. Następne-
go dnia, po śniadaniu poszliśmy z panem
Markiem i opiekunami na ścieżkę dydak-
tyczną. Tam poznawaliśmy uroki parku
krajobrazowego. Po obiedzie był czas na
krótki odpoczynek w pokojach, a później
zajęcia dydaktyczne w sali i ognisko –
wspominają uczestnicy.

W czwartek po śniadaniu wyjechali do
Brodnicy, aby zobaczyć ruiny zamku
krzyżackiego. Poznali legendy o okolicy
i ciekawostki z życia Krzyżaków. Po po-
wrocie był czas, żeby wyszykować się na

dyskotekę, podczas której świetnie się
bawili. W piątek rano po śniadaniu wyru-
szyli w drogę powrotną przez Toruń.
Z panią przewodnik odwiedzili ciekawe
miejsca Starego Miasta, Dom Mikołaja
Kopernika, byli również na seansie w Pla-
netarium. Po posiłku i „obowiązkowych”
zakupach pamiątek puszczykowscy
uczniowie wyruszyli do domu, gdzie
czekali na nich stęsknieni rodzice.

Bardzo dziękujemy za umożliwienie
nam wyjazdu: Pani Dyrektor Ewie
Budzyńskiej, Radzie Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 1, CARITAS przy Para-

fii NMP w Puszczykowie oraz naszym
Kochanym Rodzicom.
Marianna Kleczewska i Iga Miśkiewicz

Klasa 3a
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Decyzje o remoncie tego budynku
i przystosowaniu go na mieszkania
komunalne zapadły w ubiegłym roku, po
tym jak miasto otrzymało dofinansowa-
nie na prace. W kosztach przebudowy

INWESTYCJE

POPRAWKI NA SOBIESKIEGO

Na ul. Jana III Sobieskiego
na powierzchni kilkudziesięciu
metrów kwadratowych zapadała
się jezdnia. Jak się okazało
pęknięcia w jezdni powstały nad
kanalizacją wykonaną na tej ulicy
11 lat temu. Identyczne usterki
pojawiły się tam w 2011 r.

Badania wykazały, że podczas prac
zagęszczenie zostało wykonane w nie-
właściwy sposób. Z biegiem czasu pod
wpływem przejeżdżających samocho-
dów grunt osiadł, co doprowadziło do
zapadnięcia się nawierzchni.

Jezdnia zapadła się, bo firma wyko-
nująca wówczas prace, do zagęszczenia
wykopów wykorzystała ziemię, którą u-
przednio z nich wybrała.

W celu usunięcia zapadlisk robotnicy
zerwali skruszały asfalt, wybrali ziemię
z wykopu i wykonali betonową podbu-
dowę.

Następnie do wykopów został wsy-
pany tłuczeń, który był dokładnie zagęsz-
czany. Na koniec drogowcy ułożyli na
ul. Sobieskiego nakładkę z masy bitu-
micznej. red

BUDYNEK KOMUNALNY
NA NIWCE GOTOWY
Do odremontowanego budynku komunalnego przy ul. Niwka niedługo
wprowadzą się lokatorzy. Ekipy budowlane zakończyły już prace.
W wyremontowanym obiekcie znajduje się 6 mieszkań komunalnych.

partycypował Bank Gospo-
darstwa Krajowego, który
wyłożył 40 % sumy potrzeb-
nej na remont.

W remontowanym budyn-
ku przed laty mieściły się
biura. Stojący pusty, nieuży-
wany latami obiekt popadał
w ruinę. Chcąc doprowadzić
obiekt do użyteczności mias-
to musiało zlecić wykonanie
kompleksowej moderniza-
cji. W zakres prac weszła:
kompleksowa wymiana wszy-
stkich instalacji – wod-kan,
gazowej i elektrycznej oraz
montaż nowej stolarki okien-
nej i drzwiowej.

W mieszkaniach położono
płytki, w łazienkach zamontowano indy-
widualne dwufunkcyjne kotły gazowe,
ponieważ każde z mieszkań będzie miało
swoje niezależne ogrzewanie gazowe.

Budynek został też ocieplony. red

ZAKONSERWOWALI
POMOST
W maju pomost przystani kajako-
wej, który został na zimę zdemon-
towany i przetransportowany
na brzeg został zakonserwowany
środkiem do konserwacji drewna.

Kiedy Warta opadnie pomost zostanie
ponownie zainstalowany na przystani.
W połowie maja stan rzeki był jednak
jeszcze za wysoki na montaż pontonowej
konstrukcji. red

PIERWSZE KOSZENIE
W połowie maja w Puszczykowie
wykonano pierwsze koszenie
trawy przez firmę zajmująca się
utrzymaniem i pielęgnacją zieleni
miejskiej.

