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CAK DZIAŁA JUŻ W NOWEJ SIEDZIBIE 
Centrum Animacji Kultury oficjalnie działa już w nowej siedzibie. Miesiąc po przecięciu wstęgi nowej siedziby 
Biblioteki Miejskiej równie miła uroczystość odbyła się w CAK. 

Białoczerwoną wstęgę przeciął Burmistrz Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek oraz Dyrektor Biblioteki Miejskiej  
im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie Danuta Mankiewicz.

Uroczystości towarzyszył wernisaż wystawy malarstwa pani Marii Silskiej, której prace można podziwiać w dalszym ciągu 
w pomieszczeniach CAK.

Od października br. zdecydowana większość zajęć zarówno dla seniorów, jak i dzieci, młodzieży i pozostałych dorosłych 
odbywa się właśnie w tych przebudowanych i nowocześnie wyposażonych salach, mieszczących się na parterze budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 na ul. Wysokiej 1. Zapraszamy! 

Przed uroczystością otwarcia CAK, po czteromiesięcznej przerwie na zajęcia wrócili Studenci Akademii Seniora. Tradycyjnie 
uroczyste rozpoczęcie odbyło się w sali Teatralnej w budynku Gimnazjum nr 1. Nowy rok akademicki, muzycznym akcentem, 
rozpoczęła Dorota Osińska – wokalistka znana przede wszystkim z udziału w popularnym programie „The Voice of Poland”. 
W bardzo lirycznym, momentami nostalgicznym koncercie, promującym jej nową, trzecią z kolei płytę pt. „Teraz” artystka za-
prezentowała utwory znajdujące się na tym krążku, a także znane z programu aranżacje „Calling you” i „Je t’aime”.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą warsztatów, dostępną na www.biblioteka.iq.pl. BMCAK
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POKAŻMY, ŻE JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA SWOJE MIASTO 
15 listopada upływa ustawowy termin sporządzenia projektu budżetu. Oczywiście ze względu na zbliżające się 
wybory samorządowe, które odbędą się 16 listopada uchwalą go już radni kolejnej kadencji. Prace  
nad projektem budżetu Puszczykowa na rok 2015 oraz wieloletnią prognozą finansową trwają już od wielu 
tygodni. Chociaż zgodnie z procedurą uchwalania budżetu wnioski do jego projektu składają radni, to zachęcam 
wszystkich Mieszkańców, aby również włączyli się w prace nad projektem budżetu i zgłaszali swoje wnioski 
zarówno teraz, jak i w trakcie roku. Zapewniam, że każdy taki wniosek jest szczegółowo analizowany. 

Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku 
Puszczykowo będzie mogło pozyskać pierwsze 
środki, o które będzie można aplikować w ra-
mach programu Leader. Będzie to możliwe, po-
nieważ w bieżącym roku zawiązaliśmy Lokalną 
Grupę Działania Progres, która umożliwia wła-
śnie ubieganie się o takie wsparcie. Wspólnie 
z Janem Brodą Wójtem Komornik skorzystaliśmy 
z okazji, która pojawiła się po zmianie przepisów 
umożliwiających naszemu miastu uczestnictwo 
w takich projektach i podjęliśmy działania, które 
zaowocowały powołaniem LGD Progres. Jestem 
przekonany, że dzięki tym zabiegom nasze mia-
sto i mieszkańcy otrzymają dofinansowanie przygotowanych pro-
jektów. Na stronie 30 możecie Państwo przeczytać wywiad z pa-
nem Władysławem Harasimowiczem, prezesem LGD Progres.

Dziś już można śmiało powiedzieć, że mijający rok sprzyjał 
miejskim inwestycjom. Jesteśmy na ukończeniu większości zadań 
majątkowych zaplanowanych na 2014 rok. Wybudowaliśmy wiele 
ulic, w tym: ul. Jastrzębią, Kopernika, Boczną, Zaułek, Magazyno-
wą, Jasną, do końca roku powstanie jeszcze ul. Kręta, zmodernizo-
waliśmy ul. Posadzego. Poza ulicami wyremontowaliśmy kolejne 
chodniki, wybudowaliśmy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągo-
wej. Nowe boisko wielofunkcyjne sprawiło, że teren przy ul. Kościel-
nej stał się znów przyjazny dla osób uprawiających sport. Szczególnie 
cieszy, co już wielokrotnie podkreślałem, udana reorganizacja szkół 
przy ul. Wysokiej i przeniesienie Biblioteki Miejskiej na Rynek. War-
to również podkreślić, że udało nam się bardzo dobrze przygotować 
szkoły podstawowe do przyjęcia sześciolatków. Mówiąc o oświacie 
nie można zapomnieć, że od maja na terenie Puszczykowa funkcjo-
nuje finansowane przez Miasto przedszkole publiczne prowadzone 
przez podmiot prywatny. Obecnie do przedszkola uczęszcza już 44 
dzieci, co świadczy o tym, że było zapotrzebowanie na taki podmiot.

