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II RODZINNY PIKNIK
Wspaniała pogoda, gry, zabawy, konkursy i mnóstwo
dobrej zabawy – czekały na tych, którzy 10 sierpnia
uczestniczyli w II Rodzinnym Pikniku zorganizowanym
na puszczykowskiej przystani nad Wartą.

Dla tych, którzy zdecydowali się uczestniczyć tego dnia w pi-
kniku zorganizowanym przez miasto przygotowano wiele atrak-
cji. Na przystani ustawiono leżaki, wygodne pufy, a nawet koce
do odpoczynku. Olbrzymim powodzeniem wśród najmłodszych
cieszyła się dmuchana ścianka wspinaczkowa, na której pod opieką

dorosłych, dzieci wspinały się na szczyt, z którego można było
podziwiać widok na Wartę i puszczykowską marinę.

W programie znalazło się także wiele zabaw i konkursów.
Dzieci ścigały się w płetwach, dmuchały piłki na czas, pako-
wały wakacyjne plecaki. Oczywiście dla wszystkich uczest-
ników konkursów przygotowano nagrody. Dzieci chętnie
korzystały także z okazji, by pomalować swoje twarze w fan-
tazyjne wzory. Na terenie przystani rozstawiono także boisko
do piłki plażowej, na którym stoczono wiele zaciętych poje-
dynków.

Na zgłodniałych czekały grillowane smakołyki. Na zakoń-
czenie pikniku na scenie pojawił się Mariusz Urbaniak laureat
w popularnym programie muzycznym Bitwa na Głosy. red
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SAMORZĄD

MAMY DOFINANSOWANIE
NA BIBLIOTEKĘ NA RYNKU
Niedawno otrzymaliśmy wiadomość, że nasz projekt
dotyczący przeniesienia biblioteki do budynku na
Rynku zyskał pozytywną opinię Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i otrzyma dofinansowanie.
Jestem przekonany, że podobnie jak ja, mieszkańcy
naszego miasta przyjęli tę wiadomość z radością.

Już w maju informowaliśmy, że będziemy starać się o dofi-
nansowanie na wyposażenie biblioteki w nowym obiekcie
w ramach ministerialnego projektu „Kultura +” priorytet
„Infrastruktura bibliotek”. Teraz mamy już pewność, że
wszystko udało się zgodnie z planem. Mówię zgodnie z pla-
nem, ponieważ już w grudniu ubiegłego roku, kiedy wspólnie
z Radą podejmowaliśmy decyzję o kupnie budynku na rynku,
wiedzieliśmy, że istnieje szansa na uzyskanie dofinansowa-
nia na wyposażenie biblioteki. Od początku zmierzaliśmy
bowiem do tego, aby w nowym budynku uruchomić bibliote-
kę spełniającą najwyższe standardy, czego najwidoczniej nie
rozumieli, albo nie chcieli zrozumieć, oponenci tego roz-
wiązania, zarzucający nam, iż kupiliśmy budynek, z którym
nie wiemy, co zrobić.

W przypadku takich programów zawsze istnieje zagrożenie,
że z różnych powodów dofinansowanie nie zostanie przyznane.
Dlatego mieliśmy też wariant rezerwowy, o którym też infor-
mowaliśmy mieszkańców w Echu. Na szczęście wszystko
zakończyło się sukcesem. Otrzymanie dofinansowania obliguje
nas, do wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań,
dzięki temu biblioteka na rynku zwiększy zdecydowanie
atrakcyjność oferty dla mieszkańców. To, że uzyskaliśmy pełne
dofinansowanie, czyli 75% wszystkich kosztów, dobitnie
świadczy o tym, że nasz projekt był dobry. W naszym przy-
padku dofinansowanie wyniesie ponad 623 tys. zł.

Zgodnie z założeniami, biblioteka będzie wykorzystywana
nie tylko, jako wypożyczalnia i czytelnia, ale też dla szerszych
celów publicznych i stanie się centralnym punktem życia kul-
turalnego Rynku. Dobrze wyposażony budynek na pewno

będzie miejscem, które zain-
spiruje do organizowania wie-
lu fantastycznych imprez,
w których uczestniczyć będą
mieszkańcy.

Wiemy już także, że kiedy
biblioteka zostanie urucho-
miona powstaną warunki do
tego, aby na rynku był darmowy dostęp do bezprzewodowe-
go Internetu. W przyszłości takie Hot Spoty planujemy uru-
chomić także w innych rejonach miasta.

Kolejną dobrą wiadomością jest to, że plany adaptacji
pomieszczeń w nowej szkole na potrzeby działalności Centrum
Animacji Kultury są już gotowe i spotkały się z życzliwym przy-
jęciem pracowników biblioteki i radnych. Jestem przekonany,
że zyskają też zwolenników wśród wszystkich uczestników
zajęć, które będą się tam odbywały. Jak już wcześniej mówiłem
naszym mieszkańcom, zmiany które wprowadzamy nie mają
być żadną rewolucją. Nigdy nie zamierzaliśmy zmniejszać ofer-
ty kulturalnej skierowanej do uczestników zajęć prowadzonych
przez Bibliotekę Miejską i Centrum Animacji Kultury. Zawsze
twierdziłem, że uda się wszystko tak urządzić, żeby oferta kul-
turalna, którą ma do zaoferowania biblioteka, była co najmniej
na niezmienionym poziomie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że otrzy-
maliśmy narzędzia, dzięki którym ofertę będziemy mogli jesz-
cze bardziej poszerzyć.

Mówiąc o tych zmianach nie możemy też zapominać, że prze-
niesienie Biblioteki Miejskiej i Centrum Animacji Kultury roz-
wiązuje jeszcze inny problem. Dzięki temu możliwe będzie
przeniesienie Gimnazjum nr 1 do budynku tzw. starej szkoły.
W ten sposób szkoła podstawowa i gimnazjum będą miały swo-
je oddzielne siedziby, co niewątpliwie zdaniem wszystkich zain-
teresowanych, a więc rodziców, nauczycieli, radnych i władz
miasta, jest optymalnym rozwiązaniem, zarówno ze względów
edukacyjnych, bezpieczeństwa jak i ekonomicznych.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

Do końca września funkcjonariusze Straży Miejskiej w Puszczykowie
pracują według następującego harmonogramu:

poniedziałek – piątek – 6.00–22.00; sobota 8.00–16.00; niedziela 12.00–20.00
e-mail: straz.miejska@puszczykowo.pl

dyżurny telefon: 0692 458 534
Natomiast do końca sierpnia obowiązuje jeszcze całkowity zakaz spalania

części organicznych na terenie miasta

GODZINY PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ



RADA MIASTA

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 34. SESJI
RADY MIASTA PUSZCZYKOWA L 30 LIPCA 2013 R.

Uchwała Nr 227/13/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na

okres do 3 miesięcy.

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie lokali o numerach od
1–12 na parterze budynku znajdującego się na terenie nieru-
chomości przy ulicy Poznańskiej 36, na działce nr 363 stano-
wiącej własność miasta Puszczykowa, na okres do 3 miesię-
cy dotychczasowemu dzierżawcy bez przeprowadzania pro-
cedury przetargowej.

Uzasadnienie
W przypadku, w którym umowa najmu ma być zawarta na

okres 3 miesięcy nie ma obowiązku przeprowadzania postę-
powania przetargowego. Działka nr 363 położona przy ulicy
Poznańskiej 36 jest zabudowana budynkiem, który zostanie pod-
dany kapitalnemu remontowi. W części remontowanych
pomieszczeń powstaną mieszkania komunalne. Część pomiesz-
czeń, została przeznaczona na prowadzenie praktyki lekarza
rodzinnego. Prace rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia
bieżącego roku. W trakcie prowadzenia robót budowlanych,
działalność medyczna będzie prowadzona w różnych pomiesz-
czeniach tymczasowych adaptowanych do tego celu, udo-
stępnianych w budynku w zależności od rodzaju prowadzonych
aktualnie prac, o powierzchni zapewniającej ciągłość prowa-
dzonej działalności. Przewiduje się, że do tego celu będą wyko-
rzystywane lokale o numerach od 1–12 wg numeracji ustalo-

nej w obowiązującej dokumentacji budynku sprzed remontu.
Zajmowane przez dotychczasowego dzierżawcę lokale o nu-
merach od 13–16, będą w pierwszej kolejności objęte remon-
tem. Przewiduje się, że działalność medyczna będzie prowa-
dzona na parterze w tylnej części budynku, w pomieszczeniach
o numerach A01 – A11 o łącznej powierzchni użytkowej
84,53 m², spełniających wymogi, jakim powinny odpowiadać
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzą-
dzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Miasto rozpoczęło już działania niezbędne do przeprowa-
dzenia postępowania przetargowego, w celu wynajęcia pomiesz-
czeń na działalność medyczną na czas oznaczony do 3 lat.