Koszenie, powtarzane wielokrotnie
w sezonie wegetacyjnym, wykonywane
jest na wszystkich trawnikach i wzdłuż
jezdni. red
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WYDARZENIE

POBIEGLI PO DRUGIE ŻYCIE
Przez ostatnie tygodnie licealiści Zespołu Szkół
w Puszczykowie organizowali wydarzenia, popula-
ryzujące wiedzę dotyczącą ratujących życie ludzkie
transplantacji tkanek i narządów. W ten sposób włą-
czyli się w kolejną edycję ogólnopolskiej Kampanii
Drugie życie – Transplantacja, masz dar uzdrawiania.

O zamierzeniach kampanii informowaliśmy mieszkańców
naszego miasta w poprzednim numerze „Echa Puszczykowa”.
Dziś możemy powiedzieć, że wiele nam się udało i pięknie po-
dziękować partnerom i sponsorom naszej kampanii!

W kwietniu gościliśmy w szkole doktora Piotra Suszcze-
wicza, lekarza transplantologa, który podczas prelekcji wyjaś-
niał nam tajniki tej dziedziny medycyny. Dla naszych koleżanek
i kolegów przygotowaliśmy ulotki informacyjne i poster wie-
dzy o transplantacji. Podczas wywiadówek ulotki i druki oświad-
czeń woli podawaliśmy rodzicom uczniów naszej szkoły.
W szkole odbyła się też akcja poboru próbek krwi do Banku
Dawców Szpiku. Spora grupa osób zasiliła tego dnia listę poten-
cjalnych dawców szpiku kostnego.

Na 10 maja zaprosiliśmy mieszkańców naszego miasta do Sali
im. Jana Pawła II w Puszczykowie na panel informacyjny kam-
panii oraz na koncert solidarności z osobami oczekującymi na
przeszczep – Koncert Wielbienia w wykonaniu Leopolda
Twardowskiego i grupy poznańskich muzyków. Każde urato-
wane ludzkie życie, szczególnie drugie życie człowieka po prze-
szczepie jest wielkim cudem! Osoby obecne na koncercie
przeżyły niezapomniane chwile wzruszenia muzyką wielbienia!
Pięknie dziękujemy muzykom i uczestnikom tego spotkania!
Dziękujemy puszczykowskiej kwiaciarni „Chimera” za prze-
kazanie kwiatów oraz poznańskiej firmie „Cinna” za przekazanie
soków likopenowych, którymi podziękowaliśmy muzykom!

Kolejną okazją do popularyzowania wiedzy dotyczącej trans-
plantologii był happening kampanii Drugie życie w dniu 17 maja.
Tego dnia spotkaliśmy się na płycie rynku w Puszczykowie,
skąd po krótkim panelu informacyjnym kampanii, wyruszył bieg
solidarności z osobami oczekującymi na przeszczep – Bieg po

drugie życie! Przed rozpoczęciem biegu ratownicy, na co dzień
pracujący w szpitalu w Puszczykowie, zaprezentowali pokaz
ratownictwa medycznego. Mamy nadzieję, że widzowie po-
kazu zapamiętali jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia
życia, jak udzielić tej najważniejszej pierwszej pomocy!
Uczniowie rozdawali uczestnikom spotkania ulotki informa-
cyjne i druki oświadczeń woli. Przed pokazem Burmistrz nasze-
go Miasta Pan Andrzej Balcerek publicznie podpisał swoje
oświadczenie woli! Nad bezpieczeństwem Biegu solidarnoś-
ci z osobami oczekującymi na przeszczep ulicami Puszczykowa
czuwali funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej w Pusz-
czykowie, zabezpieczenie medyczne biegu ofiarował ratow-
nik, Pan Edward Pijanowski z Lubońskiej firmy Ol-med, dzię-
kujemy! Na mecie biegu, na terenie przy kościele pw. św Józe-
fa w Puszczykowie, na biegaczy czekały napoje i słodkie nie-
spodzianki przekazane nieodpłatnie dla uczestników happeningu
przez Pana Jacka Błaszkowiaka, właściciela piekarni w Pusz-
czykowie, przez Pana Artura Gawrońskiego właściciela sieci
sklepów Arturo oraz przez Panią Małgorzatę Strzelczyk Pre-
zes sieci sklepów Społem w Puszczykowie. Pięknie dziękujemy!
Był quiz wiedzy o transplantacji z nagrodami i kolejny pokaz
ratownictwa medycznego przygotowany przez harcerzy Ośrod-
ka ZHP w Puszczykowie, dziękujemy! Na zakończenie hap-
peningu mogliśmy posłuchać koncertu dobrej piosenki przy-
gotowanego przez wokalistki Koła Wokalnego przy Zespole Szkół
w Puszczykowie. Zapraszamy na stronę internetową szkoły do
przejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia! Dziękujemy Gos-
podarzowi naszego miasta i pracownikom Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie, ojcu Proboszczowi Parafii pw. Św Józefa oraz
funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej w Puszczykowie,
OSP Puszczykowo za ogromną pomoc w organizacji happeningu!

