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SAMORZĄD

Po niemal 5 latach od podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, wzbudziła ona wśród 
części mieszkańców naszego miasta olbrzymie emocje. 

WNIOSĘ O ODSTĄPIENIE OD SPORZĄDZENIA PLANU 
MIEJSCOWEGO W REJONIE ULIC: DWORCOWA, 
KOŚCIUSZKI, SOLSKIEGO I TERENU PKP

Grupa mieszkańców wyraziła swój 
sprzeciw przeciwko zapisom, które po-
jawiły się w projekcie przygotowanym 
przez planistów. Chodzi głównie o do-
puszczenie na tym terenie realizacji 
obiektów handlowych. W spotkaniu, 
które zorganizowałem dla mieszkań-
ców, aby korzystając z obecności auto-
rów projektu planu omówić pojawiające 
się pytania, uczestniczyło około 70 
osób. Wśród osób biorących udział 
w dyskusji dominował pogląd o zakazie 
lokalizacji kolejnych obiektów handlo-
wych w tym rejonie Puszczykowa. Po-
jawiły się też niesłuszne zarzuty, że 
urząd i ja sprzyjamy inwestorom i nie 
słuchamy głosów mieszkańców. 

W tym miejscu chciałbym przypo-
mnieć kilka faktów, o których zapo-
mniano podczas dyskusji. Po pierwsze, 
jak wspomniałem, uchwałę o przystą-
pieniu do sporządzenia mpzp podjęli 
radni poprzedniej kadencji. Poprzednia 
burmistrz wniesła o jego wywołanie po-
nieważ w 2009 roku do urzędu wpłynę-
ły dwa wnioski dotyczące ustalenia wa-
runków zabudowy dla dwóch różnych 
obiektów: handlowego o powierzchni 
do 2000m2 oraz handlowo-usługowo-
-biurowego o powierzchni ok. 2340 m2 
na terenie dwóch różnych nieruchomo-
ści położonych w Puszczykowie w rejo-
nie ulicy Dworcowej. Jednak wtedy 
plany nie budziły kontrowersji. Nie 
można też zapominać, że dzisiaj działa-
ją tam sklepy i funkcjonują podmioty 
gospodarcze.

Po drugie, rozpoczętej procedury 
planistycznej nie można przerwać tylko 
dlatego, że w dyskusji nawet najbar-
dziej gorącej, przeważa taki czy inny 

pogląd. Niezależnie od wyniku decyzji, 
należy je przeprowadzić do końca. To 
właśnie dlatego do końca stycznia br. 
wszyscy zainteresowani mogli składać 
uwagi do projektu tego planu. 

Po przeanalizowaniu 72 uwag, które 
wpłynęły do urzędu okazało się, że ich 
liczba i zakres praktycznie uniemożli-
wiają opracowanie planu zgodne z zasa-
dami kształtowania ładu przestrzennego 
oraz potrzebami kształtowania prze-
strzeni publicznej. 

Gdybym pozytywnie rozstrzygnął 
część złożonych uwag spowodowałoby 
to, że musielibyśmy powtórzyć całą 
procedurę planistyczną od początku. 
Oczywiście nawet to nie gwarantuje, że 
za drugim razem nie napotkalibyśmy na 
taką falę protestów jak obecnie. Co wię-
cej, tak dużo uwag oraz ich treść spra-
wiają, że właściwie można uznać, iż 
obecnie nie ma, przesłanek do uchwale-
nia tego planu. W 2009 roku, kiedy rada 
podejmowała decyzję o rozpoczęciu 
procedury, radni kierowali się innymi 
założeniami niż te, z jakimi mamy do 
czynienia obecnie. Jednak dopiero prze-
prowadzona procedura wykazała, że 
argumenty za przystąpieniem do spo-
rządzenia planu, w tym przede wszyst-
kim uporządkowanie relacji funkcjonal-
nych i społeczno-gospodarczych, nie 
mogą obecnie zostać wypełnione w for-
mie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. 

Należy podkreślić, że zgodnie z opi-
nią Komisji Architektoniczno-Urbani-
stycznej, jedynie przeprowadzenie peł-
nej procedury planistycznej wraz z uz-
godnieniami oraz wyłożeniem projektu 
planu do publicznego wglądu umożli-

wiło nam właściwą ocenę stanu fakty-
cznego. Dopiero pełna procedura za-
pewnia także uczestnictwo społeczeń-
stwa w procesie podejmowania decyzji.

Mając na uwadze te wszystkie kwe-
stie na obecnym etapie procedury plani-
stycznej, najbardziej uzasadnione pod 
względem formalnoprawnym, jak i me-
rytorycznym, jest podjęcie uchwały 
uchylającej uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Chcę też 
poinformować mieszkańców naszego 
miasta, że ta decyzja jest w całości 
zgodna z projektem uchwały o odstąpie-
niu od sporządzenia mpzp przedłożo-
nym do opinii rady przez mieszkańców 
w ramach tzw. inicjatywy społecznej. 

Uważam, że w obecnej sytuacji, 
przedłożony projekt uchwały o odstą-
pieniu od sporządzenia planu jest naj-
lepszym rozwiązaniem. Wymaga to 
jednak akceptacji Rady, ponieważ za-
równo decyzje o przystąpieniu do spo-
rządzenia planu, jak i decyzję o odstą-
pieniu, muszą być podejmowane w dro-
dze uchwały Rady Miasta.

Andrzej Balcerek 
Burmistrz Miasta Puszczykowa
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RADA MIASTA

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 39. SESJI RADY MIASTA 
PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 28 STYCZNIA 2014 R.

Uchwała Nr 263/14/VI
w  sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Mia-
sta Puszczykowa.

Uchwała Nr 264/14/VI
w  sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Pusz-

czykowa.
Stwierdza się wybór radnego Janusza Szafarkiewicza na 

Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 265/14/VI
w  sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Puszczykowa.
Stwierdza się wybór radnej Małgorzaty Hempowicz na 

Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 266/14/VI
w  sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczy-

kowa na rok 2014.

Uchwała Nr 267/14/VI
w  sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Puszczykowa na rok 2014.

Uchwała Nr 268/14/VI
w  sprawie: uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Mia-
sta Puszczykowa.
Uzasadnienie: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne, w art. 18 ust. 1 stwierdza, że do zadań własnych 
gminy, w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło 
i paliwa gazowe na obszarze gminy, należy planowanie i or-
ganizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe. W związku z powyższym w lutym 2013 r. przystą-
piono do wykonania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Pusz-
czykowa na lata 2013-2028”. Projekt założeń, zgodnie z wy-
mogami ustawy, został przedłożony samorządowi Wojewódz-
twa Wielkopolskiego do zaopiniowania. Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego w piśmie nr DI-VI.7231.13.2013 z dnia 5 
lipca 2013 r. zaopiniował pozytywnie „Projekt założeń do pla-
nu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla Miasta Puszczykowa”. W okresie od 4 czerwca 2013 r. do 
26 czerwca 2013 r. odbyło się wyłożenie projektu założeń do 
publicznego wglądu. Powiadomienie o wyłożeniu projektu 
założeń do publicznego wglądu zamieszczono w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Puszczykowie oraz w Informatorze Miejskim „Echo Pusz-
czykowa”. Założenia nie są prawem miejscowym, ale wyma-
gają przyjęcia przez radę gminy w drodze uchwały, zatem 
podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Uchwała Nr 269/14/VI
w  sprawie: zmiany Uchwały Nr 172/12/VI Rady Miasta 

Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie 
podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.

Uzasadnienie: Zachodzi konieczność uzupełnienia 
Uchwały Nr 172/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 
23 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Puszczy-
kowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów o nowo powstałe ulice.

Uchwała Nr 270/14/VI
w  sprawie: zmiany Uchwały Nr 198/13/VI Rady Miasta 

Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie po-
działu miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania.

Uzasadnienie: Zachodzi konieczność uzupełnienia 
Uchwały Nr 198/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 
29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Puszczykowa 
na stałe obwody głosowania o nowo powstałe ulice oraz wy-
eliminowania błędnie zapisanych nazw. 

Uchwała Nr 271/14/VI
w  sprawie: zmian w Uchwale Nr 271/10/V Rady Miasta 

Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powo-
łania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Anima-
cji Sportu w Puszczykowie.

Uzasadnienie: W związku ze zmianą numeru ewidencyj-
nego działki i zamiarem wydzierżawienia części terenu przy 
ul. Kościelnej 7, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Uchwała Nr 272/14/VI
w  sprawie: zmiany statutu Związku Międzygminnego 

„Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” z siedzibą 
w Kostrzynie.

Uchwała Nr 273/14/VI
w  sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Gminą Komorniki 
w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 
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Uzasadnienie: Dbając o rozwój społeczno – gospodarczy 
gminy, uzasadnione jest przystąpienie do realizacji Programu 
LEADER. 

Ideą Programu LEADER jest stworzenie Lokalnej Grupy 
Działania (LGD), która opracuje własną Lokalną Strategię 
Rozwoju, a następnie będzie ją realizować przy współudziale 
środków pochodzących z budżetu UE na lata 2014 – 2020. 

Uchwała Nr 274/14/VI
w  sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o wy-

chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązy-
waniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej 
osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych 
gminy. 

Realizacja powyższego zadania prowadzona jest w postaci 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. 

Uchwała Nr 275/14/VI 
w  sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłono-

wego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania na lata 2014-2020».