Uchwała Nr 228/13/VI
w sprawie: zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta

Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Puszczykowa na lata 2013–2019.

Uzasadnienie
Dostosowano dane do projektu zmiany uchwały budżeto-

wej na 2013 r.

Uchwała Nr 229/13/VI
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczy-

kowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grud-
nia 2012 r.

Zapraszamy na 35. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 17.09.2013 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

9 lipca br. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
– Puszczykowskie przedszkola.
– Letnie atrakcje kulturalno-rozrywkowe w Puszczykowie.

15 lipca br. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
– Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
– zmian w budżecie,
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
– Informacja nt. odnawialnych źródeł energii.
– Możliwość zagospodarowania terenu na rynek warzywny.

17 lipca br. Komisja Rewizyjna
– Kontynuacja kontroli inwestycji – odwodnienie budynku

Przedszkola nr 3 w Puszczykowie (podpisanie protokołu
pokontrolnego).

– Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
23 lipca br. Komisja Spraw Społecznych

– Bieżące problemy funkcjonowania nowych zasad gospodarki
odpadami – spotkanie z właścicielem firmy Eko-Rondo p. Ze-
nonem Guźniczakiem.

– Porządek i bezpieczeństwo w Mieście – spotkanie z komen-
dantem komisariatu policji w Puszczykowie p. Konradem
Domino.

24 lipca br. Komisja Rewizyjna
– Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.

LIPCOWE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA
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NORMALNOŚĆ ZWYCIĘŻYŁA
Rozmowa ze Zbigniewem Czyżem, Przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa

– Miasto aplikowało o pozyskanie środków z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
adaptację i wyposażenie nowo zakupionego budyn-
ku na Rynku, który zostanie przeznaczony na bib-
liotekę. Czy coś wiadomo o sposobie załatwienia
wniosku złożonego przez Puszczykowo?

– Tak, otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź, któ-
ra nas niezwykle ucieszyła. Ministerstwo przyznaje

nam dofinansowanie w wysokości 623.248 zł na poczet inwestycji
związanych z adaptacją i wyposażeniem biblioteki. Szacowany koszt
tej inwestycji to 842.422 zł. Oznacza to, że w ramach projektu mias-
to z własnych środków przeznaczy na ten cel 219.174 zł.

– Czy w związku z tym jest już gotowy projekt nowej siedziby
CAK?

– Tak. Na początku sierpnia mieliśmy już okazję zobaczyć projekt
i wizualizację nowej siedziby CAK przygotowaną przez renomowaną
puszczykowską pracownię. Wcześniej zapoznali się z nią pracowni-
cy biblioteki, którzy ocenili ją bardzo dobrze. Tym czytelnikom, któ-
rzy może jeszcze nie orientują się, gdzie ma zostać przeniesione CAK
wyjaśnię, że od września 2014 roku będzie ono działało w pomiesz-
czeniach SP nr 1, znajdujących się na parterze, czyli przenosiny dotyczą
przejścia z jednego budynku do drugiego oddalonego zaledwie o kil-
ka metrów.

Jak wyjaśniali architekci projekt został przygotowany według
wskazówek pracowników biblioteki. Wykorzystuje maksymalnie
wyposażenie, znajdujące się obecnie w budynku „starej szkoły”. Po-
mieszczenia o łącznej powierzchni 225 metrów kwadratowych, zys-
kają profesjonalne oświetlenie, znajdzie się tam także pomieszczenie
socjalne dla pracowników biblioteki. Zadbano też o pełne wykorzys-
tanie mebli, używanych przez uczestników zajęć CAK. Wizualizacje
będą też zaprezentowane podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kul-
tury i Sportu, którą zaplanowano na początek września. Planowana cena
wykonania adaptacji to około 220 tys. zł.

– Kilka tygodni temu Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
skierowało do wojewody skargę na działalność władz samorządo-
wych miasta dotyczącą zmian organizacyjnych w zakresie funk-
cjonowania Biblioteki Miejskiej oraz Szkoły Podstawowej nr 1 i Gim-
nazjum nr 1 – chodziło o kupno budynku na Rynku oraz projekt
przeniesienia tam biblioteki i rozdzielenie siedzib Szkoły Podsta-
wowej nr 1 i Gimnazjum nr 1. Stowarzyszenie zarzuciło m.in., że
samorząd chce zlikwidować Centrum Animacji Kultury. Wojewoda
poprosił Radę o wyjaśnienie tej sprawy. Podczas czerwcowej ses-
ji Rada przegłosowała oświadczenie, w którym wyjaśniła całą sytua-
cję. Czy wojewoda ustosunkował się już do sprawy?

– W połowie sierpnia otrzymałem kopię odpowiedzi, której woje-
woda udzielił prezes Stowarzyszenia. Wojewoda informuje w niej, że
po otrzymaniu skargi od stowarzyszenia wszczął postępowanie wyjaś-
niające. Jednoznacznie stwierdził w nim, że w sprawie wyrażenia zgo-
dy na nabycie przez miasto Puszczykowo prawa użytkowania wie-
czystego gruntu wraz z prawem własności budynków jest zgodne z pra-
wem. Ponadto wojewoda napisał, że „ze zgromadzonego materiału wyni-
ka, że Stowarzyszenie jest przeciwne przeprowadzce biblioteki do nowo
zakupionego budynku, natomiast władze samorządowe Puszczykowa
uzasadniają wprowadzenie zmian przede wszystkim dążeniem do popra-
wy warunków lokalowych szkół, a co za tym idzie poprawą w nich
warunków nauki. Istotną przesłanką jednak jest fakt, że żadna z pre-

ferowanych przez nie działalności czy to oświatowa czy też kultural-
na nie zostanie ograniczona lub zaniechana wprost przeciwnie jak wyni-
ka z przedstawionych danych przewiduje się poprawę warunków loka-
lowych dla prowadzenia wszystkich tych działalności”. Oznacza to, że
wojewoda nie dopatrzył się w naszych działaniach żadnych sugerowanych
przez stowarzyszenie uchybień. Oczywiście bardzo cieszy mnie ta odpo-
wiedź, bo jest potwierdzeniem, że wszystko, co robiliśmy było, po pierw-
sze zgodne z prawem, a po drugie słuszne i zgodne z interesem mias-
ta i jego mieszkańców, jednym zadaniem normalnie.

– Jednak w Internecie można znaleźć wypowiedzi, że od grud-
nia, kiedy zapadła decyzja o kupnie budynku na rynku: toczyła się
ostra i momentami brutalna walka między zwolennikami zacho-
wania Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury w obecnym
kształcie a władzami miasta, które postanowiły kosztem tej insty-
tucji załatwić problemy lokalowe szkoły. Oczywiście, siła była po
stronie władz miasta”. W innym miejscu napisano, że w ostatniej
fazie bitwy decydujące okazało się przeciągnięcie na swoją stronę
rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 i Gim-
nazjum nr 1, których przekonano rozdzieleniem obu szkół. Jak pan
ocenia takie przedstawianie sprawy?

– Środowisko, które nazywa swoje działania brutalną walką prze-
ciwko zgodnym z prawem, racjonalnym decyzjom władz, popieranych
przez najbardziej zainteresowane gremia, wystarczająco jasno okreś-
la faktyczny cel swoich działań i intencje, którymi się kieruje. Rada
z burmistrzem szukała najlepszego rozwiązania problemu lokalowe-
go SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 i po prostu kierując się siłą logicznych
i zdroworozsądkowych argumentów, z pełnym sukcesem go znalazła.
Rozwiązanie zostało w pełni poparte i zaakceptowane przez: Prezy-
dium Rady Pedagogicznej SP nr 1, Radę Rodziców SP nr 1 i Radę Rodzi-
ców Gimnazjum nr 1 czyli środowiska najbardziej zainteresowane
i reprezentujące interesy dzieci i ich rodziców.

– Reasumując: walczące środowisko (jak same się nazwało) na
czele ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Puszczykowa chciało dopro-
wadzić do podjęcia przez władze miasta decyzji sprzecznej z wolą
zainteresowanych to jest społeczności szkolnej?

– Dokładnie tak, gdyż jak już wspomniałem środowisko szkolne
nie chciało rozbudowy szkoły a wręcz jasno zdeklarowało się za roz-
wiązaniem proponowanym przez nas, z którym nie zgadzają się nasi
oponenci.

– Dlaczego Pana zdaniem niektóre osoby, nawet po piśmie Woje-
wody wciąż utrzymują (takie wpisy wciąż pojawiają się w Inter-
necie), że CAK ma być zlikwidowane?

– To środowisko od początku rozpowszechniało nieprawdziwe infor-
macje, że chcemy zniszczyć i zlikwidować CAK, co oczywiście nie
miało pokrycia w faktach i intencjach, o czym najlepiej świadczą nasze
działania jak i stanowisko Wojewody, do którego się zwracali.