Przed nami stoisko informacyjne kampanii Drugie życie pod-
czas Jarmarku okolicznościowego w Mosinie i bieg solidar-
ności z osobami oczekującymi na przeszczep. Zapraszamy do
Mosiny w dniu 25 maja, przedpołudniową, sobotnią porą! Dzię-
kujemy Pani Burmistrz Pani Zofii Springer, która także objęła
swoim patronatem naszą kampanię za zaproszenie i pomoc!

Pięknie dziękujemy partnerom i sponsorom naszej kampa-
nii! Agencja Reklamowa Lemon Art nieodpłatnie przygotowała
opracowanie graficzne i druk plakatów, które zapraszały
mieszkańców miasta na wydarzenia naszej kampanii, dzię-
kujemy! Właściciel puszczykowskiej firmy MWJ nieodpłat-
nie przekazał transparenty z hasłami kampanii dla uczestników
biegu, dziękujemy! Zaproszenia na wydarzenia kampanii prze-
kazywali księża proboszczowie parafii w Puszczykowie
i w Mosinie podczas ogłoszeń parafialnych, dziękujemy!

Mamy nadzieję, że wysiłkiem wielu osób i instytucji, któ-
re włączyły się w naszą szkolną kampanię „Drugie życie” zwró-
ciliśmy Państwa uwagę na fakt, że przeszczep ratuje życie cho-
rego człowieka. Dawcą tkanek i organów do przeszczepu może
być osoba żywa lub osoba, u której nastąpiła śmierć mózgu.

Drogi czytelniku, masz dar uzdrawiania! Podziel się
życiem! Wypełnij oświadczenie woli! Oddaj próbkę krwi
do Banku Dawców Szpiku! Ty także możesz uratować ludz-
kie życie!

Licealiści ZS w Puszczykowie
z nauczycielem opiekunem
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INFORMACJE

Tegoroczna gala wręczenia nagród
miała niezwykle uroczystą oprawę:
zaproszono 80 najlepszych uczniów
(spośród 11088 biorących w tym roku
udział w obu konkursach) wraz z nau-

XX FINAŁ „ZŁOTEJ ŻABKI”
Po raz 20. wręczono nagrody
w najstarszym w Wielkopolsce
konkursie dla gimnazjalistów
– Złota Żaba. Jej młodsza siostra
(dla klas 5-6 szkół podstawowych)
– Złota Żabka – obchodzi w tym
roku 13. urodziny. Wśród laureatów
tegorocznej edycji nie zabrakło
uczniów puszczykowskich szkół.

czycielami i opiekunami, przedstawicieli
miejscowych władz, prasy, radia oraz
sponsorów. Uroczystość została uświet-

niona przedstawieniem teatralnym pt.,
„Czego nie widać, czyli żywot aktora
poczciwego, czyli dramatyczne sceny
z życia Janko nie-muzykanta” przygo-
towanym przez uczniowską grupę teat-
ralną w reżyserii Krzysztofa Dutkiewi-
cza, aktora Teatru Animacji. Nagrody
wręczali Witold Gromadzki Dyrektor
Gimnazjum nr 1 i I Liceum Ogólnoksz-
tałcącego w Swarzędzu oraz prezes Fun-
dacji Edukacji Społecznej EKOS w oraz
przedstawiciele sponsorów, dzięki którym
uczniowie otrzymali cenne nagrody.

W konkursie Złota Żabka w dziedzi-
nie matematyki najlepsi okazali się: Ale-
ksander Pawlikowski z Publicznej SP
Zakonu Pijarów z Poznania, Joanna Her-
mann za Społecznej SP nr 3 „Dębinka”
i Jakub Woltman z SP nr 1 z Puszczy-
kowa. op. red

PONTYFIKAT JANA PAWŁA II NA ZNACZKACH

Ponad 26 letni pontyfikat Jana Pawła II był
tematem wielu walorów pocztowych. Zarządy
poczt na świecie upamiętniały emisjami zna-
czków pocztowych wiele pielgrzymek i spot-
kań. Podobnie było przy okazji beatyfikacji
Jana Pawła II 1 maj 2011 roku. Także to wyda-

rzenie zarządy poczt różnych krajów upamięt-
niały wydaniami okolicznościowych znacz-
ków, kasowników, a mennice wybiły medale
i monety.

Zapraszamy do zwiedzenie tej niecodzien-
nej i interesującej wystawy. red

Do 9 czerwca 2013 roku, po niedzielnych mszach św. w Sali Parafialnej
im. Jana Pawła II w puszczykowskim kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
ul. Dworcowa 16, można oglądać wystawę znaczków pocztowych zatytułowaną
„Beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II na znaczkach pocztowych świata”.
Walory pocztowe pochodzą z kolekcji Dionizego Danielewicza z Poznania.