W październiku rozpoczęliśmy realizację dwóch zadań. Są to 
budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazurskiej, która rozwiąże 
problemy z odwodnieniem terenów przy tej ulicy i w jej najbliż-
szym otoczeniu oraz budowa ścieżek: pieszej i dla rolkarzy oraz 
górki saneczkowej na terenie dawnego MOSiR-u. Jeśli tylko spad-
nie śnieg najmłodsi mieszkańcy naszego miasta będą mieli do dys-
pozycji atrakcyjne miejsce aktywnego spędzania wolnego czasu 
jeszcze tej zimy. W tym miejscu chciałbym wspomnieć, z dużą 
satysfakcją, że już w połowie przyszłego roku teren dawnego MO-
SIR-u, po kilkunastu latach przygotowywania różnych koncepcji, 
stanie się wreszcie miejscem w całości zagospodarowanym według 
spójnej koncepcji. Już dzisiaj możemy się przekonać jak postępują 

prace prowadzone na tym terenie zarówno 
przez Miasto, jak i prywatnego inwestora. Je-
stem przekonany, że puszczykowianie zyskają 
wspaniałe miejsce do aktywnego spędzania 
wolnego czasu.

W bieżącym roku zleciliśmy wykonanie 
projektów na budowę kolejnych kilkunastu 
ulic. Budowę ulic: Kasztanowej, Kochanow-
skiego, Bałtyckiej, Niwka Stara i Grunwaldz-
kiej zamierzamy ująć w projekcie budżetu na 
przyszły rok. 

Projektując przyszłoroczny budżet ujęli-
śmy w nim także środki niezbędne do plano-

wanej na przyszły rok rozbudowy SP2 o sanitariaty dla najmłod-
szych uczniów. Będzie to kolejna inwestycja w tej szkole, po za-
adoptowaniu pomieszczeń po mieszkaniu na drugą świetlicę oraz 
po wymianie pieca gazowego i częściowej modernizacji instalacji 
elektrycznej. W przyszłym roku w projekcie zabezpieczymy rów-
nież środki na wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego 
przy SP2 i hali widowiskowo-sportowej przy SP1 i Gimnazjum 1. 

Jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć kampanię informa-
cyjną promującą wybór naszego miasta na miejsce zamieszkania. 
Wiem, że obecnie w Puszczykowie jest dużo ofert sprzedaży nie-
ruchomości. Myślę, że odpowiednia polityka informacyjna przy-
niesie dla miasta wymierne korzyści finansowe. Z drugiej strony 
Urząd Miejski, wzorem ubiegłego roku, chce zachęcić społeczność 
lokalną do przekazania części podatku swojemu miastu. Warto 
przypominać, że każdy z nas ma wpływ na wielkość budżetu gmi-
ny, na terenie której mieszka. Około 40 procent podatku „PIT”, 
który płacimy zasila budżet miasta i pozwala tym samym na podej-
mowanie działań dla dobra wspólnoty. Puszczykowo jest wspólną 
wartością i od nas wszystkich zależy rozwój miasta oraz poprawa 
warunków życia jej mieszkańców. Płacąc podatek dochodowy 
zgodnie z miejscem zamieszkania, zwiększamy możliwości inwe-
stycyjne w Puszczykowie. Kampania informacyjna będzie przebie-
gała dwutorowo. Odwołując się do lokalnego patriotyzmu, skiero-
wana będzie do puszczykowian, jak i do potencjalnych nowych 
mieszkańców naszego miasta, którzy są skłonni docenić niezrów-
nany klimat Puszczykowa z otaczającą go przyrodą. 

Na koniec zapraszam wszystkich mieszkańców Puszczykowa, 
którzy mają prawo do głosowania, aby 16 listopada wybrali się do 
lokali wyborczych i oddali swoje głosy. Niech to święto demokracji 
stanie się udziałem jak największej liczby mieszkańców naszego mia-
sta. Pokażmy, że puszczykowianie są odpowiedzialni za swoje miasto. 