 Uzasadnienie: Z dniem 31 grudnia 2013 r. utraciła moc 
ustawa w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Po-
moc państwa w zakresie dożywiania”, która obowiązywała 
w latach 2006 – 2013. Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów 
z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wielolet-
niego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020 przyjęto wieloletni program rządowy „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”.

Powyższy Program jest programem wspierania finanso-
wego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakte-
rze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 
ustawy o pomocy społecznej. 

Program przewiduje między innymi wsparcie gmin, które 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały 
pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyrażą chęć zjedzenia po-
siłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinfor-
muje ośrodek pomocy społecznej, o potrzebie udzielenia po-
mocy w formie posiłku. Przy czym rzeczywista liczba dzieci 
i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób nie 
może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych 
w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim 
miesiącu kalendarzowym.

Warunkiem przyznania powyższej pomocy, bez wydania 
decyzji administracyjnej przyznającej posiłek, jest przyjęcie 
przez gminę odpowiedniego programu osłonowego. W związ-
ku z powyższym niezbędne jest stworzenie uchwałą rady 

gminy programu dającego podstawę prawną do rozszerzonej 
wobec ustawy o pomocy społecznej działalności w zakresie 
dożywiania dzieci i młodzieży oraz zapewnienia posiłku oso-
bom tego pozbawionym.

W tym stanie rzeczy, podjęcie uchwały w sprawie uchwa-
lenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie doży-
wiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014–
2020” jest uzasadnione.

Uchwała Nr 276/14/VI
w  sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczo-
wego w postaci produktów żywnościowych dla osób ob-
jętych wieloletnim programem wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakre-
sie dożywiania na lata 2014–2020”.
Uzasadnienie: Prawo do świadczeń z pomocy społecznej 

przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 
8 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Kryterium to od dnia 1 paździer-
nika 2012 r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospo-
darującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfiko-
wanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięż-
nych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2012 roku, poz. 823).

Ustanowiony rządowy program Uchwałą Nr 221 Rady 
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w za-
kresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
na lata 2014–2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) przewiduje 
udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełnia-
jącym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 
Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania progra-
mu dożywiania w latach 2006–2013 obowiązywało także 
kryterium dochodowe w wys. 150% kryterium, określonego 
w ustawie o pomocy społecznej, na mocy ustawy z dnia 29 
grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Po-
moc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 
267, poz. 2259 ze zmianami), który to program był realizo-
wany w latach 2006 – 2013.

Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 
wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, 
jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do 
zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe. Nato-
miast ust. 4 przywołanego powyżej artykułu mówi, iż rada 
gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków 
za świadczenia z pomocy społecznej.

Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z Programu 
na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadcze-

(ciąg dalszy na str. 6)
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nia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa
w art. 8 ust. 1, do wysokości 150% kryterium jest przyjęcie 
przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4, 
podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150%, tj. 
do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzie-
lony posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów 
żywnościowych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Uchwała Nr 277/14/VI
w  sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego upraw-

niającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakre-
sie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wielolet-
nim programem wspierania finansowego gmin w zakre-
sie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywia-
nia” na lata 2014–2020. 
Uzasadnienie: Prawo do świadczeń z pomocy społecznej 

przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samot-
nie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie prze-
kracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowied-
nio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. 

23 stycznia br. – KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH 
 –  podsumowanie działalności Komisji w 2013 roku i zatwier

dzenie planu pracy na rok 2014.
 –  zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: planu pracy 

Rady Miasta na 2014 rok; planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2014 rok; ustalenia regulaminu głosowania w wyborach 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Puszczykowa; wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Gminą Komorniki 
w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; 
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w za
kresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na 
lata 20142020”; określenia zasad zwrotu wydatków w za
kresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rze

czowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 20142020; podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 20142020; Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2014; Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2014–2016; zmiany statutu Związku Międzygminnego 
„Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” z siedzibą w Ko
strzynie.

STYCZNIOWE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA

Kryterium to od dnia 1 października 2012 r. stanowią 
kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł 
na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów do-
chodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy spo-
łecznej – Dz. U. z 2012 r., poz. 823). 

Uchwała Nr 278/14/VI
w  sprawie: określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej 

z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu. 
Uzasadnienie: W związku z decyzją Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu w sprawie umorzenia Miastu Puszczykowo części 
zaciągniętej pożyczki w kwocie 10.000 zł istnieje koniecz-
ność przedłożenia do Funduszu uchwały Rady Miasta w spra-
wie przeznaczenia ww. środków na przedsięwzięcie proeko-
logiczne. 

 
Uchwała Nr 279/14/VI

w  sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczyko-
wa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 41. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 25.03.2014 r. o godz. 17.00 w sali sesyj-

nej w budynku B Urzędu Miejskiego przy ul. Po dleśnej 4. Jednocześnie informujemy, że terminy po siedzeń Komisji 
Rady Miasta i terminy dyżurów ra dnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej mia-
sta: www.puszczykowo.pl. Informacje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl

RADA MIASTA



KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO

JAROSŁAW DOBICKI 
Mam 42 lata i jestem Państwa sąsiadem z ulicy Piaskowej. Posiadam dyplom magistra 
administracji, ukończyłem studia podyplomowe na UE w Poznaniu z zakresu organizacji 
i zarządzania w administracji publicznej. Jestem żonaty i mam troje dzieci. Dwoje uczęszcza  
do Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie.

Odprowadzając dzieci do szkoły widzę wiele problemów wymagających wypracowania skutecznych rozwiązań.  
Stąd moja działalność w Radzie Rodziców przy SP2.

Dostrzegając potrzebę pracy z młodzieżą podjąłem działalność społeczną w Związku Strzeleckim „Strzelec” działającym w Pusz-
czykowie. Realizując cele przyjęte w programie wyborczym w 2010r. przez KWW Nasze Miasto związane z bezpieczeństwem, rozpo-
cząłem działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie. 

W ramach tej kadencji chciałbym zapoczątkować następujące działania:
1.  Powołać do życia Radę Osiedla Puszczykówko – samorząd pomocniczy będący m.in. wyrazicielem opinii mieszkańców w ważnych 

kwestiach np. budowa wielkopowierzchniowych obiektów.
2. Kontynuować rozpoczęte prace dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa wokół SP2 – w tym budowę nowych miejsc parkingowych.
3.  Kontynuować działania zmierzające do zagospodarowania schronu przeciwatomowego przy ul. Przecznica na potrzeby związane m.in. 

z edukacją młodzieży (eko-szkoła, rekreacja, survival, muzeum „zimnej wojny”).
4.  Wspierać inicjatywę budowy wielofunkcyjnej remizy strażackiej na Niwce w ramach projektu Centrum Bezpieczeństwa Puszczykowa.
5.  Wspierać dążenia w pilnym utworzeniu punktu doraźnej opieki medycznej dla dzieci i młodzieży, działającego w godzinach wieczo-

rowo-nocnych.
6.  Proponuję przekształcenie drogi biegnącej wzdłuż lasu, prowadzącej do cmentarza, w deptak służący jako miejsce rodzinnych space-

rów (instalacja ławek, oświetlenia i koszy). Stary cmentarz przy ul. Parkowej powinien zostać uporządkowany i ogrodzony. 
7.  Dostrzegając potencjał rekreacyjno-sportowy Zakola Warty widzę potrzebę utrzymywania właściwego stanu czystości i porządku  

na tym terenie.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODŚWIEŻMY PUSZCZYKOWO 

MACIEJ KRZYŻAŃSKI
Mieszkam w Puszczykowie od urodzenia w 1988 roku. Część rodziny mieszka w naszym mieście 
od czasów przedwojennych, część sprowadziła się z poznańskiego blokowiska w latach 
siedemdziesiątych. Rodzice wychowali mnie w kulcie dla unikatowego charakteru naszej pięknej 
i zielonej miejscowości. Studiowałem historię na UAM w Poznaniu, a pracę magisterską 
poświęciłem dziejom puszczykowskiego letniska.

Od kilku lat aktywnie uczestniczę w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym miasta. Uważnie obserwuję działania puszczy-
kowskich władz, biorąc udział w sesjach Rady Miasta i posiedzeniach komisji tematycznych. Staram się pomagać mieszkańcom z różnych 
części miasta w rozwiązywaniu ich problemów. Publikuję artykuły historyczne, krajoznawcze i społeczne w puszczykowskich mediach. 
W 2013 roku zorganizowałem cykl spacerów po mieście, podczas których przypominałem puszczykowską historię.

Poznałem nasze miasto poprzez historię, ale chcę Puszczykowa nowoczesnego – budowanego zgodnie z ideą zrównoważonego 
rozwoju, w harmonii z przyrodą i szacunkiem dla tradycji. Najważniejsze sprawy, którymi chcę się zająć:
• zwiększenie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji istotnych dla kierunku rozwoju Puszczykowa,
• zewnętrzna i wewnętrzna promocja miasta jako miejsca idealnego na weekendowy wypoczynek i rekreację, 
•  uporządkowanie planowania przestrzennego w mieście ze szczególnym naciskiem na prawo mieszkańców do decydowania o swoim otoczeniu,
•  rozwój komunikacji publicznej poprzez racjonalizację rozkładów jazdy autobusów i próbę znalezienia środków na połączenia późno-

wieczorne i nocne,
• potrzeby młodzieży (skatepark, tor rowerowy, oferta kulturalna) oraz seniorów (rozwój owocnej działalności CAK i Akademii Seniora),
• wsparcie mieszkańców walczących przeciw inwestycjom, które są szkodliwe dla rozwoju Puszczykowa.