W tym roku poetka, autorka scenariuszy przedstawień teatralnych dla dzie-
ci i prac teoretycznych o teatrze dziecięcym, zdobyła nagrodę za całokształt twór-
czości. Z tej okazji Burmistrz Andrzej Balcerek złożył laureatce życzenia oraz
wysłał list gratulacyjny.

Przewodniczący jury prof. Jacek Łukasiewicz uzasadnił werdykt słowami: „For-
ma i ważkość tej poezji zasługują na takie wyróżnienie. Chcieliśmy, by stanęła
na podium koło takich poetów jak Tadeusz Różewicz, Stanisław Barańczak, Piotr
Sommer, Urszula Kozioł, Marcin Świetlicki, nagrodzonych za całokształt twór-
czości. Mają oni wyjątkowe znaczenie dla polskiej poezji, są wzorcami dla wie-
lu młodych twórców”.

Pierwszy raz K. Miłobędzka została uhonorowana SILESIUSEM w 2009 roku.
Wówczas jury przyznało nagrodę puszczykowskiej poetce w kategorii książka
roku za tom „Gubione”. Wrocławska Nagroda Poetycka „Silesius” jest wręcza-
na od 2008 roku. Do tegorocznej nagrody zgłoszono rekordową liczbę 145 tytułów.

Najnowszy tom poezji K. Miłobędzkiej, wydany w jubileuszowym dla poet-
ki roku 2012, zatytułowany jest „Dwanaście wierszy w kolorze”. A.Z-A.

SILESIUS DLA KRYSTYNY MIŁOBĘDZKIEJ
Puszczykowianka, poetka Krystyna
Miłobędzka, po raz drugi została
laureatką Wrocławskiej Nagrody
Poetyckiej SILESIUS.
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USUNĄ AZBEST ZA DARMO
Rozpoczął się tegoroczny nabór wniosków na usuwanie wyrobów
zawierających azbest.

Po raz pierwszy Powiat Poznański po-
krywa 100% kosztów związanych z lik-
widacją wyrobów azbestowych (demon-
taż, odbiór, transport oraz unieszkodli-
wienie).

W przypadku wnioskodawców zaj-
mujących się produkcją, przetwarza-
niem i obrotem produktami rolnymi lub
produktami rybołówstwa – obowiązko-
wo należy wypełnić odpowiednie oświad-
czenie oraz formularz informacyjny.

Przypominamy również wniosko-
dawcom o obowiązku złożenia do
Wydziału Administracji Architektonicz-

no – Budowlanej tut. Starostwa zgłosze-
nia przed realizacją prac związanych
z demontażem azbestu.

Wnioski oraz dodatkowe informacje
można pobrać ze strony internetowej
www.puszczykowo.pl, zakładkaAZBEST.

Wypełnione wnioski można składać
w Urzędzie Miejskim w Budynku B,
pok. 7 lub w Kancelarii Urzędu Miej-
skiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

Obowiązkowo należy załączyć doku-
ment potwierdzający posiadanie tytułu
prawnego do nieruchomości (akt nota-
rialny, odpis z księgi wieczystej lub

inne w oryginale lub poświadczoną przez
gminę kserokopię).

Szczegółowe informacje dotyczące
ogólnych zasad zawarte są w załączniku
do Uchwały Zarządu Powiatu w Pozna-
niu Nr 1897/2013 z dnia 2 maja 2013
roku.

Termin składania wniosków mija 16
września br. J.K.

data ur. data zg.
Józef Kaszuba 9.II.1924 22.IV.2013
Wanda Lehmann 16.IX.1929 27.IV.2013

Łucja Kaczmarek 26.V.1941 29.IV.2013
Janina Rosadzińska 4.II.1926 9.V.2013
Jerzy Szłapka 29.IV.1951 8.V.2013

ODESZLI

Do uczestnictwa w zajęciach zapra-
szamy osoby w wieku 60+ nieczynne
zawodowo oraz młodzież ze szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zgło-
szenia przyjmuje Biblioteka Miejska
w Puszczykowie pod nr tel. 668 857 921.
Trenerem będzie Janusz Andrzejewski –
absolwent PWSFTViT w Łodzi, pedagog
PWST im. L. Solskiego w Krakowie
i Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk
Wizualnych w Poznaniu.

Organizatorem akcji jest Fundacja
„APJA” www.fundacja-apja.org.pl, a part-
nerem Biblioteka Miejska w Puszczyko-
wie www.biblioteka.iq.pl. Projekt współfi-
nansowany ze środków Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego. red

PROJEKT DOSTĘPNY DO WGLĄDU
W Urzędzie Miejskim w Puszczykowie dostępny jest do wglądu „Projekt

założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Miasta Puszczykowa opracowany na lata 2013 – 2028”. Dokument dostępny będzie
do 21 czerwca br. w Referacie Infrastruktury i Zamówień Publicznych (pokój 3)
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie ul. Podleśna 4.