Andrzej Balcerek Burmistrz Miasta Puszczykowo
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Siedzą od lewej: Małgorzata Szczotka, Małgorzata Hempowicz, Janusz Szafarkiewicz, Elżbieta Czarnecka, Kinga Górna-
-Krzeszowiak, Bogumiła Dolska. Stoją od lewej: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak – pracownik Biura Rady Miasta, Maciej 
Stelmachowski, Władysław Ślisiński – zastępca Burmistrza Puszczykowa, Krzysztof Jopek, Andrzej Dettloff, Władysław Het-
man, Paweł Rochowiak, Piotr Bekas, Maciej Krzyżański, Marek Barłóg, Tomasz Potocki, Andrzej Balcerek – Burmistrz Pusz-
czykowa, Maciej Dettlaff – sekretarz Miasta 

OSTATNIA SESJA VI KADENCJI 
21 października br. odbyła się ostatnia w kadencji 
2010-2014 Sesja Rady Miasta Puszczykowa. 

Po wyczerpaniu porządku obrad radni podziękowali bur-
mistrzom i pracownikom Urzędu za współpracę. Natomiast 

Burmistrz Andrzej Balcerek na zakończenie czteroletniej 
współpracy wręczył wspólnie z przewodniczącym Rady Mia-
sta Januszem Szafarkiewiczem pamiątkowe albumy z dyplo-
mami. Radni uczcili też minutą ciszy radnego Jarosława 
Strzelczyka, który zmarł w 2012 roku. Ostatnim akcentem  
VI kadencji była współna, pamiątkowa fotografia. red

Uchwała Nr 327/14/VI
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w Puszczykowie dla działki nr 417/38 położonej 
w Puszczykowie przy ulicy Morenowej, obręb Puszczykowo 
Stare ark 13.

Uchwała Nr 328/14/VI
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położo-
nego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, 
obręb Puszczykowo Stare, ark. 16.

Uchwały Nr 329/14/VI
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Mia-

sta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

Uzasadnienie: Silne i niezależne organizacje pozarządo-
we są ważnym partnerem dla samorządu. Podejmują cenne 
działania w zakresie różnych inicjatyw społecznych. Współ-
praca organizacji pozarządowych z samorządem terytorial-
nym stwarza szansę na lepsze zorganizowanie wspólnego 
celu: poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta. 
Proponowany w uchwale „Roczny program współpracy z or-

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 48. SESJI RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
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RADA MIASTA

PODSUMOWANIE PRACY RADY 2010–2014

ganizacjami pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2015” jest realizacją 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr 330/14/VI 

w sprawie: przyznania stypendium sportowego. 
 § 1. Przyznaje się stypendium sportowe Wiktorii Rut-

kowskiej w wysokości 600 zł miesięcznie w okresie od 1 lip-
ca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr 331/14/VI

w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczyko-
wa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Laureatów Nagrody Miasta Puszykowa przedstawimy 
w listpadowym numerze „Echa Puszczykowa”.
Uchwała Nr 332/14/VI

w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta 
Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwale-
nia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa 
na lata 2014-2023.
Uchwała Nr 333/14/VI

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

Chciałbym podziękować wszystkim 
Radnym i wszystkim mieszkańcom za 
wspólne 4 lata pracy, za zaufanie 
i współdziałanie, w tym też coraz bar-
dziej konstruktywny udział opozycji 
w nasze wspólne działania.

Obecna Rada podjęła 333 uchwały 
(w tym tylko jedna uchwała została unieważ-
niona przez Wojewodę).

Radni pracowali biorąc udział w 48 se-
sjach, 267 posiedzeniach Komisji tematycz-
nych zajmujących się budżetem, oświatą, 
kulturą, sportem, planowaniem przestrzen-
nym, sprawami społecznymi oraz Statutem 
Miasta Puszczykowa.

Uchwalonych zostało 8 planów zagospo-
darowania przestrzennego dla łącznej powierzchni 116 hekta-
rów. We wszystkich planach zawarte zostały zapisy chroniące 
charakter Miasta.

Takie podsumowanie liczbowe jest tylko częścią obrazu 
pracy Rady.