Moim zdaniem to klasyczny przykład zastosowania w praktyce wypo-
wiedzi prezesa jednej z partii politycznej o tym, że „nikt go nie prze-
kona, że białe jest białe, a czarne jest czarne”.

Czemu służą stosowane przez powyższe środowisko pomówienia,
nierzetelne informowanie społeczeństwa, podawanie wprost nie-
prawdziwych informacji nastawionych na wywoływanie negatywnych
emocji i konfliktowanie społeczności każdy rozsądny i mądry
człowiek kierujący się zdroworozsądkowym doświadczeniem życio-
wym odpowie sobie sam. �
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OŚWIATA

O SPRAWACH KULTURY
I EDUKACJI
Niedługo rozpocznie się nowy rok szkolny 2013/2014. Wakacje mijają,
ale pozostaną miłe wspomnienia, mam nadzieję, że nie tylko z podróży
i poznania nowych miejsc, choć to bardzo rozwijające i przyjemne.

W Puszczykowie w okre-
sie wakacyjnym też wiele
się działo, m.in. ruszyły na-
reszcie seanse kina letnie-
go, o które od dłuższego już
czasu zabiegała młodzież,
miał miejsce bardzo cie-
kawy projekt Brave Kids,
a także tradycyjne już letnie kon-
certy organowe i koncerty gitarowe
w ramach Festiwalu Polskiej Aka-
demii Gitary, a ostatnio projekt
„Mural w Puszczykowie”, będący
świetnym przykładem wspaniałej
inicjatywy młodych ludzi oraz ich
determinacji i przedsiębiorczości. To
tylko wybrane atrakcje, według
mnie najbardziej spektakularne
bądź oczekiwane, spośród dość sze-
rokiej oferty działań kulturalnych
w naszym mieście w lipcu i sierp-
niu. Sądzę więc, że będzie co wspo-

minać przez najbliższe
miesiące, kiedy to trzeba
wrócić do codzienności i pla-
nu dnia wyznaczanego ryt-
mem szkolnym (myślę tu
zarówno o dzieciach, młod-
zieży, jak i rodzicach, a na-
wet dziadkach). Przed na-

mi stoi wiele wyzwań, obowiąz-
ków i niespodzianek. Oby tylko tych
miłych!

Przygotowując się do tego, Ko-
misja Edukacji, Kultury i Sportu na
posiedzeniu w lipcu rozmawiała
o sytuacji puszczykowskich przed-
szkoli. Radni i obecni goście wy-
słuchali dyrektorów wszystkich
placówek sprawujących opiekę nad
maluchami w Puszczykowie. Po-
niżej, w krótkiej tabeli, podaję ze-
brane przeze mnie najistotniejsze
informacje.

W naszym mieście nie ma więc
sytuacji braku miejsc dla przed-
szkolaków, co jest dobrą i ważną
informacją dla rodziców. Poza tym
warto zauważyć, że pomimo iż
wszystkie przedszkola są niepub-
liczne, to opłaty za korzystanie z ich
usług są porównywalne.

Jeśli chodzi zaś o sprawy szkół, to
warto wspomnieć, mimo że tym
tematem szerzej będziemy zajmować
się na początku września, ale o ta-
kich sukcesach można mówić wie-
lokrotnie, że wyniki egzaminów po
szóstej klasie w naszych puszczy-
kowskich szkołach podstawowych
były bardzo dobre, a nawet najlep-
sze, ponieważ zajęliśmy 1. miejsce w
powiecie. Brawa dla uczniów, ich
rodziców i nauczycieli oraz dyrekcji!
Zapraszam Państwa na najbliższe
posiedzenie KEKiS we wrześniu,
kiedy to właśnie rozmawiać będzie-
my o wynikach końcowych spraw-
dzianów i testów w szkołach pod-
stawowych i gimnazjach oraz
zostaną zaprezentowane projekty
adaptacyjne pomieszczeń dla CAK.
Zachęcam, by przyjść, posłuchać i zo-
baczyć, na jakim etapie są prace
nad tym przedsięwzięciem.

Małgorzata Szczotka
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czycielem. Pseudonim Fismoll pochodzi z dzie-
ciństwa artysty, który już jako 7-latek śpiewał
sobie coś pod nosem.

Jego ojciec, skrzypek, zauważył wtedy, że
syn zawsze śpiewał w tonacji fis-moll. Gdy
młody muzyk dorósł, przyjął nazwę tej tonacji
za swój pseudonim, jako symbol najczystszej
i najbardziej naturalnej dla siebie muzyki.

Fismoll wystąpi jeszcze 25 sierpień
w Pałacu Radolińskich, w Jarocinie,
o godz. 19.00.

Ze szczegółowym programem Festi-
walu można zapoznać się na jego ofi-
cjalnej stronie internetowej:

www.akademiagitary.pl

WYDARZENIA

GITAROWE ŚWIĘTO
Kolejny rok Puszczykowo jest areną występów
gitarowych wirtuozów, uczestniczących w Fes=walu
Polskiej Akademii Gitary. W tegorocznej, szóstej
edycji w naszym mieście gościliśmy Igora Dedusenkę
i Fismolla.

Igor Dedusenko wystąpił 16 sierpnia w kościele Mat-
ki Boskiej Wniebowziętej. Artysta gra na gitarze od
7 roku życia. Studiował w Akademii Muzycznej w Miń-
sku, następnie w Akademii Muzycznej w Poznaniu pod
opieką prof. Łukasza Kuropaczewskiego, który uznał
go za jednego z najbardziej utalentowanych gitarzys-
tów w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat. Artys-
ta, pomimo bardzo młodego wieku (23 lata) jest lau-
reatem ponad dwudziestu międzynarodowych kon-
kursów, z czego w większości były to pierwsze miejs-
ca! Muzyk za jedno z najważniejszych swoich osiągnięć
uważa zdobycie „Złotej Gitary” w prestiżowym kon-
kursie dla gitarzystów klasycznych (Poznań, 2012).
Uczestniczył w wielu europejskich festiwalach muzycz-
nych (Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Bułgarii, Cze-
chach, Polsce, Litwie, Ukrainie, Białorusi), zadziwia-
jąc słuchaczy subtelnością i niecodziennymi dźwiękami,
przy zachowaniu uniwersalności i ponadczasowoś-
ci muzyki, którą prezentuje.

Muzyk gra utwory różnych epok i stylów.
W repertuarze ma zarówno klasykę, jak i muzy-
kę rozrywkową, czy religijną. Zawsze zdobywa
podziw słuchaczy, którzy intensywnie przeżywają
wykonywane przez niego utwory. Pozostawia
u odbiorców niezapomniane wrażenia.

Drugim wirtuozem, którego mogą podzi-
wiać puszczykowianie jest Fismoll, które-
go usłyszymy na scenie Sali Biblioteki Miej-
skiej 24 sierpnia o godz. 19. Fismoll jest
jednym z najbardziej zaskakujących debiu-
tów tego roku. 19-letni artysta o polsko-
szwedzkich korzeniach jest studentem
słynnej mistrzowskiej Szkoły Talentów
w Poznaniu. Jako pierwszy w historii jest
w niej aktualnie zarówno uczniem jak i nau-

KINO LETNIE
W PUSZCZYKOWIE
W lipcu i sierpniu odbyły się trzy spotkania kina
letniego.

Na terenie Centrum Animacji Sportu można było obejrzeć
19 lipca: Madagaskar, Mamma Mia! oraz Drogówkę, 2 sierp-
nia: Madagaskar 2 i Piratów z Karaibów – Klątwę Czarnej Perły,

zaś 16 sierpnia w kinie sen-
sacyjnym: Sherlock’a Hol-
mes`a i RED. Wśród wi-
downi były zarówno dzie-
ci z rodzicami, jak i młod-
zież. W piknikowej atmos-
ferze, na kocach, fotelach
i krzesłach ogrodowych, przy płonących pochodniach – widzo-
wie bawili się świetnie. Mamy nadzieję kontynuować kino rów-
nież w przyszłe wakacje. Już dzisiaj zapraszamy.

CAS, BMCAK
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PRZEDSZKOLE MA JUŻ NOWY DACH
Ekipy budowlane intensywnie remontują Przed-
szkole nr 3 przy ul. Przyszkolnej w Puszczykowie.
Wakacje, kiedy dzieci nie uczęszczają do placówki
wykorzystywane są do przeprowadzenia
zaplanowanej modernizacji.

Prowadzone podczas tegorocznych wakacji prace są
kontynuacją robót z ubiegłego roku, kiedy wykonano
remont tarasu i odwodnienie wokół budynku.

Podczas letniej kanikuły ekipy budowlane wymie-
nią pokrycie dachowe na całym obiekcie oraz częścio-
wo docieplą obiekt. To dosyć skomplikowane prace, po-
nieważ przedszkole kryte jest klasyczną dachówką kar-
piówką, a na dachu znajdują się lukarny (rodzaje pio-
nowych okien doświetlających pomieszczenia podda-
sza wykorzystywanego przez przedszkole).