KULTURA
SŁOWA
W czerwcu w Bibliotece Miejskiej
w Puszczykowie odbędą się na bez-
płatne warsztaty „Kultura słowa –
integracyjne warsztaty teatralne”.

Znany prezenter pogody słynie także
ze swojego zamiłowania do podróży.
Rekordowo długie i ciekawe spotkanie
rozpoczął od opowieści o swoim życiu,
począwszy od czasów liceum, przez stu-
dia aż po teraźniejszość.

Szczególnie dużym sentymentem
darzy Indie, w których spędził kilka lat
swojego życia nim poznaliśmy go w roli
dziennikarza. Z racji wydania książki pt.
„Moje Indie” – temu państwu poświęcił
większą część spotkania. Podczas poka-

zu multimedialnego zaprezentował naj-
ciekawsze dla niego miejsca w Indiach.
Całość wzbogacona została muzyką
indyjską, tworzącą niesamowity klimat
spotkania.

Nie zabrakło niespodzianek w postaci
prezentacji typowych strojów, noszo-
nych przez Hindusów oraz poczęstunku
indyjskimi chipsami. Po spotkaniu wszys-
cy chętni uzyskali wpisy do przyniesio-
nych lub zakupionych po spotkaniu
książek. BMCAK

Z JAROSŁAWEM KRETEM
O INDIACH
16 maja gościem Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie był Jarosław Kret.
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POUCZENIE ZA ZŁE PARKOWANIE
Od 15 kwietnia do 12 maja funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Puszczykowie interweniowali 142 razy. 66 pouczeń dotyczyło osób
naruszających przepisy o ruchu drogowym.

W omawianym okresie strażnicy wy-
stosowali 47 pouczeń wobec osób źle par-
kujących swoje pojazdy. Pouczono także
19 rowerzystów, którzy poruszali się nie-
zgodnie z przepisami. Kolejnych 6 osób
pouczono za inne porządkowe wykro-
czenia (spalanie śmieci, zadymienie, nie-
dopilnowanie zwierzęcia).

Oprócz pouczeń strażnicy ukarali 49
osób mandatami. 16 razy wystawiali
mandaty porządkowe (na kwotę 2.300 zł)
za parkowanie w obrębie skrzyżowania,
niedopilnowanie zwierzęcia, spożywa-
nie alkoholu w miejscu publicznym. Uka-
rano również 33 kierowców naruszających
przepisy drogowe za przekroczenie pręd-

kości (na kwotę 4.800 złotych). W oma-
wianym okresie założyli także 2 razy blo-
kady na koła pojazdów naruszających
przepisy Prawa o Ruchu Drogowym.

Podczas patrolowania miasta strażni-
cy wylegitymowali także 24 osoby.

Najwięcej usterek (23) zauważonych
podczas patroli przekazano niezwłocznie
do Referatu Inwestycji Urzędu Miej-
skiego. Dotyczyły one awarii oświetlenia,
dziur w jezdniach, awarii sygnalizacji
świetlnej przy Szkole Podstawowej i Gim-
nazjum nr 1, uszkodzonych studzienek
kanalizacyjnych. Każdego miesiąca pod-
czas patroli strażnicy odławiają bezdomne
psy. Tym razem odłowiono 2 czworonogi,

które przewieziono do przytuliska w Łę-
czycy. Odnotowano również dwa pogry-
zienia przez niedopilnowane psy miesz-
kańców Puszczykowa. Po sprawdzeniu
ważności szczepień zwierząt, właścicie-
li psów ukarano mandatami karnymi oraz
nakazano podjęcie obserwacji zwierząt
przez lekarza weterynarii.

30 kwietnia 2013 roku dzięki zgłosze-
niu mieszkańca ugaszono własnymi środ-
kami pożar trawy na ulicy Niwka Stara.
Przyczyną pożaru było pozostawione
ognisko rozpalone przez nieznanego
mężczyznę.

2 maja 2013 roku Straż Miejska ujaw-
niła pożar zabudowań przy ulicy Poz-
nańskiej 1. Wezwano Straż Pożarną. Do
chwili przybycia Straży udzielono miesz-
kańcowi pomocy przy wynoszeniu jego
majątku z terenu zagrożonego pożarem.
Jednego mieszkańca przewieziono do
Szpitala, gdzie udzielono mu pierwszej
pomocy związanej z poparzeniem.