VADEMECUM GŁOSUJĄCEGO
– wybory odbędą sie 16.03.2014 r. w godz. 822 w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie,
–  głosują mieszkańcy ulic: Brzozowa, Fiedlera, Gwarna, Jackowskiego, Kasztanowa. Kasprowicza, Libelta, Langego, Leśna, Łukaszewicza, Marcin

kowskiego, Mickiewicza, Piaskowa od nr 30 do końca i od nr 21 do końca, Parkowa, Przyszkolna, Pułaskiego, Ratajskiego, Reja, Reymonta, 
Słowackiego, Spokojna, Świerkowa, Wydmowa, Wawrzyniaka, Wiązowa, Zacisze, Zaułek, Żupańskiego.

– stawiamy tylko jeden krzyżyk przy nazwisku wybranego kandydata.
– nie zapomnij o dowodzie osobistym!
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– Jak Pan przyjął jednogłośny wybór na Przewodni-
czącego Rady?

– Na początku chciałbym jeszcze raz podziękować wszyst-
kim Radnym za zaufanie, którym mnie obdarzyli i za wybór 
na Przewodniczącego Rady. Wracając do pytania, wybór przy-
jąłem z mieszanymi uczuciami, z jednej strony podbudowała 
mnie jednomyślność i zaufanie Radnych, ale zdaję też sobie 
sprawę z wynikającej z tego odpowiedzialności.

– To ostatni rok kadencji…. Jakie zadania przewiduje 
Pan dla Rady? 

– Do końca kadencji pozostaje już niewiele czasu, a oprócz 
bieżących, wymaganych przepisami zadań – czekają nas trud-
ne i ważne do rozstrzygnięcia sprawy wzbudzające dużo emo-
cji wśród mieszkańców. Należą do nich na pewno plany zago-
spodarowania przestrzennego terenów przy Szpitalu oraz ulic: 
Dworcowa – Moniuszki – Solskiego i czekające nas i miasto 
inwestycje. Wszystkie te sprawy są mi bardzo bliskie z racji 
konsekwencji, które odczują wszyscy mieszkańcy. Zależy mi 
na utrzymaniu charakteru miasta, dlatego będę szukał możli-
wie najlepszych i obiektywnych rozwiązań.

– Pracował Pan w czterech kolejnych kadencjach Rady, 
w trzech – jako Wiceprzewodniczący Rady…

Rozmowa z Januszem Szafarkiewiczem Przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa

UTRZYMAĆ CHARAKTER MIASTA
– Cenię sobie udział w pracach różnych 

komisji Rady, zarówno Budżetu, jak też 
Sportu, Kultury, Oświaty, Planowania 
Przestrzennego. Z pewnością doświadczenie w pracach ko-
misji będzie obecnie bardzo pomocne.

– Jest Pan znany w Puszczykowie z pro pagowania roz-
woju infrastruktury sportowej. Czy nadal możemy liczyć 
na Pana zaangażowanie w tej dziedzinie?

– Na pewno tak, w tej chwili dużo dzieje się w tym zakre-
sie. Myślę, że jeśli chodzi o bazę sportową i możliwości upra-
wiania sportu i rekreacji mamy jedne z najwyższych wskaź-
ników w Polsce.

– Janusz Szafarkiewicz o sobie... 

– Mam 62 lata, z wykształcenia jestem inżynierem. Mam 
żonę, dwóch dorosłych synów i dwóch wspaniałych wnuków.

Prowadzę rodzinną firmę chemiczną, którą mój dziadek 
założył w 1926 roku. Moją pasją jest organizacja, wspieranie 
i upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i doro-
słych, czynny udział w życiu społeczności puszczykowskiej.

Moje hobby to sport – kiedyś siatkówka, teraz golf i o ile 
zdrowie pozwala – tenis. n

Burmistrz Miasta Puszczykowa informuje o umieszczeniu w BIP 
na stronie internetowej www.puszczykowo.pl zarządzenia nr 3/14/VI z dnia 28.01.2014 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

SUPER SAMORZĄD 
Wśród laureatów Nagrody Super Samorząd 2013 
znalazło się Puszczykowo. Nagroda Super Samorząd 
2013 przyznawana jest uczestnikom, władzom 
samorządowym i mieszkańcom, którzy 
najskuteczniej współpracowali w ramach akcji. 

Nagroda została przyznana Stowarzyszeniu Przyjaciół Pusz-
czykowa i władzom samorządowym gminy Puszczykowo za 
działania podjęte w związku z budową placu zabaw. 

Nagroda Super Samorząd przyznawana jest w ramach ak-
cji Masz Głos, Masz Wybór za wykonanie konkretnego zada-
nia, którego realizacja wymaga zaangażowania zarówno lo-
kalnych władz, jak i mieszkańców. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa w ramach tzw. 
inicjatywy lokalnej rozpoczęło budowę placu zabaw i rekreacji. 

Mieszkańcy opracowali projekt, plan geo-
dezyjny, kupili piasek do piaskownicy 
i uporządkowali teren. Gmina przekazała 
natomiast środki na ogrodzenie placu, za-
kup zabawek, sprzętu i ławek oraz usunię-
cie gałęzi i chwastów. W prace włączyli 
się członkowie Ochotniczej Straży Pożar-
nej oraz harcerze. W lipcu 2013 r. uroczy-
ście otwarto ten plac zabaw. W przyszłości powstanie tu jesz-
cze między innymi siłownia dla seniorów.

 Nagrody Super Samorząd 2013 pod Patronatem Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 
zostaną wręczone podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 
28 lutego 2014 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 
Statuetki i dyplomy (nagroda ma charakter honorowy) są 
wręczane zarówno „stronie społecznej”, jak i przedstawicie-
lom władz. red
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INWESTYCJE

ŁATALI NA GORĄCO
Rozstrzygnięto już przetarg na bieżące utrzymanie 
dróg. Jeśli nie będzie żadnych odwołań wyłoniona 
w nim firma będzie mogła rozpocząć działania na 
najbardziej zniszczonych przez zimę nawierzchniach. 

Ekipy łatające zniszczone nawierzchnie w technologii „na 
gorąco” pracowały już w Puszczykowie na początku lutego, 
jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu. Drogowcy napra-
wiali zniszczone fragmenty jezdni na najbardziej uczęszcza-
nych ulicach miasta. Prace prowadzone były m.in. na ul: 3 
Maja, Kasprowicza przed szkołą, Kraszewskiego, Posadzego 
i Podgórnej. 

Jeśli zima już nie powróci, na gruntowe ulice naszego 
miasta również wyjadą ekipy równające drogi oraz przepro-

wadzające naprawy fragmentów dróg gruntowych tłuczniem. 
Firma, która będzie wykonywały te usługi została już wyło-
niona w przetargu. red

REMONT PRZYCHODNI
Remont budynku przy ul. Poznańskiej 36, zbliża się  
ku końcowi. 

ZIMA ODPUŚCIŁA?
Łagodna, jak dotychczas zima, cieszy nie tylko 
kierowców. Z dodatnich temperatur cieszą się także 
włodarze Puszczykowa. Ciepła zima oznacza mniej 
wydanych pieniądzy na odśnieżanie ulic. 

Dotychczas z kasy miejskiej na akcję zima wydano około 
80 tys. zł. Odśnieżanie konieczne było tylko 4 razy. Częściej 
walczono natomiast z gołoledzią, która, jak dobrze pamięta-
my, dała się wszystkim we znaki. 

Podczas tej i najbliższej zimy za utrzymanie puszczy-
kowskich ulic odpowiada Zakład Robót Drogowych Kry-

styna Michałowska z Rogalinka, który wygrał przetarg na 
to zadanie. Podobnie jak w ubiegłych latach w Puszczyko-
wie zimowym utrzymanie ulic objętych jest ponad 60 ki-
lometrów ulic oraz blisko 10 kilometrów chodników i ście-
żek rowerowych.

 Chociaż na razie za oknami panuje raczej wiosenna aura, 
przypominamy, że jeśli zima powróci, będziemy ponownie 
musieli zadbać o odśnieżenie chodników lub w przypadku 
gołoledzi o posypanie ich np. pisakiem. 

Ten obowiązek spoczywa bowiem na właścicielach pose-
sji, do których przylega chodnik. Za nieodśnieżony lub po-
kryty warstwą lodu chodnik możemy zapłacić mandat, który 
może nałożyć Straż Miejska. red

Kończący się etap prac rozpoczęto jesienią 2013 r. Rok 
wcześniej na budynku przy ul. Poznańskiej przeprowadzono 
prace związane z wymianą pokrycia dachowego oraz jego 
ociepleniem. Kiedy dach był już solidnie wyremontowany 
i ocieplony ekipy budowlane przystąpiły do ocieplania całe-
go budynku i weszły do wnętrza obiektu. 

Pierwotnie prace miały trwać krócej, jednak po rozpoczę-
ciu remontu konieczna okazała się wymiana stropu, którego 
konstrukcja była w złym stanie technicznym. Konieczność 
dodatkowych prac wyniknęła podczas kontroli technicznej 
przeprowadzonej w trakcie prac przez projektanta i inspek-
tora nadzoru budowlanego. 