Ekipy remontowe dokładnie skontrolowały już stan
techniczny więźby dachowej, która została zaimpreg-
nowana ognioochronnie i przeciwgrzybicznie.

W zakres prac wchodzi ponadto remont całej elewacji
budynku wraz z jej odmalowaniem. Jednak z uwagi

ZBUDUJĄ KANALIZACJĘ I WODOCIĄG
Rozpoczęła się budowa kanalizacji na ulicy Miętowej
oraz kanalizacji i wodociągu na ul. Myśliwskiej.

Ekipy wykonawcy weszły na plac budowy w połowie
sierpnia. Najpierw wykonana zostanie kanalizacja i po-
łożony wodociąg w ul. Myśliwskiej, potem rozpoczną
się prace na ul. Miętowej. Wykonanie kanalizacji w ul.
Miętowej jest bardzo ważne ponieważ dzięki niej możli-
wa będzie likwidacja pompowni działającej obecnie
w ul. Azaliowej. Sieć, która zostanie położona pod ulicą
Miętową połączy bowiem kanalizację istniejącą w uli-
cach Konwaliowej i Azaliowej. Dzięki temu ścieki będą
mogły grawitacyjnie spływać do sieci w ul. Konwaliowej
już bez pomocy pompowni. red

na to, że przedszkole przy ul. Przyszkolnej funkcjonuje
w obiekcie objętym opieką konserwatorską wszystkie
prace remontowe przy elewacji budynku muszą być
uzgadniane z Wielkopolskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków w Poznaniu. To właśnie z tego
względu część nadziemna przedszkola prawdopodob-
nie nigdy nie będzie ocieplona. Termomodernizacja do-
tyczy jedynie przybudówki. Do remontu przewidzia-
no także kominy, które zostaną przemurowane.

To nie wszystko. Po wakacjach maluchy będą wchodziły
do swojego przedszkola po odremontowanych schodach
zewnętrznych i przez wymienione drzwi główne. Wymie-
nione zostaną również okna w piwnicach. Zakres prac
przewiduje ponadto osuszenie i izolację piwnic. Prace te
są niezbędne, ponieważ podczas oględzin zauważono zawil-
gocenie ścian piwnicznych praktycznie na całym obwo-
dzie obiektu.

Harmonogram przewiduje zakończenie prac do koń-
ca września br. red
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ŚLĄSKA I ŚRODKOWA ZGODNIE Z PLANEM
Ulica Środkowa ma już nową nawierzchnię i chodniki.
Na ulicy Śląskiej trwają intensywne prace.
Od początku lipca Zakład Robót Drogowych Krystyna
Michałkowska, wykonał większą część prac
przy tej największej, tegorocznej inwestycji drogowej
Puszczykowa. Koniec robót planowany jest
na wrzesień.

W ramach realizacji tej inwestycji zostanie wybudowanych
około 1300 metrów dróg. Nowe arterie będą miały nawierzch-
nie z kostki typu pozbruk. Zakres robót obejmuje również budo-
wę chodników.

Na ulicy Śląskiej drogowcy pracują na odcinku o długość
około 1000 metrów. Tu oprócz nowej nawierzchni kładziona
jest także kanalizacja deszczowa. Na ulicy Środkowej zakres
prac był podobny, z tym, że długość tej ulicy to około 300 met-
rów. Na ulicy Śląskiej konieczne było także zaprojektowanie
i wybudowanie pompowni, która umożliwia właściwe odpro-

REMONT W BUDYNKU PRZYCHODNI
Zgodnie z planem w budynku przy ul. Poznańskiej 36, w którym
funkcjonuje przychodnia zdrowia rozpoczęto remont. Tym razem ekipy
budowlane prowadzą prace wewnątrz obiektu. W ubiegłym roku na
budynku przy ul. Poznańskiej wymieniono pokrycie dachowe wraz
z ociepleniem dachu.

Prace zostały tak zaplanowane, że przy-
chodnia nie ma przerwy w funkcjonowa-
niu, a lekarze nie przestają przyjmować
swoich pacjentów.

Roboty prowadzone są w taki sposób,
że ekipy remontowe pracują tylko w jed-
nej części budynku – tej znajdującej się
z tyłu budynku – zarówno na parterze jak

i na I piętrze. Na tym etapie prac przy-
chodnia działa w pomieszczeniach od uli-
cy Poznańskiej. Po zakończeniu I etapu
firma prowadząca remont przejdzie do
pomieszczeń od frontu, a przechodnia
przeniesie swoją działalność do pomiesz-
czeń z tyłu budynku. Remont ma także
za zadanie wygospodarowanie w tym bu-

wadzenie wód deszczowych do systemu kanalizacyjnego. Obie
ulice, zgodnie z „Rankingiem ulic”, były planowane do wy-
konania w tym roku.

Ulica Śląska jest bardzo ważną arterią w układzie drogowym
Puszczykowa. Stanowi skrót, którym można bezproblemowo
dotrzeć z ul. Dworcowej do szpitala. red

NOWY CHODNIK NA SOBIESKIEGO
Piesi korzystający z ulicy Sobieskiego będą mieli do dyspozycji nowy
chodnik. Powstanie on na odcinku od Centrum Tenisowego Angie
w dół do ul. Studziennej.

Jego budowa była konieczna, ponieważ
wcześniej na tym stromym odcinku ulicy,
piesi musieli chodzić po jezdni. Chodnik
wytyczony był tylko przez namalowa-
nie linii na jezdni. Oczywiście takie roz-
wiązanie nie było w pełni bezpieczne. Wie-
lu kierowców dojeżdżając do tego miejs-
ca (dotyczyło to szczególnie kierowców

spoza Puszczykowa) nie miało pojęcia, że
znajduje się tam chodnik. Po opadach śnie-
gu w ogóle nie było widać linii.

Budowa chodnika z kostki typu poz-
bruk rozwiąże problem i umożliwi pie-
szym bezpieczne pokonanie tego strome-
go, około 200 metrowego fragmentu uli-
cy Sobieskiego. red

dynku 6 dodatkowych mieszkań komu-
nalnych, które powiększą zasoby loka-
lowe miasta. red
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Nieco później niż pierwotnie planowano, ulica Za
Rynkiem służy już kierowcom. Termin zakończenia
prac przeciągnął się z powodu konieczności uzyskania
dodatkowych uzgodnień z Telekomunikacją.

Prace przy budowie tej ulicy wykonywała Firma Usługowo
Handlowa ANNA z Gniezna. W zakres robót wchodziła bu-
dowa ulicy wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Kościelnej
do nawrotki znajdującej się za marketem Biedronka.
W związku z budową tej ulicy powstało także 30 dodatkowych
miejsc parkingowych.

To, że zakończono już prace nie oznacza jednak, że ulica jest
już wybudowana w docelowym kształcie. W przyszłości, kie-
dy zostaną rozstrzygnięte kwestie związane ze sprawami włas-
nościowymi gruntu, ulica będzie przedłużona, tak, że będzie
można dojechać nią bezpośrednio do ul. Poznańskiej. Wyjazd
będzie się mieścił w pobliżu sklepu Społem.

W najbliższym czasie ulica musi otrzymać oficjalna nazwę,
która nadawana jest podczas sesji Rady Miasta. Nie można
wykluczyć, że zwyczajowa nazwa Za Rynkiem zostanie
zaakceptowana przez radnych i po przegłosowaniu oficjalnie
wpisana do rejestru puszczykowskich ulic. red

JEŹDZIMY JUŻ „ZA RYNKIEM”

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu położonego w Puszczykowie
pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012r, poz. 647 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Nr 56/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 r. zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9.09.2013 r. do 8.10.2013 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.09.2013 r.
o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
29.10.2013 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
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EUROPA
BEZ GRANIC

Rok 2013 jest Europejskim Rokiem
Obywateli UE „Europa bez granic”
i pod takim tytułem odbyła się
wizyta 32 mieszkańców
Chateaugiron, którzy w dniach
8–18 lipca odwiedzili nasze miasto.

Dla wielu mieszkańców Puszczykowa
francuski lipiec jest już niemal tradycją,
przygotowania do tej wizyty trwały od
wielu miesięcy. Stowarzyszenie Pusz-
czykowo-Chateaugiron to przede wszyst-
kim przyjaźń, ale także podróże, wza-
jemne poznawanie kultury i splatającej
się historii. Spośród bogatej historii obu
krajów staramy się wybierać zawsze to,
co nas łączy. W tym roku odwiedziliśmy
Wrocław, Kotlinę Kłodzką, Wolsztyn,
Śmiełów, Koszuty.

W drodze do Wrocławia odwiedziliś-
my zamek w Rydzynie – dobra należące
do rodziny Leszczyńskich – najdłużej
żyjącego króla Polski Stanisława Lesz-
czyńskiego i jego córki Marii, później-
szej żony króla Francji Ludwika XV,
a później – Sułkowskich związanych
z Napoleonem Bonaparte. Józef Sułkow-
ski awansował do roli osobistego adiu-
tanta Napoleona i jego nazwisko zostało
wypisane na kolumnie południowej Łuku
Triumfalnego w Paryżu.