W omawianym okresie Straż Miejska
w Puszczykowie dwukrotnie odwiozła do
domu osoby będące pod wpływem alko-
holu. W godzinach rannych i popołudnio-
wo-wieczornych, strażnicy uczestniczy-
li w kontrolach prewencyjnych miejsc,
w których dochodzi do popełnienia
wykroczeń oraz aktów wandalizmu (rejon
sklepów, MOSiR, ul. Kraszewskiego
k/szpitala, ul. Poznańska rejon SP1 i SP2,
Rynek). Dariusz Borowski

Komendant Straży Miejskiej
w Puszczykowie

Od 1 stycznia 2013 r. nie obowiązują już niektóre
zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Nowe
przepisy zgodne są z ustawą z 7 grudnia 2012 r.
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1407).

Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie czynności związa-
ne z zameldowaniem w nowym miejscu i wymeldowaniem
z dotychczasowego miejsca wykonamy w jednym urzędzie,
podczas zameldowywania.

Od 1 stycznia br. przy dokonywaniu meldunku, nie ma obo-
wiązku podawania informacji o wykształceniu. Nie potrzeba
także przedkładać książeczki wojskowej.

Zniesione zostały sankcje karne m.in. dla obywateli polskich
i obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Nowa ustawa wydłuża też termin na zgłoszenie meldunku,
z dotychczasowych 4 dni termin został wydłużony do 30 dni.

Zgodnie z oczekiwaniami obywateli można dopełnić for-
malności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego
pełnomocnika.

Oznacza to, że ustanowiony pełnomocnik będzie mógł m.in.
zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego
pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad
3 miesiące.

Ponadto od 1 stycznia 2013 r. nie ma obowiązku zameldo-
wania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czaso-
wy, nie przekraczający trzech miesięcy.

Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz
zakłady pracy nie mają obowiązku weryfikowania dokonywania
meldunku przez mieszkańców lub pracowników. Nie ma także
obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. red

Wielu kierowców łamie przepisy ruchu drogowego parkując auta w niedozwolonych
miejscach.

ZMIANY W OBOWIĄZKU MELDUNKOWYM
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ORINOKO NAD WARTĄ

Przygotowaliśmy masę atrakcji:
– opowieści podróżników z rożnych stron świata
– konkurs fotograficzny – moje zdjęcie z podroży
– warsztaty kulinarne „Świat od kuchni”
– dni Azji Centralnej

Dla dzieci:
– warsztaty artystyczne: maska afrykańska, etno biżuteria, etno

strój, lampiony, pióropusze indiańskie, bębny, i in.
– warsztaty z podróżnikiem i pisarzem Łukaszem Wierzbic-

kim, autorem m.in. Afryki Kazika, Dziadka i niedźwiadka,
– konkursy z nagrodami i masa innych atrakcji

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
(UDZIAŁ BEZPŁATNY)

na warsztaty można się zapisywać:
kontakt@fundacja-fiedlerow.pl, tel. 668 11 44 29

– program na stronie www.fiedler.pl, www.fundacja-fiedlerow.pl

TEJ IMPREZY NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ!

Muzeum A. Fiedlera w Puszczykowie
zaprasza na niesamowity weekend podróżniczy

ORINOKO NAD WARTĄ
puszczykowskie spotkania podróżnicze u Fiedlerów,
8–9 czerwca, Muzeum A. Fiedlera w Puszczykowie.

Z WIDZA I OBSERWATORA PRZEMIEŃ SIĘ W AKTORA
Fundacja Fiedlerów zaprasza gorąco do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym

przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Z widza i obserwatora przemień się w aktora

Lubisz wspominać i snuć opowieści?
Chcesz się nauczyć tak opowiadać, by inni Cię słuchali?
Mieszkasz w Puszczykowie, Rogalinie, Mosinie, Luboniu?

– dołącz do nas

Zapraszamy serdecznie na bezpłatne warsztaty: reportażu
radiowego, reportażu prasowego, teatralne, wystąpień pub-
licznych, freestylingowe (słownych improwizacji).

Wszystko po to, by móc niebanalnie przekazać ulubione opo-
wieści ze swego życia, bo to życie właśnie pisze najciekaw-
sze scenariusze, a historie osobiste budują historię świata.

Wasze opowiadania zostaną zebrane, profesjonalnie wyda-
ne, a najciekawsze opublikowane w lokalnej prasie.

Przygotujemy je także w formie widowiska i pokażemy naj-
bliższym – już dziś zaproś przyjaciół na swój własny występ
w Muzeum Fiedlera w Puszczykowie.

Opowiedz nam swoją historię!
Chętnie Cię wysłuchamy!

Warsztaty odbędą się w Muzeum Fiedlera w Puszczykowie
w terminach 6, 7,13, 14, 20, 21, 27, 28 czerwca (od 16:30) oraz
15 i 22 czerwca w godzinach przedpołudniowych

Szczegóły dot. projektu na stronach:
www.fundacja-fiedlerow.pl; www.fiedler.pl
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Po okresie złej aury puszczykowscy
wędkarze Koła PZW nr 41
w Puszczykowie mogli wreszcie
rozpocząć swoją działalność.