Podczas kończącego sie obecnie remontu w budynku przy 
ul. Poznańskiej 36 powstało 6 mieszkań komunalnych, do 

których przeprowadzą się lokatorzy tzw „Mimozy” czyli bu-
dynku przy ul. Poznańskiej 26. Przeprowadzka jest koniecz-
na, z uwagi na katastrofalny stan techniczny budynku „Mi-
mozy”. red
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WYDARZENIE

MILIONOWE INWESTYCJE SZPITALA
Ponad 10 milionów złotych kosztowały inwestycje i zakupy sprzętu w szpitalu w Puszczykowie. 
Za te pieniądze powstał m.in. nowy oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej, nowoczesna Pracownia 
Rezonansu Magnetycznego. W ramach prac przeprowadzono także remont Oddziału Dziennego. 

Oddział Opieki Paliatyw-
no-Hospicyjnej jest jednym 
z największych i najbardziej 
nowoczesnych w Wielkopol-
sce. Od stycznia działa w par-
terowym budynku, tuż obok 
gmachu głównego (dotych-
czas funkcjonował w budyn-
ku głównym, na 7 piętrze). 

W uroczystości otwarcia 
wzięli udział przedstawiciele 
władz i wielu poznańskich 
środowisk oraz pracownicy 
szpitala, których witała Pre-
zes Zarządu Szpitala – Ewa 
Wieja. W uroczystości wziął 
także udział Arcybiskup Sta-

nisław Gądecki, Metropolita Poznański, który pobłogosławił 
i poświęcił nowe inwestycje.

 – Wewnątrz jest dobrze nasłonecznione patio, na które 
nieuleczalnie chore osoby – także w łóżkach – będą mogły 
być przewożone bezpośrednio z sal – powiedziała o nowym 
oddziale E. Wieja. 

Na oddziale może łącznie przebywać 40 chorych. Projek-
tanci zadbali także o to, aby rodzinom pacjentów stworzyć 
warunki do przebywania ze swoimi bliskimi. Rocznie w od-
dziale leczonych jest 450 pacjentów. Budowa rozpoczęła się 
we wrześniu 2012 roku i trwała prawie rok. Koszty inwesty-
cji wyniosły 5,2 mln zł. Fundusze pochodziły przede wszyst-
kim z dotacji powiatu poznańskiego oraz ze środków wła-
snych szpitala. W oddziale dziennym, działającym w szpitalu 
od ubiegłego roku znajduje sie również Oddział Ginekologii 
Jednego Dnia i Pracownia Rezonansu Magnetycznego. 
W 2013 roku w oddziale leczyło się 350 kobiet. 

Dużą grupą pacjentów szpitala stanowią chorzy trafiający 
w stanach nagłych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
(SOR). Poszerzenie diagnostyki o możliwość wykonania ba-
dań z zastosowaniem rezonansu magnetycznego sprawia, że 
szpital jest lecznicą wieloprofilową, mającą duże potrzeby 
diagnostyczne. 

W Pracowni Rezonansu Magnetycznego, która kosztowa-
ła ok. 3,5 mln zł, znajduje się aparat wyposażony w techno-
logię Tim, pozwalającą na przebadanie całego pacjenta bez 
konieczności zmiany pozycji. Specjalna konstrukcja aparatu 
z krótkim magnesem umożliwia badanie pacjentów cierpią-
cych na klaustrofobię oraz dzieci. Ze względu na profil szpi-
tala, wyposażenie pozwala na badania z zakresu neurologii, 
neurochirurgii, ortopedii i kardiologii.

W styczniu zakończył się też remont kaplicy szpitalnej, 
którą przeniesiono z piwnicy na I piętro. Malowanie i insta-

lację drzwi zapewnił szpital, pozostałe koszty pokryto m.in. 
z datków od parafian. Projekt wykonał puszczykowianin 
prof. Zenon Błądek. Z kolei zdobiący kaplicę gobelin oraz 
obrazy przygotowała Maria Gostyllo-Pachucka. Autorem 
rzeźby św. Maksymiliana Marii Kolbego jest mosinianin Ro-
man Czeski. red
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KULTURA

ZAKOŃCZENIE ZIMOWEGO 
SEMESTRU AKADEMII SENIORA
 Ferie zimowe to również czas odpoczynku 
Studentów Akademii Seniora. 

Kolejny semestr uroczyście zakończony został koncertem 
grupy studentów z zajęć wokalnych prowadzonych przez pa-
nią Justynę Książek. Publiczność wysłuchała przygotowywa-
nego w ostatnich miesiącach programu wokalnego, przy 
akompaniamencie muzycznym pani Justyny. Po koncercie był 
czas na kawę, wymianę wspomnień i ciekawych uwag doty-
czących minionego semestru. BMCAK

NA DWORZE 
KRÓLA MROZU
6 lutego br. w ramach Spotkań 
z Teatrem dla Dzieci najmłodsza 
publiczność obejrzała spektakl pt. 
„Na dworze Króla Mrozu”. 

Bohaterką tej opowieści była młoda 
dziewczyna Agatka, porwana do krainy 
wiecznego zimna, którą rządził groźny 
Król Mrozu i jego siostra. 

Początkowo bardzo nieszczęśliwa 
bohaterka uświadomiła sobie, że tylko 
ona jest w stanie zmienić smutek w ra-
dość i panować jako dobrotliwa Królo-
wa Śniegu. 

Spektakl zakończył się szczęśliwie 
piosenką zaśpiewaną wspólnie przez 
aktorów, dzieci i rodziców. BMCAK

KONCERT  
Z OKAZJI DNIA 
BABCI I DZIADKA
22 stycznia – święto wszystkich 
babć, dziadków i miłośników 
operetki, uczciliśmy koncertem 
pt. „Zaczarowany świat operetki 
i musicalu”. 

KARNAWAŁ DLA DZIECI 
„PODRÓŻ PRZEZ ŚWIAT BAJEK”

Na scenie pojawili się: Agnieszka 
Wawrzyniak i Bartosz Kuczyk – aktorzy 
Teatru Muzycznego w Poznaniu. 

Podczas wieczoru zgromadzona pu-
bliczność usłyszała słynne utwory tj. 
„Brunetki, blondynki”, „Kto ślub nam 
dał”, czy też „Przetańczyć całą noc”. 
W wykonanie wielu utworów włączyła 
się liczna publiczność, co dało efekt 
pięknego chóru. Artyści nagrodzeni 
licznymi brawami podziękowali pięk-
nym bisem „Usta milczą”. Wyjątkowa 
atmosfera tego wieczoru zachwyciła nie 
tylko gości, lecz także wykonawców.

 BMCAK

24 stycznia br. dzieci bawiły sie na baliku karnawałowym. 

Wszyscy uczestnicy przybyli w pięk-
nych, bajkowych strojach, nadających 
wieczorowi niezwykły, magiczny na-
strój. Prowadzący imprezę – Paweł Pio-
trowicz zabrał przybyłych uczestników 
w podróż do świata bajek, w którym 
głośno brzmiała muzyka, było mnóstwo 
tańca i zabaw. Wszyscy doskonale ba-
wili się aż do końca imprezy. Gratuluje-
my wytrwałości! BMCAK



FERIE

FERIE DLA DZIECI PT. „W ŚWIECIE SZTUKI”
Tegoroczne ferie zimowe upłynęły pod hasłem „W świecie sztuki”. Każdego dnia grupa dwudziestu dzieci 
rozmawiała, czytała książki, oglądała albumy na temat innej formy sztuki. 

Każdy uczestnik miał też okazję wcielić się w artystę re-
prezentującego dany typ sztuki. Stąd też powstały m. in. pięk-
ne komiksy, zaczarowane makiety miast, niesamowite plaka-
ty filmowe, obrazy i gliniane rzeźby. Codzienne spotkania 
umilały uwielbiane przez dzieci zabawy. W środy odwiedziły 
nas teatrzyki. 5 lutego dzieci wzięły udział w spektaklu „Gry-
masy Królewny Kasi”, tydzień później Teatr Cieni Latarenka 
zaprezentował spektakl „Domek w lesie”. Dziękujemy dzie-

ciom za ogrom energii, piękne uśmiechy i głowy pełne pomy-
słów towarzyszące nam każdego dnia. BMCAK

Sponsorem poczęstunków dla dzieci były firmy:

www.puszczykowo.plluty 2014 Echo Puszczykowa12
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WYPOCZYWALI AKTYWNIE 
Podczas ferii zimowych Centrum Animacji Sportu 
zorganizowało półkolonie sportowe dla młodzieży 
gimnazjalnej. Odbywały się one w salach 
gimnastycznych i lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 2.

Młodzież przychodziła na godzinę 9:30 i przygotowywa-
ła się do zajęć. Pół godziny później rozpoczynały się pierw-
sze zajęcia sportowe, które trwały do godz 11:30. Później 

gimnazjaliści mieli przerwę na toaletę, odpoczynek oraz mały 
posiłek regeneracyjny. Od 12:30 do 14:00 trwały drugie za-
jęcia sportowe. Po zajęciach sportowcy mieli przerwę na to-
aletę, przebranie się i przygotowanie do obiadu. Zajęcia spor-
towe były ukierunkowane głównie na rozwój koordynacji 
i sprawności ruchowej. Obejmowały elementy techniki piłki 
siatkowej, piłkę nożną i koszykową, a także wiele gier i za-
baw ogólnorozwojowych. Nowością były zajęcia z elemen-
tami treningu funkcjonalnego z trenerem street worko-
ut`u oraz zajęcia jogi. /CAS/jh

FERIE
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FERIE

PÓŁKOLONIE Z ATRAKCJAMI
Wyjazdy na basen, do kina to tylko niektóre z atrakcji czekających  
na uczniów uczestniczących w półkoloniach zorganizowanych w Szkole 
Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie.