I tutaj historia zmieszała się ze współ-
czesnością – uczestniczka wymiany pani
Claudine Desmet – Francuzka, mająca
korzenie polskie, znalazła dzięki życzli-
wości proboszcza kościoła w Rydzynie
w starych, pożółkłych księgach para-
fialnych akt chrztu swojego ojca, który
został ochrzczony w tamtejszym kościele
prawie 100 lat temu. Wzruszeniu i łzom
nie było końca.

Na ślady francuskiej historii na zie-
miach polskich natknęliśmy się zwie-

dzając Twierdzę Kłodzką. W czasie kam-
panii napoleońskiej Kłodzko było oble-
gane przez wojska Hieronima Bonapar-
te, a później twierdza była więzieniem dla
wielu francuskich jeńców.

Pokazaliśmy naszym gościom również
piękno naszych gór, kaplicę czaszek
w Kletnie, Jaskinię Niedźwiedzią, Bazy-
likę w Wambierzycach, a przede wszyst-
kim Wielkopolskę i Poznań.

14 lipca już po raz 20 obchodziliśmy
wspólnie Święto Narodowe Francji, któ-
re powoli staje się też naszym świętem.
Wspólnie z przedstawicielami Urzędu
Miasta Puszczykowa złożyliśmy kwiaty
na poznańskiej Cytadeli pod pomnikiem
1333 żołnierzy francuskich zmarłych
w niewoli podczas I wojny światowej.
Pochowani są tam również trzej żołnierze
napoleońscy. Wieczór spędziliśmy przy
francuskiej i polskiej muzyce w Rio
Grande w Krosinku. Firma B.J. Błaszko-
wiak zachwyciła Francuzów arcydziełem
sztuki cukierniczej – fantastycznym tor-
tem z piękną dekoracją z dwóch flag – pol-
skiej i francuskiej. Firma Boltex swoimi
wyrobami również przyczyniła się do
wspaniałej atmosfery tego wieczoru.

Podczas organizacji tegorocznej
wymiany spotkaliśmy się z niezwykłą
życzliwością i pomocą ze strony wielu

osób, co spowodowało, że ta wymiana
będzie niezapomniana. Dziękujemy Pa-
nu Burmistrzowi A. Balcerkowi i Pani
K. Nowak za pomoc w zorganizowaniu
powitania i pożegnania gości, państwu
Kostusiakom za zorganizowanie miłego
popołudnia z pysznymi lodami, rodzinie
Rybczyńskich za umożliwienie nam
obejrzenia unikatowego w skali euro-
pejskiej Wapiennika „Łaskawy Kamień”
w Starej Morawie. Dziękujemy rów-
nież Zuzi Światowy, która z wielkim
wdziękiem i profesjonalizmem pełniła
rolę tłumacza.

Odwołując się do tytułu naszej wymia-
ny „Europa bez granic” pokazaliśmy, że
dla mieszkańców Puszczykowa i Cha-
teaugiron między Polską a Francją na-
prawdę nie ma granic.

Elżbieta Mikołajczyk



ODPOCZYWALI I SZLIFOWALI FORMĘ
Jak co roku, dzięki wsparciu Miasta Puszczykowa, Puszczykowskie
Towarzystwo Sportowe zorganizowało siatkarski obóz sportowo-
-rekreacyjny. Tym razem odbył się on w Gąsawie, w powiecie żnińskim,
dwa kilometry od Biskupina.

Na obóz pojechały trzy grupy wieko-
we: dziewczęta z gimnazjum, chłopcy z
gimnazjum oraz seniorzy. Kadrę stanowili
trener II klasy, instruktor piłki siatkowej
oraz wychowawca. Młodzież rozpoczy-
nała dzień rozruchem porannym, po któ-
rym było śniadanie i pierwszy trening.
Obejmował on zazwyczaj wytrzymałość
biegową albo sprawność ogólną. Po tre-
ningu kąpiel i obiad. Po obiedzie odpo-
czynek i najczęściej wizyta w pobliskim
sklepie, gdzie zaopatrywaliśmy się w
wodę, owoce i jogurty. Drugi trening obej-
mował kształtowanie techniki i taktyki

zespołowej, dlatego odbywał się w hali
sportowej. Potem kolacja i trzeci trening:
plażówka albo siłownia – na zmianę.

Czas umilały nam grille integracyjne,
organizowaliśmy dyskoteki, a w chwilach
zwątpienia we własne siły – wycieczki
rowerowe. Odwiedziliśmy Biskupin –
starożytną osadę z kręgu kultury łużyc-
kiej oraz Wenecję, gdzie znajduje się
Muzeum Kolei Wąskotorowej.

Wybraliśmy się też do Żnina kolejką
wąskotorową, pokonując 12 kilomet-
rową trasę w ciągu godziny i 10 minut.
Na miejscu odwiedziliśmy kąpielisko nad
jeziorem żnińskim oraz basztę, w której
mieści się Muzeum Ziemi Pałuckiej.

Obóz trwał 11 dni i był bardzo inten-
sywny. Mamy nadzieję, że szlifowana
podczas obozu forma będzie procento-
wała w rozgrywkach klubowych, w któ-
rych występujemy jako MKS Puszczy-
kowo. Joanna Hejnowicz



„Wróć i bądź jeszcze dalej/Idź i jeszcze raz zostań”
– te słowa z wiersza Krystyny Miłobędzkiej „przema-
wiają” do czytelników ze ściany Biblioteki Miejskiej
w Puszczykowie. Magdalena Nowicka z grupą artystów
uprawiających street art, właśnie ich użyła do stworze-
nia murala na fasadzie bibliotecznego budynku.

Uroczystość symbolicznego odsłonięcia odbyła się 10 sier-
pnia. Oprócz autorki murala pojawiła się na niej także Krystyna
Miłobędzka – autorka słów, władze Puszczykowa z burmist-
rzem Andrzejem Balcerkiem i przewodniczącym Rady Mias-
ta Zbigniewem Czyżem, radni Rady Miasta Puszczykowa. Uro-
czystości towarzyszył piknik z książkami, komiksami, słod-
kimi przekąskami.

– Bezpośrednia inspiracja do stworzenia muralu w Pusz-
czykowie przyszła z Holandii i Belgii, gdzie na ścianach wie-
lu kamienic widnieją ważne cytaty z literatury lub dzieł filo-
zoficznych. Po dłuższym rozeznaniu stwierdziliśmy, iż najlep-
szym miejscem będzie ściana budynku Biblioteki Miejskiej. Jest
to miejsce, w którym odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych
kierowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dlatego uzna-
liśmy, iż mural podkreśli jego wyjątkowy charakter. Stwierdzi-
liśmy też, iż na ścianie powinny zostać namalowane słowa napi-
sane przez osobę związaną z naszym miastem. Mamy to
szczęście, iż jedną z mieszkanek Puszczykowa jest pani Krystyna
Miłobędzka, jedna z najwybitniejszych polskich poetek – mówi
Magda Nowicka, organizatorka i koordynatorka projektu.

Mural przygotowała grupa poznańskich artystów. Prace „na
ścianie” trwały dwa dni, jednak przygotowania do projektu roz-
poczęły się już w połowie maja i wielokrotnie były konsulto-
wane z poetką. Malowaniu towarzyszyło szereg innych wyda-
rzeń artystycznych – warsztaty komiksowe, projekcja filmu
i piknik. Malując wielkoformatowy obraz młodzi artyści
chcą zwrócić uwagę, iż street art nie jest wyłącznie domeną
wielkich miast i może doskonale wpisać się w krajobraz 10-ty-
sięcznego miasteczka.