20 kwietnia, członkowie Koła spotkali
się na pierwszym w tym roku „czynie
wędkarskim”. Tym razem oprócz zbie-
rania śmieci, pozostawionych na Zako-
lu Warty w Puszczykowie, podjęto pra-
ce wycięcia ścieżki od Zakola do „dom-
ków” WPN.

Droga prowadząca nad Wartą była nie-
gdyś otwarta. Po tym jak została zagro-
dzona wędkarzom, a przede wszystkim
mieszkańcom Puszczykowa, brakowało
tego przejścia. Z inicjatywy prezesa Koła
Przemysława Stefaniaka, podjęto działania
w kierunku udrożnienia ścieżki. Po poro-
zumieniu z Regionalnym Zarządem Gos-
podarki Wodnej i przy współpracy z Urzę-
dem Miasta w Puszczykowie, doszło do
wykonania założonych prac.

Podzieleni na dwie grupy, zbierającą
śmieci i wycinającą ścieżkę, wędkarze
rozpoczęli prace o godzinie 9 rano. Efek-
tem sprzątania Zakola Warty, było uzbie-
ranie ok. 40 worków z różnego rodzaju
odpadami. Zebrane śmieci zostały złożone
pod tablicę wędkarską. Z niepokojem pat-
rzymy na powstawanie dzikich wysypisk
popiołu i żużlu, które zostały odkryte pod-
czas czynu. O ich odkryciu zostali powia-
domieni funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Puszczykowie.

Po zakończeniu prac „wędkarska brać”
spotkała się pod „domkami” WPN, aby
w miłej atmosferze porozmawiać i wypić
ciepły napój.

W czynie udział wzięli: Kazimierz
Anioła, Przemysław Stefaniak, Jan Kraw-
czyk, Andrzej Górniaczyk, Andrzej Rataj-
czak, Krzysztof Tomaszewski, Maciej
Połomski, Stanisław Szulc, Jarosław
Stachowiak, Kazimierz Dolczewski,
Jacek Gensler i Krystian Zajączek. W tym
miejscu chciałbym serdecznie podzię-
kować kolegom za przybycie i poświę-
cenie swojego czasu.

WYJAZD NA LUBIATÓWKO
28 kwietnia br. puszczykowscy węd-

karze pierwszy raz w tym sezonie rywa-
lizowali w zawodach. Zmagania o tytuł

WĘDKARSKIE PUSZCZYKOWO

„Wędkarza rok 2013” rozpoczęli na ak-
wenie w Lubiatowie.

Od rana pogoda nie napawała opty-
mizmem, było pochmurnie, chłodno
i „kropił” deszcz. Nie zważając na wa-
runki pogodowe, po przyjeździe przy-
stąpiliśmy do konkursu. Zawody odby-
wały się na żywej rybie, na jedną wędkę.
Po trwających od 8:15 do 12:15 zmaga-
niach przyszedł czas na poczęstunek
i podzielenie się wrażeniami z prze-
biegu połowów. Po ważeniu, wyniki
ukształtowały się następująco: w kategorii
seniorów zwyciężył Marcin Mizerny
(2840 gr), na drugim miejscu uplasował
się Zbyszko Sobkowiak (2260 gr.), trze-
cie miejsce na podium zdobył Jan Kraw-
czyk (1530 gr.).W kategorii kobiet zwy-
ciężyła Bożena Skrzypek (570 gr.), któ-
ra odebrała również zaległe wyróżnienie
za aktywność w 2012 roku. Wyniki za-
wodów nie były zaskakujące, ale wspól-
ne wyjazdy sprawiają przyjemność
i pozwalają aktywnie spędzać czas.

MISTRZ KOŁA 2013
Kolejnymi zawodami z cyklu klasy-

fikacji dyscypliny spławikowej, które
odbyły się w tym roku były Mistrzostwa
Koła 2013. Po raz pierwszy od dawna
konkurs został przeprowadzony w sys-
temie dwuturowym. Dla wędkarzy była
to nowość, ponieważ nie praktykowa-
liśmy takiego sposobu rozgrywania
zawodów.

Teren połowów został podzielony na
dwa sektory. Wędkarze, którzy wyloso-
wali stanowiska w pierwszym sektorze,

w drugiej turze losowali miejsca w dru-
gim i odwrotnie. Pogoda nie sprzyjała, ale
jak mówi wędkarskie powiedzenie „węd-
karz zawsze sobie poradzi”.