W półkoloniach zimowych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 i Gim-
nazjum nr 2 uczestniczyło 160 uczniów (w 1 tygodniu – 100, a w 2 tygodniu – 60). 
Jak co roku organizowano wyjazdy poza teren szkoły – we wtorki były to wyjazdy 
na basen do Suchego Lasu, natomiast w czwartki do Multikina. W pierwszym ty-
godniu dzieci obejrzały film pt. „Skubani”, w drugim „Lego przygodę”. W środy 
młodsze grupy wędrowały przez puszczykowski las do Centrum Animacji Kultury 
na spektakl krakowskiego teatru Maska „Grymasy Królewny Kasi” (1 tydzień) oraz 
teatrzyk cieni „Chatka w lesie” (2 tydzień). Starsi uczniowie korzystali z lodowiska 
na terenie Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie. Pozostały czas dzieci spę-
dzały na zajęciach sportowych w sali gimnastycznej, a także organizowanych przez 
nauczycieli zajęciach plastycznych, muzycznych i komputerowych. Kadrę półko-
lonii stanowili: Przemysław Hejnowicz – kierownik oraz opiekunowie: Maria To-
malak, Barbara Krupka, Karina Buczkowska, Agnieszka Kańska, Sławka Woźniak, 
Marta Rzepczyńska, Kasia Stachowska, Marzenna Johaniewicz, Michał Przybylski, 
Andrzej Krześlak.  Sławka Woźniak
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Przyjaźniące się dziewczyn-
ki na co dzień są uczennicami 
klasy III w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Puszczykowie. Każ-
da z nich jest wulkanem nie-
zwykle pozytywnej energii, co 
widać w ich pracach. 

Soczyste kolory, różnorod-
na technika i bogata tematyka 
tworzą zbiór pięknych małych arcydzieł wartych obejrzenia. Zapraszamy 
serdecznie! BMCAK

Z EKOLOGIĄ NA TY
W ramach działalności Centrum Ekoinfo prowadzone 

są zajęcia o charakterze edukacyjnym. Aktualnie oferowa-
ne są zajęcia przybliżające najmłodszym mieszkańcom 
naszego miasta zagadnienia dotyczące ekologii oraz segre-
gacji śmieci. W piątek, 24 stycznia do zajęć przystąpiła 
pierwsza grupa. Było nią grono uczniów z przedszkola 
Leśni Przyjaciele w Puszczykowie. Maluchy aktywnie 
brały udział w kursie, nie były im straszne pytania doty-
czące odnawialnych źródeł energii, odpowiadali chętnie 
wykazując się ponadprzeciętną wiedzą w tej dziedzinie. 
Wykład objął również tematykę związaną z segregacją 
odpadów, zostały w nim przedstawione zasady odpowied-
niej selekcji śmieci, a całość zwieńczona została filmami. 
Dziewczynki i chłopcy na koniec ćwiczyli przysposobioną 
wcześniej wiedzę podczas gry komputerowej polegającej 
na wyrzucaniu odpowiednich śmieci do specjalnie prze-
znaczonych dla nich koszy. Pozyskane informacje z co-
dziennej selekcji odpadów we własnych domach ułatwiła 
przedszkolakom aktywne uczestniczenie w zajęciach, co 
wyraźnie sprawiało im wiele radości.

Centrum Ekoinfo serdecznie zaprasza wszystkie chęt-
ne grupy do kontaktu w celu umówienia się na przeprowa-
dzenie opisanych powyżej zajęć. Są one bezpłatne i mogą 
odbyć się w jednostce przystępującej do programu lub 
naszym punkcie.

Agnieszka Kosmowska – Centrum Ekoinfo

PASJE MŁODYCH CZYTELNIKÓW 
– CZYTELNIKÓW MŁODYCH PASJE

Już od połowy ferii w Czytelni Biblioteki Miejskiej podziwiać można 
wystawę prac trzech młodych puszczykowskich artystek: Aleksandry 
Foryckiej, Alicji Golańskiej oraz Heleny Światowy. 
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OSZALELI ANIELI 
Uczniowie Gimnazjum nr 2, 
jak co roku przedstawili 
mieszkańcom Puszczykowa 
jasełka. Tym razem były one 
jednak wyjątkowo wesołe 
i nosiły tytuł „Oszaleli anieli”. 

Tylko tam mogliśmy zobaczyć zwa-
riowane anioły, despotycznego diabła 
czy bezwzględnego Heroda na jednej 
scenie. Na oczach widzów toczyła się 
zacięta rywalizacja między monarcha-
mi ze wschodu, a pasterzami. Nieulękli 
opiekunowie stad na chwilę stali się 
agentami ochrony, broniącymi nowo 
narodzonego Jezusa przed drakońskim 
rozkazem Heroda, a diabeł razem ze 
swymi dziećmi mścił się za niewprowa-

STUGIMKA
Licealiści maja Studniówki a gimnazjaliści 
z Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie Stugimkę.

Podczas tego balu gimnazjaliści otrzymali od dyrektora 
broszki w kształcie słoników – oczywiście na szczęście pod-
czas gimnazjalnych testów. Przed ich wręczeniem, trzecio-
klasiści wraz z wychowawcami i dyrektorem zatańczyli po-
loneza.

Natomiast uczniowie klas pierwszych przygotowali dla 
swoich starszych kolegów przedstawienie, które jak zapew-
niają trzecioklasiści na stronie internetowej gimnazjum – bar-
dzo się im podobało. red

GWIAZDKOWE NASTROJE
Okres świąt Bożego Narodzenia uwielbiają chyba 
wszyscy. Gdy za oknem szaro i zimno ciepły 
i kolorowy nastrój tworzą świąteczne ozdoby. 

Tej zimy również sale lekcyjne w puszczykowskiej „Je-
dynce” wprawiały uczniów w świąteczny nastrój. Wysiłek, 
jaki dzieci wraz z wychowawcami włożyły w udekorowanie 
sal został oceniony w Szkolnym Konkursie na Najpiękniej 
Przyozdobioną Salę zorganizowanym przez panią Katarzynę 
Szymkowiak. Jury wybrało klasę 4a oraz 5a i ich sale jako te 
najpiękniejsze i najbardziej oddające nastój Świąt Bożego Na-
rodzenia. Za wkład i zaangażowanie w przystrojenie sali zo-
stały również wynagrodzone dzieci uczęszczające do świetli-
cy szkolnej „dolnej”. Marta Madaj

dzenie w życie szatańskiego planu. Do-
pełnieniem całego spektaklu była cie-
kawa scenografia oraz atrakcyjne ko-
stiumy. 

Wszyscy aktorzy wykazali się talen-
tem i profesjonalizmem, co nie uszło 
uwadze tłumnie zgromadzonych tego 
dnia widzów. W zamian za kunszt ak-
torski odwdzięczyli się nam gromkimi 

oklaskami. Nad całokształtem przedsta-
wienia czuwały panie Dorota Aniszew-
ska oraz Barbara Kokot.

 Na kolejną porcję dobrego humoru 
zapraszamy już za rok! Gimnazjaliści 
przedstawili swoją Jasełkę na „deskach” 
sceny sali im. Jana Pawła II w kościele 
pw. św. Józefa w Puszczykowie. 

E. Orzechowska, klasa 3a 
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ZMAGANIA PRZY SZACHOWNICY
29 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie 
odbył się Turniej Szachowy, który wzorem ubiegłego roku swoim 
patronatem objęła europosłanka PO Sidonia Jędrzejewska. 

PUDEŁKA  
DLA SIERRA LEONE 
Po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 2 
w Puszczykowie im. Powstańców Wielkopolskich 
włączyła się do akcji UNICEF-u, mającej na celu 
zapoznanie uczniów z problemami z jakimi borykają 
się mieszkańcy (a w szczególności dzieci) 
afrykańskiego państwa – Sierra Leone. 

Zadaniem uczniów było wykonanie pudełek – symbolicz-
nych podarunków, które miały zostać sprzedane podczas fi-
nału akcji w dniu 29 stycznia 2014 r. Rodzice i uczniowie 
chętnie przyłączyli się do projektu w wyniku czego zebrano 
kwotę ponad 890 złotych, którą przekazano Polskiemu Ko-
mitetowi Narodowemu UNICEF. Koordynatorami akcji z ra-

Sędziował opiekun kółka szacho-
wego – Kazimierz Malkowki. W tym 
roku najlepsi okazali się trzecioklasiści. 
Pierwsze miejsce zajął Mateusz Martu-
sewicz z klasy III a, drugie miejsce 
przypadło Zosi Bródce z klasy III b. 
Brąz wywalczył Wojciech Żarna z kla-

sy IIIb. Zawodników dobierano kom-
puterowo. Oczywiście nie zabrakło 
atrakcyjnych nagród były: szachy, pen-
driv’y, kubki, długopisy, ołówki i note-
siki. 