Organizatorom od początku bardzo zależało na zaanga-
żowaniu w projekt jak największej liczby młodych mieszkańców
Puszczykowa. To właśnie, dlatego, „malowaniu wiersza na ścia-
nie” towarzyszyły warsztaty, kiermasz komiksów, projekcja fil-
mu „Comic Book Confidential”. Jak tłumaczą artyści chcą wta-
jemniczać młodzież w założenia street artu oraz ich podstawowe
techniki, zachęcając ich tym samym do samodzielnego twór-
czego działania. red

MURAL NA BIBLIOTECEMURAL NA BIBLIOTECE



W ramach tych spotkań dzieci przypominały sobie znane od najmłod-
szych lat wiersze poety tj. „Lokomotywa”, „Rzepka”, „Ptasie plotki”
czy „Dyzio marzyciel”. Wysłuchały również „Ptasiego radia” znako-
micie czytanego przez aktorkę Irenę Kwiatkowską. Wiersze stały się dla
dzieci fantastyczną inspiracją do działań plastycznych. I tak dzięki temu,
już pierwszego dnia powstała piękna Lokomotywa wraz z wagonami,
w kolejnych dniach uczestnicy tworzyli kolorowe kolaże pt. „Magicz-
ny świat Tuwima”, lepili z plasteliny bohaterów wierszy, niczym Dyzio
Marzyciel prezentowali swoje marzenia na dużych arkuszach papieru.
Po wysłuchaniu wybranych fragmentów książki Agnieszki Frączek
pt. „Rany Julek! O tym jak Julian Tuwim został poetą” powstała
piękna galeria zainteresowań i pasji dzieci – tzw. Bzików. Zaję-
cia przeplatane były ulubionymi zabawami i grami dziecięcy-
mi. W środy gościliśmy teatrzyki. Pierwszym spektaklem był
„Rubinowy Książę”, podczas którego aktorzy przenieśli nas w
magiczny świat baśni wschodu. Kolejnym byli „Muzykanci

z Bremy”. W ostatni dzień spotkań pani Mag-
dalena Nowicka poprowadziła warsztaty komi-
ksowe w ramach akcji „Mural w Puszczyko-
wie”, organizowanej przez Fundację Tranzyt
z Poznania. Podczas prawie dwugodzinnych
zajęć powstały fantastyczne komiksy z Panem
Hilarym w roli głównej. Całość zajęć przepla-
tana była przerwami na słodkie „co nieco” .

Wszystkim dzieciom biorącym udział w za-
jęciach dziękujemy za uśmiechy, zaangażo-
wanie i wspaniałe nastroje każdego dnia.

BMCAK

WAKACJE Z TUWIMEM W BM CAK W PUSZCZYKOWIE
W ciągu dwóch tygodni od 29 lipca do 9 sierpnia w Bibliotece
Miejskiej odbywały się warsztaty wakacyjne dla dzieci
pt. „Wakacje z Tuwimem”.
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Jak co roku zapraszamy serdecznie
dzieci, młodzież i dorosłych na
zajęcia warsztatowe w Bibliotece
Miejskiej im. M. Musierowicz
Centrum Animacji Kultury
w Puszczykowie. Szczegółowe
informacje dotyczące oferty zajęć,
zapisów i płatności już wkrótce
na stronie www.biblioteka.iq.pl
oraz w kolejnym numerze
Echa Puszczykowa. BMCAK

W lipcu w Bibliotece odbył się kurs fotografii, prowadzony przez miesz-
kańca Puszczykowa Włodzimierza Kowalińskiego.

Dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i z gimnazjum podczas 6 spotkań uczyły
się obsługi aparatu fotograficznego, dokonywania właściwego pomiaru światła,
zdobywały wiadomości o estetyce obrazu (kompozycja, oświetlenie, głębia
ostrości, zapis czasu w fotografii). W programie zajęć znalazła się też podstawo-
wa obróbka zdjęć w prostym, darmowym programie komputerowym. Zdobyte przez
uczestników umiejętności z pewnością zostaną wykorzystane podczas uwieczniania
wakacyjnych przygód i wrażeń. Dla wszystkich chętnych przewidujemy kolejny
kurs – jesienny. Szczegóły już wkrótce na stronie www.biblioteka.iq.pl. BMCAK

WARSZTATY DLA DZIECI,
MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
W BM CAK

WAKACYJNY KURS FOTOGRAFII

SAMOOBRONA DLA SENIORÓW
Ośrodek Impuls z Puszczykowa chce rozpocząć
ogólnorozwojowe zajęcia z seniorami, podczas
których wykorzystywane będą elementy
samoobrony.

Zajęcia mają być prowadzone przez cały rok. Jak mówi
Robert Sokół, właściciel ośrodka, nie będą to zajęcia nastawione
wyłącznie na samoobronę. Nie będą także prowadzone
wyłącznie w sali, ale także w plenerze. Seniorzy, którzy będą
uczestniczyli w zajęciach poznają podstawy samoobrony, nauczą
się podstawowych zasad zachowania się w sytuacjach
zagrożenia. Podczas zajęć w terenie poznają jak wykorzysty-
wać podręczne przedmioty w samoobronie: klucze, dezodo-
ranty, torebki czy jak poradzić sobie z napastnikiem
wchodzącym do samochodu.

Jesienią Impuls zamierza rozpocząć także cykliczne warsz-
taty zupełnie z innej dziedziny – szycia i projektowanie mody.

Informacje na temat nowych zajęć można będzie uzyskać
7 września (godz. 10–12) i 14 września w godz. 16–18 lub pod
nr tel. 889 759 958 w Ośrodku Impuls w Puszczykowie przy
ul. Poznańskiej 2. red
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Akademia Seniora to oferta dla aktywnych ludzi w dojrzałym wieku, którzy
są zainteresowani własnym rozwojem. Osobom, które dysponują wolnym
czasem i chcą zostać członkami AS proponujemy, zajęcia, warsztaty,
lektoraty języków obcych, a także udział w licznych organizowanych przez
BMCAK wydarzeniach kulturalno-artystycznych i spotkaniach z osobami
znanymi z życia publicznego.

Bogata, obejmująca różne dziedziny nauki oferta Akademii Seniora jest doskonałą okazją do pogłębie-
nia i zdobywania nowej wiedzy. Słuchacze uczestnicząc w zajęciach nawiązują jednocześnie nowe przy-
jaźnie i rozwijają kontakty towarzyskie.

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz w Puszczy-
kowie, ul. Wysoka 1.

Studenci, którzy pragną kontynuować naukę proszeni są o potwierdzenie dalszego uczestnictwa
w danych zajęciach i dokonanie niezbędnych opłat (Grafik zajęć dostępny w Bibliotece). Nowych słucha-
czy serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty warsztatowej: język angielski, język nie-
miecki, język rosyjski, fizjoterapia, malarstwo, warsztaty psychologiczne, nauka śpiewu, nauka gry
na pianinie.

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego nastąpi 7 października 2013 r. o godz. 18.00.

Serdecznie zapraszamy

ZZAAPPIISSYY  NNAA  22001133//22001144  DDOO  AAKKAADDEEMMIIII  SSEENNIIOORRAA  WW  PPUUSSZZCCZZYYKKOOWWIIEE::
oodd  22  wwrrzzeeśśnniiaa  22001133  rr..  ww  BBMMCCAAKK

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Puszczykowa
na warsztaty teatralne, które odbędą się we
wrześniu w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie.

Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy osoby w wieku 60+ nie-
czynne zawodowo oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych.

Zgłoszenia przyjmuje Biblioteka Miejska w Puszczykowie, ul.
Wysoka 1, tel. 61 819 46 49. Trenerem będzie Janusz Andrzejewski

– absolwent PWSFTViT w Łodzi (mgr 1977), związany z Teatrem
im. L. Solskiego w Tarnowie (1977–1979), Teatrem im. J. Ko cha-
nowskiego w Opolu (1979–1982), Teatrem Polskim im. G. Za -
polskiej we Wrocławiu ( 1982–1992), a 1992 z Teatrem Nowym
im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. Współpracował m.in. 
z Te atrem Pieśń Kozła (Wrocław), z Instytutem im. Jerzego Gro-
towskiego (Wrocław), z Teatrem Studio (Warszawa),

– laureat min. Nagrody FORUM XIII Wrocławskich Spotkań Teat-
rów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych’1989, czy
Nagrody Publiczności Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jed-
nego Aktora w Toruniu’1990,

– pedagog PWST im. L. Solskiego w Krakowie Wydziały Zamiejs-
cowe we Wrocławiu – wykładowca na Wydziale Aktorskim
1982–1999; a także współtwórca i pedagog Wydziału Aktorskie-
go Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu 1994–2000,

– pomysłodawca, założyciel, reżyser, scenarzysta, producent i aktor
projektu teatralnego „ ITJA Scena z bliska”.

Organizator Fundacja „APJA” www.fundacja-apja.org.pl
Partner Biblioteka Miejska w Puszczykowie: www.biblioteka.iq.pl
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SENIORZY W KOTLINIE KŁODZKIEJ
Członkowie Kręgu Seniorów i Miłośników ZHP 
w Puszczykowie wyjechali na początku sierpnia 
na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. 

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Zamek Książ, Pałac w Jed-
linie, podziemne miasto Osówka, Kłodzko, Duszniki Zdrój –
muzeum Papiernictwa, Polanicę Zdrój – hutę szkła, Lądek Zdrój,
hutę kryształów w Stroniu Śląskim, Bazylikę w Wambierzy-
cach, Kaplicę Czaszek w Czermnej.

W Parku Narodowym Gór Stołowych przeszli Labiryntem
Błędnych Skał, jednym z najbardziej osobliwych przyrodni-
czo miejsc w Polsce. Ponadto podziwiali zjawiska krasowe 
w jaskini Niedźwiedziej w Kletnie oraz jaskinie Katarzyńską
i Punkvy, przepaść Macochy na Morawach. 