Po siedmiogodzinnym wędkowaniu
wyłoniono Mistrza Koła 2013, którym
został Zbyszko Sobkowiak (5320 gr), tuż
za nim na podium stanął Maciej Połomski
(4530 gr.), na trzecim miejscu uplasował
się Kazimierz Anioła (3480 gr.). Nasze
panie też walczyły zaciekle. W katego-
rii kobiet zwyciężyła Maria Kowalec
(2340 gr.), drugie miejsce zajęła Bożena
Skrzypek (550 gr.). Zwycięzcy zostali
obdarowani statuetkami, dyplomami
i nagrodami. W trakcie rozdawania
nagród rozpętała się ulewa, chrzest bojo-
wy przeszedł nowo zakupiony namiot,
pod którym schowali się wszyscy człon-
kowie Koła.

***
Zawody organizowane przez Nasze

Koło są współfinansowane ze środków
dotacji Burmistrza Miasta Puszczy-
kowa, Pana Andrzeja Balcerka.

Z wędkarskim pozdrowieniem
Adam Stefaniak

Sekretarz Koła
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W ostatnią niedzielę kwietnia członkowie Koła
Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo oficjalnie
zainaugurowali sezon. Z tej okazji – wzorem lat
ubiegłych – spotkali się na terenie Szkółki Leśnej
w Nowinkach koło Mosiny.

Wcześniej wzięli udział we mszy św. odprawionej w Pusz-
czykowie, w kościele pw. Św. Józefa.

Tradycyjnie na uroczystości inauguracji, jak i zakończenia
sezonu pszczelarze zapraszają członków swoich rodzin. W tym
roku wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się także
burmistrzowie: Andrzej Balcerek Burmistrz Puszczykowa
i Waldemar Krzyżanowski, zastępca Burmistrza Mosiny oraz
Zbigniew Czyż Przewodniczący Rady Miejskiej w Puszczykowie
i Waldemar Waligórski, przewodniczący Rady Gminy Mosina.

– Niestety aura już kolejny rok nie sprzyja owadom. Ze wzglę-
du na długą zimę musiały przecież spędzić w ulach okres od
października do końca kwietnia. W niektórych regionach kra-
ju złe warunki pogodowe przyczyniły się do wyginięcia nawet
do 80 % rodzin. Na szczęście kolejny rok te problemy ominęły

Zawodnik PTS-u już w pierwszej run-
dzie spotkał się z dużo wyżej notowanym
zawodnikiem z KS Chojnik Jelenia Góra.
Hubert jednak bardzo dobrze poprowa-
dził spotkanie i wygrał w trzech setach.

W kolejnej rundzie Hubert walczył
z zawodnikiem UKS Ząbkowice Dąbro-
wa Górnicza, którego również pokonał
w trzech setach. W walce o półfinał nasz
zawodnik zmierzył się z faworytem

Mistrzostw – Maciejem Poulakowskim
(SKB Suwałki). Tutaj Hubert musiał
uznać wyższość rywala, (który okazał się
późniejszym Mistrzem Polski Młodzie-
żowców) kończąc zmagania na ćwier-
ćfinale.

W zawodach miał jeszcze wystąpić
Paweł Bakun w kategorii Juniorów, ale
niestety doznał kontuzji tuż przed tur-
niejem.

członków naszego koła. Z informacji, którymi dysponuję
w naszych pasiekach zimy nie przetrwało około 10 % pszcze-
lich rodzin, a to całkiem dobry wynik – mówi Aleksander Fal-
bierski, prezes koła.

W tym roku pszczoły obudziły się dosyć szybko, ale zaraz
potem przyszły kolejne mrozy. Owady, które przetrwały,
były osłabione i głodne, bo zgromadzony na zimę pokarm
zazwyczaj wystarcza im do końca marca. Dlatego konieczne
jest ich dokarmianie – specjalnymi paszami lub wodą z cukrem.

Na rozpoczęcie sezonu mosińsko-puszczykowscy pszcze-
larze tradycyjnie organizują loterię fantową. Każdy los wygry-
wał, a pieniądze z loterii jak zawsze zostały przekazane na
pokrycie kosztów działalności koła. Hodowcy pszczół przy-
wieźli też do Nowinek wiele akcesoriów niezbędnych do co-
dziennej pracy z owadami.

Koło Pszczelarzy Mosina –Puszczykowo może poszczycić
się długą tradycją, w ubiegłym roku obchodziło 80-lecie
działania. Aktualnie zrzesza blisko 60 pszczelarzy. red

SUKCESY BADMINTONISTÓW
W połowie kwietnia rozegrano Mistrzostwa Polski Juniorów
i Młodzieżowców w Solcu Kujawskim. Na imprezie w kategorii
młodzieżowców wystartował Hubert Pawłowski.

Również w kwietniowy weekend (13
kwietnia) w Słupcy odbyły się elimina-
cje do Mistrzostw Polski Młodzików.
Awans do majowych Mistrzostw Polski
w grze deblowej uzyskał Mateusz
Kędziora w parze z zawodnikiem z Prze-
źmierowa. PTS

PSZCZELARZE
ZAINAUGUROWALI
SEZON
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