Każdy uczestnik wrócił z dyplomem. 
Nie zapomniano nawet o tych, którym 

tym razem szczęście nie dopisało i zaję-
li ostatnie miejsca. Wszyscy pięknie 
walczyli, zasłużyli więc na drobne upo-
minki. red

mienia szkoły byli nauczyciele: Maria Tomalak oraz Barbara 
Biesiada. Szczególne podziękowania za pomocy w organiza-
cji akcji należą się pani Aleksandrze Jerzykiewicz oraz dzie-
ciom z klasy 3c, 4c i 6b. Barbara Biesiada

KURSY KOMPUTEROWE
Fundacja Własności Prywatnej „SAMI SOBIE” 
organizuje bezpłatne kursy komputerowe 
dla zarejestrowanych osób bezrobotnych 
w zakresie obsługi komputera w stopniu 
podstawowym i zaawansowanym.

Szkolenia rozpoczną się w następujących terminach:
• od 03.03.2014 roku do 12.03.2014 roku 
• od 17.03.2014 roku do 26.03.2014 roku

Zajęcia będą prowadzone w wymiarze 4 godzin lekcyj-
nych dziennie w godzinach 8.00-11.15 (grupa podstawo-
wa) i 11.30-14.45 (grupa zaawansowana).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny 
złożyć pisemne zgłoszenie – Stanowisko ds. szkoleń 
pok. 1 (pawilon obok budynku głównego Powiatowego 
Urzędu Pracy, ul. Czarnieckiego 9), gdzie uzyskają także 
informacje dotyczące harmonogramu zajęć.

Druki zgłoszenia można uzyskać na stanowisku ds. 
szkoleń – pok. nr 1 (pawilon obok budynku głównego) lub 
pobrać z internetu: http://www.pup.poznan.pl/art/6740/
zgloszenie_na_kursy_komputerowe
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JAK PRZEKAZAĆ JEDEN PROCENT PODATKU?
Od kilku lat przekazanie Organizacji Pożytku Publicznego 1 % swojego podatku dochodowego jest bardzo proste. 
Aby go przekazać podatnicy muszą jedynie podać organizację pożytku publicznego, którą chcą wesprzeć swoimi 
pieniędzmi. W wypełnianym PIT-cie w odpowiedniej rubryce wystarczy wpisać numer wpisu organizacji do KRS 
oraz wysokość kwoty. 

W rozliczeniu PIT za 2013 r. identyfikacja organizacji pożytku pu-
blicznego odbywa się wyłącznie po numerze wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego (KRS).

Przekazanie 1% podatku w zeznaniu rocznym za 2013 r. polega więc 
na podaniu numeru wpisu do KRS wybranej organizacji pożytku publicz-
nego oraz wysokości kwoty na jej rzecz. Wykaz organizacji uprawnionych 
do otrzymania 1% podatku znajdziemy m.in. na internetowych stronach: 
www.pit.infor.pl, poradnik.ngo.pl. 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej 
http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego 
również udostępnia, na bieżąco aktualizowany wykaz organizacji pożytku 
publicznego. Wykaz zawiera nazwy i numery KRS organizacji pożytku 
publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku wraz z rachunkami 
bankowymi.

W wykazie nieuwzględnione są organizacje, które nie przekazały 
w wymaganym terminie sprawozdania merytorycznego ze swojej działal-
ności oraz sprawozdania finansowego w roku, za który składane jest zezna-
nie podatkowe, lub w stosunku do których wpisano do KRS informację 
o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.

1% można wyliczyć z korekty zeznania
Kwota podatku przeznaczona do przekazania może wynikać nie tylko 

z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złoże-
nia, ale także z korekty tego zeznania – jednak pod warunkiem, że korek-
ta ta została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu do 
złożenia zeznania podatkowego. Oznacza to, że korekty dokonywane 
w terminie późniejszym nie uprawniają do zadysponowania kwotą 1% po-
datku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Co to jest 1%?
1% – tak w skrócie mówimy o 1% podatku dochodowego osób fizycz-

nych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać na organizacje 
pożytku publicznego.

 1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych 
(sposób finansowego wsparcia), którą podatnik może przekazać wybranej 
przez siebie organizacji pożytku publicznego. 

 1% jest to także jeden z przywilejów, z jakich mogą korzystać orga-
nizacje pożytku publicznego. O innych przywilejach czytaj tutaj: 

www.poradnik.ngo.pl/x/431137.
 Możliwość tę wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w 2003 r., a konkretne przepisy określające, kto i jak 
może przekazać 1% podatku znajdują się w ustawie o podatku dochodo-
wym osób fizycznych.

1% nie jest darowizną ani ulgą
Można powiedzieć, że ze społecznego punktu widzenia jest to przejaw 

demokracji bezpośredniej. Dzięki niemu każdy polski podatnik może sa-
modzielnie zadecydować do kogo trafi część podatku dochodowego, który 
powinien zapłacić państwu. Korzystając z tej możliwości, „wspomagamy” 
ministra finansów w dystrybucji środków publicznych. Jeśli nie zdecydu-
jemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek za 
dany rok trafi do „wspólnego worka”. Z prawno-podatkowego punktu wi-
dzenia nie dysponujemy własnymi pieniędzmi, a tylko korzystamy 
z „uprzejmości” państwa, które pozwala nam samodzielnie zadecydować, 
gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie ma to więc wiele wspólnego z da-
rowizną, którą wykładamy dobrowolnie z własnej kieszeni.

Zmniejszenie podatku o 1% stosuje się, jeżeli dokonane wpłaty nie 
zostały odliczone od dochodu na podstawie przepisów o darowiznach (art. 
26 ust. 1 pkt 9).

 Kto może dać organizacji pożytku publicznego 1%?
–  1% podatku mogą przekazać organizacjom mającym status pożytku pu-

blicznego rozliczający się w Polsce:
–  podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. po-

datnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościo-
wych),

–  podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
–  podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzy-

stający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że sa-

modzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. 
Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

1% podatku dochodowego mogą przekazywać tylko osoby fizyczne:
–  podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
–  podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
–  podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzy-

stający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
1% nie mogą przekazywać osoby prawne, np. spółki, inne organizacje 

pozarządowe, przedsiębiorstwa państwowe itd.
Na podstawie: Ksiegowosc.infor.pl i poradnik.ngo.pl

WYBRANE 
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

 DZIAŁAJĄCE NA TERENIE PUSZCZYKOWA:
FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH 
„POMOC MALTAŃSKA”, 61113 Poznań, ul. Świętojańska 1 
KRS: 0000207523 
W przypadku Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie w pole 
126 PIT37 cel szczegółowy należy wpisać: 
Na rzecz Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.

PUSZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE,
ul. Wysoka 1, 62040 Puszczykowo,
KRS: 0000135268

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUSZCZYKOWA
Grunwaldzka 7, 62040 Puszczykowo
KRS: 0000105528

STOWARZYSZENIE SPORTOWE 
„AKADEMIA TENISOWA ANGELIQUE KERBER” 
ul. Sobieskiego 50, 62040 Puszczykowo.
KRS:0000292082

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW 
WIELKOPOLSKA, w rubryce „inne informacje”
wpisujemy: Hufiec Poznań Rejon – Ośrodek ZHP Puszczykowo 
KRS 0000266321
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OKIEM SENIORA 
Do 10 marca Aktywni 55+ mogą przesłać  
swoje prace fotograficzne na konkurs  
„Okiem Seniora – Aktywni 55+”.

Konkurs organizowany jest po raz drugi. Uczestnika-
mi mogą być mieszkańcy wszystkich gmin Powiatu Po-
znańskiego i Poznania. Jedynym warunkiem jest ukoń-
czony 55 rok życia. 

Udział w konkursie jest bezpłatny, a prace nadsyłać moż-
na (drogą e-mailową na adres okiemseniora@eccp.pl lub pły-
tach CD/DVD) w 4 kategoriach (po jednej pracy w każdej 
z kategorii):
MOJE MIASTO – MOJE HOBBY – LUDZIE – NATURA

Do wygrania akcesoria fotograficzne, karnety na Termy 
Maltańskie oraz zestawy książek! Termin nadsyłania prac mija 
10 marca br. Dzień później jurorzy zaczną oceniać fotografie. 

Uroczystą galę w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu 
połączona z wręczeniem nagród, koncertem oraz wernisażem 
prac konkursowych zaplanowano na 16 marca 2014. 

Początek o godz. 15:00 w sali 213 Pod Zegarem.

Regulamin i bieżące informacje pod linkiem: 
http://eccp.pl/projects/realizowane/okiem-seniora-2014/
Konkurs organizowany jest przez European Centre of Ci-

tizens’ Partnership (Europejskie Centum Partnerstwa Obywa-
telskiego) pod Patronatem Honorowym Starosty Poznańskie-
go oraz mecenatem Kliniki Stomatologicznej ORIDENT!

PLAN IMPREZ KULTURALNO-REHABILITACYJNYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, 
RENCISTÓW I INWALIDÓW W PUSZCZYKOWIE NA ROK 2014

• Wyjazd do Teatru Muzycznego, dnia 4 kwietnia br., operetka pt. „Wesoła Wdówka”, 53 osoby.
• Wyjazd do Teatru Muzycznego, dnia 5 kwietnia br., operetka pt. „Wesoła Wdówka”, 53 osoby.
• Wycieczka do Trójmiasta, 21–25 maja br., wpłata 100 zł, 53 osoby.
• Wyjazd do Sarbinowa, 2–12 września br., wpłata 100 zł, 51 osób.
• Wyjazd do Sarbinowa, 4–11 września br., wpłata 100 zł, 50 osób.
Zapisy na planowane wyjazdy przyjmowane będą 19 marca br. w Klubie Seniora przy ul. Wysokiej 1. 
Zapraszamy! Zarząd Oddziału

W trakcie ferii odbył się kurs fotografii dla młodzieży. 
Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w niezwy-
kle kameralnej grupie, trwały po trzy godziny. 