Ziemia Kłodzka bogata jest w liczne zabytki przyrody i kul-
tury, różnorodne formy skalne, relikty przyrodnicze, rezerwaty
przyrody. Ponadto na turystę czekają liczne zabytki zdradzające
niesamowitą historię tych ziem, zamki, stare ruiny, sanktua-
ria, muzea jak również zabytkowe budownictwo i liczne nie-

STRZELALI DO TARCZY BURMISTRZA
Bractwa kurkowe organizują każdego roku kilka
strzelań, podczas których wyłaniani są najlepsi
strzelcy. Atrakcjami takich turniejów są tarcze, 
do których celują bracia. 

To bardzo ozdobne, malowane na drewnianym podłożu obra-
zy, z zaznaczonymi kołami celu. Zgodnie z bracką tradycją, tar-
czę otrzymuje w nagrodę zwycięzca. 

samowite relikty przeszłości jak stare kopalnie, sztolnie, ja skinie
i wiele innych atrakcji. 

Krąg Seniorów i Miłośników ZHP w Puszczykowie jako
organizacja pozarządowa otrzymał dofinansowanie od Bur-
mistrza Miasta za co serdecznie dziękujemy.

Jan Czajka, Maria Michałowska

W tym roku podczas XVII memoriału patrona Mosińsko-
-Puszczykowskiego Kurkowego Bractwo Strzeleckiego im. 
dr Tadeusza A. Jakubiaka zwycięzcą strzelania do tarczy Bur-
mistrza Miasta Puszczykowa został Jan Goliński z Książa
Wlkp. Drugie miejsce przypadło w udziale Markowi Bal-
cerkowi z Jutrosina, a trzecią lokatę wystrzelał Józef Zawadz-
ki z Mosiny. red

Urząd Stanu Cywilnego w Puszczykowie uprzejmie prosi o zgłaszanie jubilatów 
zainteresowanych udziałem w uroczystości wręczania medali 

za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Kontakt: Joanna Szejn (tel. 61 898 37 21)
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WĘDKARSKIE WIEŚCI
Lipiec był prawdziwym maratonem zawodów 
– rozegrano trzy konkursy. 

Zawody emerytów i rencistów
Czternastego lipca emeryci i renciści Koła spotkali się na

towarzyskich zawodach wędkarskich. Zawody zakończyły się
ważeniem połowów na „płytach”. Po zaciętym boju zwyciężył
Stanisław Kortus (6,470), tuż za nim na podium stanął Jan
Krawczyk (6,330), trzeci uplasował się Andrzej Górniaczyk
(6,050). Po okresie „wysokiej wody” sytuacja hydrologiczna
stanu rzeki Warty w Puszczykowie poprawia się, a imponują-
ce wyniki połowów były zachętą dla chcących wystartować 
w kolejnych zawodach. 

Zaległe zawody wędkarskie
21 lipca wędkarze Koła PZW 41 rywalizowali w zaległych

zawodach wędkarskich. Pogoda dopisała, przez całą imprezę
towarzyszyło nam słońce, które momentami było nawet
uciążliwe. Według wskazania kalendarza brań mogliśmy spo-
dziewać się dobrej sytuacji podczas połowów. O godz. 7. uczest-
nicy stawili się na zbiórce, aby wylosować miejsca i przystąpić
do zawodów. Teren konkursu obejmował odcinek rzeki War-
ty od „wyspy” do stadniny koni na Niwce. Rywalizacja prze-
biegała pomyślnie, ryba brała nadspodziewanie dobrze przy-
nosząc zadowolenie zawodnikom. W samo południe zabrzmiał
sygnał kończący zawody. Jako, że konkurs odbywał się na
„żywej rybie”, wędkujący musieli uzbroić się w cierpliwość
i poczekać, aż komisja ważąca dotrze na stanowiska. Po godzin-
nym ważeniu wszystko było jasne. Czterogodzinny „bój”
wyłonił zwycięzcę, który nie pozostawił konkurentom żadnych
szans. Z wagą 8,800 g. Maciej Połomski stanął na naj-
wyższym stopniu podium, drugie miejsce wywalczył Patryk
Szulc z wynikiem 6,930 g, ostatnie ale równie zaszczytne miejs-
ce na „pudle” przypadło Zbyszko Sobkowiakowi, który wy -
łowił ryby o łącznej wadze 6,250 g. 

Spinning Rogalinek 2013
W słoneczną niedzielę 28 lipca rozpoczęliśmy konkurencję

w dyscyplinie spinningowej. Zbiórkę ustalono tym razem w
Rogalinku. Do uczestnictwa w zawodach przystąpiło 17 węd-
karzy naszego koła. Po zbiórce i przywitaniu zawodnicy rozesz-
li się, aby polować na drapieżnika. Teren połowów obfitował
w okonie, dlatego przyjęliśmy wymiar ochronny 18 cm dla „gar-
batego” drapieżcy. Z zadowoleniem zanotowaliśmy obecno-
ść szczupaczków, które w przyszłości mogą sprawić naszym
wędkarzom wiele satysfakcji podczas połowów. Trzygodzin-
ne zawody przyniosły następujące wyniki: I – Kazimierz Anioła
(1500 g), II – Artur Rothe (1070 g.) na trzecim miejscu zna-
lazł się Michał Polowczyk (950 g).

Puchar Prezesa 2013
Puchar Prezesa jak co roku, cieszył się wielkim zaintere-

sowaniem wśród członków Koła. W tym roku udaliśmy się na

akwen Jeziora Niepruszewskiego, aby powalczyć o to zaszczyt-
ne trofeum. Po przyjeździe na miejsce wędkowania nie-
zwłocznie udaliśmy się w miejsce połowu. Rozlosowano sta-
nowiska, pojedynczy sygnał o godzinie 7. dał znak rozpoczęcia
zawodów. Pogoda sprzyjała równie dobrze jak biorąca ryba.
W przewadze wystąpił leszcz, płoć i trochę różnego rodzaju
drobnicy. 

O godz. 11. zakończono wędkowanie, uczestnicy cierpliwie
czekali na komisję ważącą, aby poznać ostateczne wyniki zawo-
dów. Puchar Prezesa Koła zdobył Kazimierz Anioła z wagą
złowionych ryb 9,150 g, na drugim miejscu podium stanął Pat-
ryk Szulc – 6,500 g, trzecia lokata przypadła Przemysławowi
Stefaniakowi, który wyłowił 5,380 g ryb.

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Adam Stefaniak – Sekretarz Koła

Kazimierz Anioła zwycięzca Pucharu Prezesa.

Uczestnicy Pucharu Prezesa.

Stanisław Kortus zwycięzca
zawodów emerytów i rencistów.

Puchar Prezesa.
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SPORT

BIEGANIE 
W PUSZCZYKOWIE
11 sierpnia w Puszczykowie odbyły się dwie imprezy
biegowe. Organizowany już trzeci rok z rzędu 
w drugą niedzielę sierpnia Puszczykowski Bieg
Przełajowy i debiutująca w tym roku 
I Puszczykowska Impreza na Orientację. 

Uczestnicy pierwszego biegu mieli do pokonania niecałe 
4 km, natomiast drugiego ponad 10 km. Ich zadanie polegało na
odnalezieniu 10 punktów kontrolnych (charakterystycznych
lampionów) rozmieszczonych w całym Puszczykowie, między
innymi na skwerze Władysława Tomaszewskiego i restauracji
Lokomotywa, gdzie czekał na nich dodatkowo drobny poczęs-
tunek. Zawodnicy otrzymywali mapę w momencie startu, któ-
ry odbywał się indywidualnie, co minutę. Biegaczom spodobała
się taka innowacja, co można było usłyszeć z opinii tych, któ-
rzy dobiegali do mety i dzielili się wrażeniami ze współzawod-
nikami. Sukces tegorocznych biegów pokazuje, że jest zapo-
trzebowanie na tego typu imprezy w Puszczykowie, dlatego w
sierpniu 2014 planujemy zorganizować zarówno Bieg Przełajo-
wy jak i Imprezę na Orientację. Jeśli będzie możliwość zorga-
nizowania podobnych zawodów jesienią, przy współpracy z Cen-
trum Animacji Sportu, któremu serdecznie dziękuję za pomoc 
i udostępnienie terenów sportowych, to na pewno skorzystamy
z takiej możliwości. Nasze biegi organizowane są dla każdego,
dlatego na kolejne zapraszam większą liczbę mieszkańców Pusz-
czykowa, by spróbowali swoich sił w sportowej rywalizacji albo
potraktowali bieg, jako rekreacyjną wycieczkę po naszym pięk-
nym mieście. Marcin Stachowiak – dyrektor biegu

TENISOWE
TURNIEJE PTS
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe podczas
kończących się wakacji zorganizowało dla dzieci 
i młodzieży Puszczykowa cykl turniejów tenisowych.