Podczas każdego spotkania uczestnicy pod opieką prowa-
dzącego pana Włodzimierza Kowalińskiego w specjalnie za-
aranżowanym studio uczyli się tajników fotografii. Program 
zajęć obejmował m.in. naukę posługiwania się aparatem, po-
znanie zasad jego funkcjonowania, umiejętność dokonywania 
właściwego pomiaru światła, zapoznanie się z podstawową 
obróbką zdjęć w prostym, darmowym programie kom pu te-
rowym oraz zajęcia praktyczne. BMCAK

Wolne zajęcia w grupach warsztatowych w BM CAK
Hip hop (dzieci 710 l.) – czwartek godz. 15:00–16:00
Nauka gry na gitarze – środa godz. 17:00–18:00
Informacje i zapisy tel. (61) 819 46 49. Zapraszamy serdecznie!

KURS FOTOGRAFII DLA MŁODZIEŻY 
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DZIKI DO ODSTRZAŁU
W tym roku Puszczykowo otrzymało ze Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu decyzje o możliwości 
odstrzału 25 dzików, które będę wchodziły na teren 
miasta. Dotychczas firma, która się tym zajmuje 
odstrzeliła 6 zwierząt. Po ostatnim strzale 
zanotowanym 16 stycznia zwierzęta nie pokazały się 
już na Starym Puszczykowie. 

Wcześniej watahy dzików pojawiały się głównie na tere-
nie Starego Puszczykowa. Zdarzały się przypadki buszowa-
nia w okolicach cmentarza. Próby przeganiania dzików za 
pomocą petard i zapachowych środków chemicznych nie 
przynosiły pożądanych rezultatów. Dlatego miasto zdecydo-
wało się wystąpić z prośbą o możliwość odstrzału. Populacja 
dzików w Polsce (według danych GUS) w od roku 2000 do 
2012 wzrosła z 118 tys. do 255 tys. – Obecnie firma zajmują-
ca się odstrzałem codziennie robi objazd Starego Puszczyko-
wa sprawdzając, czy zwierzęta nie pojawiły się w tamtym 
rejonie. Jej przedstawiciel przyjeżdża też na każdy sygnał od 
mieszkańców, do których np. dziki weszły na ogród – mówi 
Remigiusz Motycki z Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. 

W niektórych rejonach miasta, szczególnie na Starym 
Puszczykowie, dziki czuły się na tyle zadomowione i przy-
zwyczajone do obecności ludzi, że przestawały reagować na 
próby przepłaszania ich przez mieszkańców. Zdarzały się tak-

że przypadki żerowania dzików w ogródkach. Znawcy zwy-
czajów tych zwierząt jednoznacznie stwierdzają, że przyczyną 
obecności dzików na posesjach jest przede wszystkim brak 
ogrodzeń (lub jego uszkodzenia). Zwierzęta przychodzą także, 
jeśli na ogródkach lub przydomowych sadach znajdą resztki 
warzyw i owoców. Jeśli posesja będzie z nich posprzątana jest 
duże prawdopodobieństwo, że dziki tam nie wejdą, bo nie bę-
dzie tam dla nich nic do jedzenia. red

Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt na terenie miasta. 
Zwierzyna leśna jest dokarmiana przez myśliwych, 
w specjalnie wyznaczonych do tego paśnikach, roz-
lokowanych w lasach, z dala od domów.

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W PUSZCZYKOWIE 
Od 8 grudnia 2013 r. do 18 stycznia 2014 r. 
funkcjonariusze Straży Miejskiej w Puszczykowie 
przeprowadzili 163 interwencje. 

Najwięcej spraw dotyczyło kierowców niestosujących się 
do przepisów ruchu drogowego. W omawianym okresie uka-
rano mandatami 92 kierowców: 89 z nich za przekroczenie 
prędkości a 3 za parkowanie w obrębie skrzyżowania, parko-
wanie na miejscu dla inwalidów. Łączna kwota mandatów 
wystawionych za te przekroczenia wyniosła 19.300 złotych. 

Znaczna część interwencji (42) przeprowadzonych w tym 
terminie dotyczyła pouczeń skierowanych do właścicieli po-
jazdów, którzy źle zaparkowali swoje pojazdy. 

Kolejne 4 pouczenia dotyczyły osób, które dopuściły się 
innych wykroczeń porządkowych (spalanie śmieci, zadymie-
nie, niedopilnowanie zwierzęcia). W omawianym okresie 
funkcjonariusze wylegitymowali też 9 osób.

16 spraw strażnicy przekazali do Referatu Inwestycji 
Urzędu Miejskiego, dotyczyły one awarii oświetlenia, pod-
rzucania śmieci, uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej. Ko-
lejne 2 sprawy dotyczące awarii oświetlenia zostały przeka-
zane firmie ENEA. Po 1 sprawie strażnicy przekazali firmie 
Eko-Rondo, Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji. 

Do codziennych obowiązków funkcjonariuszy puszczykow-
skiej Straży Miejskiej należą także działania prewencyjne. Re-
alizowane są poprzez objazdy kontrolne w godzinach rannych 
i popołudniowo-wieczornych. Strażnicy przeprowadzają je 
w miejscach, w których dochodzi do popełnienia wykroczeń 
oraz aktów wandalizmu (rejon sklepów, MOSiR, ul. Kraszew-
skiego k. szpitala, ul. Poznańska, rejon SP nr 1 i SP nr 2, Rynek). 

Tradycyjnie strażnicy uczestniczyli również w działaniach 
związanych z organizacją miejskiego sztabu Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. 

Opr. na podst. Sprawozdanie Straży Miejskiej 

  data ur.  data zg.
 Kociołek Andrzej Józef 14.III.1960 20.I.2014 
 Gancarczyk Józef Paweł 18.VI.1941 26.I.2014

ODESZLI

Wojciechowski  6.II.1944 4.II.2014
Zdzisław Kazimierz 
Połomski Józef 24.XI.1931 14.II.2014
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24.02.2014 – godz.18.00
Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1
Inauguracja II semestru Akademii Seniora. Szczegóły str. 15.

27.02.2014 - godz. 16.00
Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1
Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską 
Bezpłatne wejściówki do odbioru w bibliotece

1.03.2014
Finały Puszczykowskiej Ligi Piłki Siatkowej
SP 2, ul. Kasprowicza 1; kontakt: +48 666 851 382. 

6.03.2014 – godz. 17.00
Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1. 
Spotkanie z teatrem dla dzieci. 
Przedstawienie Żabi król (Teatr Cieni Latarenka). Bilety 5 zł. 

7–9.03.2014
20. Jubileuszowe Mistrzostwa Puszczykowa w Narciarstwie 
Alpejskim, Biegowym i Snowboardzie. Szczegóły str. 24.

8.03.2014
Wielkopolski Przegląd Kapel Gitarowych 2014 w Moisnie.

13.03.2014 – godz. 17.00
Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1.
Spotkanie z bajarkami i bajarzami: Baśnie z gór. Wstęp wolny.

15.03.2014
Puszczykowska Liga Koszykówki, 
SP2, ul. Kasprowicza 1; kontakt: +48 666 851 382.

16.03.2014 – godz. 8.00–22.00
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Puszczykowa  
(okręg nr IV). Szczegóły str 7.

17.03.2014 – godz. 17.00
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta. 
Urząd Miejski, ul. Podleśna 4, kontakt: 61 898 37 34.

18.03.2014 – godz. 17.00
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. 
Urząd Miejski, ul. Podleśna 4, kontakt: 61 898 37 34.

22.03.2014 – godz. 9.30
Puszczykowska Liga Tenisa Stołowego, 
SP 2, ul. Kasprowicza 1, kontakt:+48 666 851 382.

23.03.2014 – godz. 11.00
Puszczykowski Cross Marcowy (bieg przełajowy) 
CAS, Kościelna 7, kontakt: +48 666 851 382.

25.03.2014 – godz. 17.00
Sesja Rady Miasta. Szczegóły str 5.

LIGA TENISA STOŁOWEGO
Rusza liga tenisa stołowego. Poszczególne turnieje ligi 

odbędą się 22 i 29 marca oraz 12 i 26 kwietnia. Początek 
turniejów o godz. 10:00 (z wyjątkiem turnieju Masters 26 
kwietnia, który rozpocznie się o godz. 14:00). Zgłoszenia 
przyjmowane będą od godz. 9:30 danego dnia. Zapraszamy na 
salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie 
przy ulicy Kasprowicza 1 (wejście od ulicy Libelta). /CAS/jh 

LIGA PIŁKI NOŻNEJ
Losowanie do Puszczykowskiej Ligi Piłki Nożnej odbę-

dzie się 12 kwietnia o g. 14.30 w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Puszczykowie. 

Zapraszamy dzieci szkół podstawowych i młodzież z gim-
nazjów. Jak co roku liga będzie rozgrywana na boisku Orlik 
przy ulicy Jarosławskiej. /CAS/jh

ZAPRASZAMY KOSZYKARZY!
Centrum Animacji Sportu organizuje Puszczykowską 

Ligę Koszykówki dla mężczyzn. 
Zespoły mogą zgłaszać swój udział pod numerem telefo-

nu 666 851 382 u kierownika CAS – Joanny Hejnowicz do 
12 marca. Poszczególne turnieje ligowe zostaną rozegrane 
w terminach: 15 marca, 29 marca, 12 kwietnia, 17 maja. Po-
czątek wszystkich turniejów o g. 9:30. Miejsce: sala gimna-
styczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie. Zapew-
niamy profesjonalnych sędziów. Regulamin ligi na: www.
caspuszczykowo.pl. /CAS/ jh

CO? GDZIE? KIEDY? W PUSZCZYKOWIE 

SPROSTOWANIE
W styczniowym numerze „Echa Puszczykowa”, do arty-

kułu „To był udany rok wędkarzy” wkradł się błąd. Mianowi-
cie w informacji o sprzedaży zezwoleń na połów w wodach 
PZW napisałem, iż będzie możliwa dzięki uprzejmości kol. 
Sławka Mazurczaka, jest to oczywisty błąd, za który serdecz-
nie przepraszam kol. Sławomira Ławniczaka. 

W związku z powyższym sprzedaż pozwoleń na połów 
w wodach PZW, dzięki uprzejmości kol. Sławomira Ławni-
czaka, będzie się odbywać w każdy wtorek w godzinach 
12:00–14:00 w sklepie wędkarskim przy ulicy Piaskowej, 
obok „Społem”. Adam Stefaniak, Sekretarz Koła

MARCOWY CROSS
Centrum Animacji Sportu oraz biegi.wlkp zapraszają 

na bieg przełajowy I Cross marcowy. 
Bieg wystartuje w niedzielę 23 marca 201 4 r. Start na 

terenie CAS, przy ul. Kościelnej w Puszczykowie o godz. 
11:00. Otwarcie biura zawodów godz. 9:00
Szczegóły na: http://biegiwlkp.wix.com/crossmarcowy oraz 
www.caspuszczykowo.pl
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SPORT

ELIMINACJE MIEJSKIE W PIŁCE KOSZYKOWEJ GIMNAZJÓW
28 stycznia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 rozegrano 
eliminacje w piłce koszykowej dziewcząt z gimnazjów. Do zawodów 
powiatowych awansowała drużyna z Gimnazjum nr 1. 

DZIEWCZĘTA

Tabela 
 G 1  2:0 78:35
 G 2 1:1 56:62
 G S 0:2 32:69
Składy zespołów i ilość zdobytych 
punktów:

Gimnazju nr 1: 
Karolina Krzyżańska ( 24), Katarzyna 
Werblińska (6), Weronika Piłacik (8), 
Anna Grajewska (20), Joanna Przybysz 
(8), Pola Burshlam (6), Karolina Jańczak 
(2), Nikola Huderek, Julia Sobska, Nata-
lia Oczeida. Opiekun Marlena Jagaciak.

Gimnazjum nr 2:
Marcelina Winkowska (26), Julia Stacho-
wiak (6), Aleksandra Żabińska (6), Wero-
nika Kujawa (4), Natalia Zawada (4), 
Marta Dec (2), Anna Dominik, Julia An-
drzejewska, Wiktoria Bednarska, Natalia 
Gagat. Opiekun Karina Buczkowska.

Gimnazjum Sportowe:
Marta Jajczyk (16), Paulina Nowicka 
(8), Zyta Wesołowska (2), Weronika Ga-
win (2), Maja Bąkowska (2), Anna Józe-

fowicz (2), Julia Piotrowska, Anita Nie-
dzielska. Opiekun Bernadetta Łuczak.
30 stycznia swoje eliminacje rozegrały 
zespoły męskie. W tej rywalizacji rów-
nież zwyciężyło Gimnazjum nr 1. 

CHŁOPCY

Tabela
 G 1 2:0 75:57
 G 2 1:1 71:61
 G S 0:2 44:72
Składy zespołów oraz ilość zdobytych 
punktów:

Gimnazjum nr 1: 
Artur Rożek (29), Adam Skołuda (17), 
Jakub Zawartowski (16), Mieszko Kwa-
śniewski (9), Tomasz Zawada (4), Arka-
diusz Stegnerski, Marek Świerczyński, 
Dawid Zeuschner. Opiekun Wiesław 
Bartkowiak.

Gimnazjum nr 2:
Jędrzej Bręczewski (22), Jędrzej Kowal 
(18), Krzysztof Halicki (12), Marek 
Dzięcioł (10), Marcin Fąs (4), Michał 
Kempiński (3), Jan Nieckarz, Adam Ko-

chanka, Marek Timm, Jan Kujawa, Hu-
bert Marcinkowski, Patryk Skibiński. 
Opiekun Przemysław Hejnowicz.

Gimnazjum Sportowe:
Bartosz Skałecki (24), Marek Fabi-

siak (7), Jakub Woltman (3), Maciej Czyż 
(4), Bartosz Malak (2), Adam Czempiń-
ski, Tobiasz Wożnikiewicz, Maciej Pi-
lawski, Sebastian Leonarczyk, Patryk 
Ruciński. Opiekun Joanna Ziółkowska. 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy 
powodzenia w kolejnych etapach roz-
grywek. /CAS/jh

PUSZCZYKOWSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ
25 stycznia br. rozegrana została kolejna runda Puszczykowskiej 
Ligi Piłki Siatkowej. 

Na mecze do Puszczykowa nie dojechał niestety zespół Kontrabandy, co 
wiązało się z oddaniem „walkowera”. Regulamin jednak dopuszcza jedną 
taką sytuację losową w sezonie, zatem zespół Kontrabandy nadal gra z nami. 
Poniżej przedstawiamy wyniki meczów i tabelę:
SENIORZY vs. ŻUBRY   0:3 (21:25,23:25, 14:25)
BUDOWLANKA vs. KONTRA BANDA  3:0 (75:0) WO
MKS I vs. MKS II    3:0 (25:6, 25:20, 25:18)

Tabela
MKS I   5:0 14:1 15:3 429:392
ŻUBRY  4:1 12:3 12:4 371:307
BUDOWLANKA 3:2 9:6 10:7 359:289
SENIORZY 2:3 7:8 9:9 395:292
KONTRA BANDA 1:4 3:12 4:12 321:367
MKS II  0:5 0:15 0:15 199:344
1 marca 2014 zapraszamy na finały Puszczykowskiej Ligi Piłki Siatkowej. 
godz. 16:00 mecz o V miejsce; godz. 17:30 mecz o III miejsce; godz. 19:00 finał. 



KIBICOWALI JUSTYNIE 
KOWALCZYK
Podczas zwodów Pucharu Świata w Biegach 
Narciarskich, organizowanych w Szklarskiej Porębie 
w dniach 18-19 stycznia br. nie mogło zabraknąć 
kibiców z Puszczykowa! Ośmioosobowa 
reprezentacja Klubu Olimpijczyka im. Marka Łbika 
z dumą dopingowała polskich sportowców. 

Darmowe wejściówki na 2-dniowe zmagania Cross-Country 
World Cup Klubowicze otrzymali od organizatorów imprezy, dzię-
ki staraniom Burmistrza Miasta Puszczykowa Andrzeja Balcerka. 
Sobotnie biegi sprinterskie cieszyły się sporym zainteresowaniem 
publiczności, sporo działo się na torze, a ogromną radość kibiców 
z Polski przyniosła wysoka 4 lokata Sylwii Jaśkowiec. 

W niedzielę odbyły się biegi ze startu wspólnego: mężczyzn na 
15 km oraz kobiet na 10 km. W ten szczególny dzień – urodziny 

Justyny Kowalczyk – mogliśmy podziwiać mistrzynię na jej koron-
nym dystansie. Tysiące kibicwów obecnych na Polanie Jakuszyckiej 
dopingowało sportowców do samego końca. Solenizantka jednak 
nie pozostawiła złudzeń i w doskonałym stylu zdobyła złoto, spra-
wiając tym samym radość sobie i kibicom. KO

Filip Skibiński, dołożył do swoich pływackich trofeów 
kolejne. Podczas II Międzynarodowych Zawodów 
Pływackich Dzieci i Młodzieży oraz Masters o Puchar 
Sheraton Poznań Hotel wywalczył aż 10 medali.

W pływackich zmaganiach uczestniczyło 638 zawodni-
ków z 6 krajów i 82 klubów. Pływacy rywalizowali nie tylko 
po medale i dyplomy, ale również nagrody pieniężne oraz po-
byty w luksusowych apartamentach w Polsce czy też hotelach 
Sheraton na świecie. Bardzo silne drużyny przyjechały też 
z Moskwy oraz Mińska. Filip Skibiński z UKS City Zen pły-
wał w 11 wyścigach, w których zdobył 10 medali: 3 złote;  
3 srebrne i 4 brązowe. Co jednak ważniejsze w jego młodej 
karierze pływaka, to poprawienie rekordów życiowych na 
każdym dystansie.

 Wśród wszystkich zawodników znalazły się też dwie pe-
rełki polskiego pływania. Lokalny bohater Kacper Majchrzak 
– uczestnik IO Londyn 2012, oraz brązowa medalistka Mi-
strzostw Świata w 2012 roku – Aleksandra Urbańczyk-Ole-

jarczyk. Wyniki z zawodów można znaleźć na www.omega-
timing.pl. Zdjęcia na oficjalnej stronie ISMM (http://ismm.pl) 
lub FACEBOOKU https://www.facebook.com/SheratonPo-
znanInternationalSwimMastersMeet)

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

10 MEDALI FILIPA SKIBIŃSKIEGO