Rozgrywki odbyły się 20 i 27 lipca oraz 3 sierpnia. Rywa-
lizowano w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0–1, klasy
2–3 i klasy 4–6.

Dzieci najmłodsze rywalizowały na kortach ziemnych w za -
bawach sprawnościowych w oparciu o zasady Talentiady, nato-
miast starsi z klas 4–6 rozgrywali mecze tenisowe.

Każdy kolejny turniej stanowił zarówno odrębne zdarzenie
jak i kontynuację poprzedniego. 

20 lipca dzieci rywalizowały o brązowy medal, 27 lipca o sre -
brny, natomiast 3 sierpnia o złoty. Kto wziął udział w zabawie
jednorazowo mógł zdobyć tylko jeden krążek, a kto był kon-
sekwentny i dobrze się bawił z PTS-em mógł zdobyć aż trzy
medale. Takiej sztuki dokonał m.in. Łukasz Ratajczak, który
wygrał wszystkie trzy kolejne turnieje w kategorii klas 4–6.

Cykl imprez przygotował i zorganizował trener tenisa Da -
rek M. Preisler.

Laureatów dekorował na kortach przy SP 2 w Puszczyko-
wie Prezes PTS Pan Wojciech Majchrzak, dziękując jedno-
cześnie za udział i sportową postawę. Łącznie w zabawie uczest-
niczyło kilkadziesiąt dzieci. 

Dr Point
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INFORMACJE

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 

Apteka Alchemia, ul. Kościelna 7, 62-040 Puszczykowo 

– 61 813 30 04,

Apteka pod Puszczykiem, 

ul. Kraszewskiego 11 – 61 898 42 39

Apteka Viola Farm, ul. Poznańska 74A – 61 813 32 01

Apteka św. Kamila w Puszczykowie, 

ul. Poznańska 56 – 61 813 37 87

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Wniebowziętej

ul. Kościelna 1 – 61 813 31 83

Kościół parafialny pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP

ul. Dworcowa 16 – 61 813 31 35, 

fax 61 819 32 44

WAŻNE PLACÓWKI I URZĘDY

Numer Alarmowy 111122

Pogotowie Ratunkowe 999999

Straż Pożarna 999988

Policja 999977

Pogotowie Wodno-kanalizacyjne 999944

Pogotowie Energetyczne 999911

Pogotowie Gazowe 999922

TELEFONY ALARMOWE
WAŻNE TELEFONY

Policja w Puszczykowie ((24h)) 660022  443300  009988  
6611  884411  3300  2200

Straż Miejska – w godz. 7–22 669922  445588  553344
Pogotowie Ratunkowe w Luboniu 6611  8811  3300  999999
Zespół Zarządzania Kryzysowego 24h 660022  444444  990000
Szpital w Puszczykowie (centrala) 6611  8899  8844  000000
Szpitalny Oddział Ratunkowy 6611  8899  8844  110011

TELEFONY ALARMOWE
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WSPÓŁPRACA: MACIEJ DETTLAFF, JOANNA HEJNOWICZ, JANINA KOZEŃSKA, REMIGIUSZ MOTYCKI, KATARZYNA NOWAK, 
MAGDALENA PŁACHTA, EWA RYBACKA, ALINA STEMPNIAK, BEATA WITCZAK, AGNIESZKA ZIELIŃSKA-ADAMIAK, 
KATARZYNA SZYKULSKA; SKŁAD TEKSTÓW, KOREKTA: REDAKCJA. DRUK: 3100 EGZ. Na teksty czekamy w nieprzekraczalnym terminie
do 10 dnia każdego miesiąca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów dostarczanych materiałów. 
Anonimów nie publikujemy. Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.
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INFORMACJE

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA
ODPADAMI
Jak już wielokrotnie informowaliśmy naszych Czytelników na łamach Echa
Puszczykowa od 1 lipca br. obowiązują nowe przepisy gospodaro wania
odpadami komunalnymi. W naszym mieście odbiorem odpadów zajmuje
się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO-RONDO z Puszczykowa. 

CO MOŻNA ZAWIEŹĆ DO PSZOK-U 
Mieszkańcy, którzy nie posiadają jesz-

cze harmonogramów odbioru mogą
otrzymać w siedzibie EKO RONDO.
Można je także ściągnąć ze stron inter-
netowych SELEKTU (www.selekt.czem-
pin.pl), EKO RONDO (www.eko-ron-
do.pl) oraz Urzędu Miejskiego w Pusz-
czykowie (www.puszczykowo.pl).

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenie
Związku Międzygminnego SELEKT
opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszczamy, co miesiąc,
do końca każdego miesiąca kalendarzo-
wego, w którym odebrano odpady.

Każda nieruchomość otrzymała in-
dywidualny numer konta bankowego 
w Banku Spółdzielczym w Poniecu, od -
dział Czempiń. Numery były dostarcza-
ne przez osoby upoważnione przez Zwią -
zek Międzygminny „Centrum Zagospo-
darowania Odpadów – SELEKT”. 

GDZIE ODEBRAĆ INDYWIDUALNY 
NUMER BANKOWY

Nie wszyscy mieszkańcy Puszczyko-
wa, którzy złożyli deklaracje o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
dysponują już indywidualnymi numera-
mi kont bankowych służącymi do wno-
szenia opłat za gospodarowanie odpa-
dami. Kiedy numery roznoszone były 
w naszym mieście, niektórzy mieszkań-
cy byli nieobecni np. z powodu przeby-
wania na wakacjach. Wszystkie numery,
które nie zostały dotychczas odebrane

zostały przekazane do Urzędu Miej-
skiego w Puszczykowie. Będzie je można
tam odebrać w budynku B w pokoju 
nr 7 do 13 września br. Jeśli ktoś nie od -
bierze ich w tym terminie, numery kont
zostaną przesłane do SELEKTU, który
potem przekaże je mieszkańcom. Pamię-
tajmy, że w tym przypadku korektę po -
winniśmy złożyć w ciągu 14 dni. 

GDZIE MOŻNA ZMIENIĆ DEKLERACJE
W minionych tygodniach niektórzy

mieszkańcy zdecydowali się na zmianę 
w deklaracjach o wysokości opłaty za gos-
podarowanie odpadami – chodzi m.in. 
o deklaracje czy będą segregować odpa-
dy czy nie. Zmiany można dokonać także
w przypadku korekty liczby osób zamiesz-
kujących daną posesję. Pamiętajmy, że 
w tym przypadku korektę powinniśmy zło -
żyć w ciągu 14 dni od wystąpienia zmian.
Nowa stawka będzie wówczas obowią -
zywała od kolejnego miesiąca.

Wielu mieszkańców przynosi nowe
deklaracje do Urzędu Miejskiego. Tym-
czasem dokument można także wysłać
bezpośrednio do SELEKTU. 

PSZOK W PIOTROWIE JUŻ DZIAŁA 
Oprócz zbiórki odpadów przeprowa-

dzanej w naszym mieście przez EKO
RONDO mieszkańcy mogą także korzys-
tać z tzw. PSZOK-ów, czyli Punktów
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych, gdzie możemy zawieźć we wła -
snym zakresie odpady komunalne. Pierw-

szy PSZOK uruchomiony przez SELEKT
działa w Piotrowie Pierwszym. W przy-
szłości PSZOK-i powstaną także w in -
nych gminach. Każdy, kto chce sko-
rzystać z PSZOK zgłasza na wadze sa -
mochodowej, jaki rodzaj odpadu przy-
wiózł. Następnie jest kierowany w odpo-
wiednie miejsce składowania danego
od padu. Klient jest zobligowany do po -
segregowania dostarczonych odpadów
wg oznaczeń na tabliczkach informa-
cyjnych lub pojemnikach.

Po rozładowaniu ponownie trzeba się
zgłosić na wadze i potwierdzić wagę
oddanych odpadów i podpisać się w re -
jestrze.

Co można zawieźć do PSZOK:
1. papier, tektura (makulatura),
2. metale,
3. tworzywa sztuczne,
4. szkło,
5. opakowania wielomateriałowe,
6. odpady komunalne ulegające biode-

gradacji,
7. odpady zielone,
8. przeterminowane leki,
9. chemikalia,

10. zużyte baterie i akumulatory,
11. zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny,
12. meble i inne odpady wielkogabary-

towe,
13. odpady budowlane i rozbiórkowe,
14. zużyte opony.

Inne nieujęte wyżej grupy odpadów
podlegają opłacie wg cennika Spółki 
z o.o. CZO Selekt.

Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek–piątek 6:00–22:00

sobota 8:00–14:00

Wszelkich informacji udzielają: 
Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”, 

ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń (tel. 61 28 23 358. 61 28 26 303). 

Ewentualne uwagi dotyczące pracy firmy wywozowej należy kierować do SELEKTU
na podane wyżej nr. telefonów. 

Informacje można uzyskać także w firmie EKO RONDO, ul. Nadwarciańska 11, 
62-041 Puszczykowo, tel. 61 81-33-015