Każda kadencja ma wyjątkowy i indywidualny charakter, 
różni się sytuacją społeczną i gospodarczą. Każda też wiąże się 
z ogromną odpowiedzialnością za spokojny byt mieszkańców, 
za zachowanie klimatu Puszczykowa, za możliwość rozwoju.

Rada pracowała nad wieloma bieżącymi, wymaganymi 
przepisami zadaniami, a także nad ważnymi i trudnymi do 
rozstrzygnięcia sprawami zagospodarowania przestrzennego, 
budzącymi dużo emocji wśród mieszkańców.

Udało się uregulować wszystkie zobowiązania (w tym 
spłacić ok. 6 mln zł tytułem odszkodowań za grunty) i prze-
znaczyć 21 mln zł na inwestycje. W stosunku do dochodów 
zadłużenie Miasta spadło o 8%.

Po wielu latach starań, za bardzo duży sukces uważam 
wypracowanie koncepcji zagospodarowania MOSiR-u , wy-
łonienie inwestora i budowę ośrodka sportu i rekreacji dla 

mieszkańców. Sukcesem jest też wygospo-
darowanie miejskich środków na zagospoda-
rowanie dalszego etapu prac przy miejskich 
terenach rekreacyjnych i sportowych, nowa 
organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 1 
i Gimnazjum nr 1. 

Nie wszystkie zadania udało się w pełni 
wypracować. Nadal będą trwały prace nad 
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju 
Puszczykowa, chociaż już wypracowany zo-
stał projekt, który ma szanse szybkiego 
uchwalenia. Zamierzone zmiany w Regula-
minie porządku i czystości na terenie miasta 
okazały się niemożliwe do zrealizowania 
z powodu niejasnych regulacji prawnych.

Z dużymi obawami odbieram obecną ne-
gatywną kampanię przedwyborczą.

Jestem przerażony ilością składanych obietnic. Znając 
realia Puszczykowa, oprócz pomysłów trzeba też mieć wie-
dzę i świadomość, które z nich są możliwe do wykonania. 
A pisanie o rzekomo łatwych do zdobycia i dostępnych dla 
wszystkich funduszach unijnych jest mylące i nieprawdziwe. 
Puszczykowo, ze względu na swoją specyfikę, nie kwalifiko-
wało się do korzystania z dostępnych inwestycyjnych progra-
mów unijnych. Jednak udało się pozyskać środki zewnętrzne, 
m.in. na adaptację budynku na Rynku na bibliotekę, budowę 
sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, remont budynku na 
Niwce, budowę boiska wielofunkcyjnego czy wyposażenie 
i modernizację szkół.

Cenię sobie udział w pracach Rady, wszystkie związane 
z tym doświadczenia i czynny udział w życiu społeczności 
puszczykowskiej.

Dziękując za dotychczasową współpracę, apeluję i zachę-
cam do wzięcia udziału w najbliższych wyborach samorzą-
dowych i dokonania mądrych wyborów.

Przewodniczący Rady Miasta 
Janusz Szafarkiewicz

PRZEPROWADZONEJ 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 
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Podsumowanie prac Komisji Rady Miasta w kadencji 2010–2014

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 
Szanowni Państwo

We wtorek, 07.10.2014 r. odbyło się 
ostatnie zaplanowane posiedzenie Komi-
sji Edukacji, Kultury i Sportu VI kaden-
cji Rady Miasta w Puszczykowie. Z tej 
okazji, jako przewodnicząca tej komisji, 
dokonałam podsumowania czterech lat 
naszej pracy, które to podsumowanie 
pragnę także Państwu, a więc mieszkań-
com naszego miasta zaprezentować jako 
sprawozdanie z naszych działań.

Rozpocznę może od statystyki. Otóż 
przez te mijające cztery lata obradowa-
liśmy 53 razy, 10 spośród tych posie-
dzeń były to wizje lokalne lub wizyty 
w placówkach, których działania wcho-
dziły w zakres działań komisji. Ponadto 
radni naszej komisji uczestniczyli w pra-
cach innych komisji czy grup roboczych 
związanych kompetencyjne z pracami 
KEKiS, a więc komisjach konkurso-
wych na stanowiska dyrektorów szkół, 
komisjach decydujących o przyznaniu 
nagrody RM dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych, komisji mającej za zada-
nie wyłonienie nowego organu prowa-
dzącego przedszkole itp. 

Tematycznie w poszczególnych la-
tach zajmowaliśmy się następującymi 
kwestiami.

Początek kadencji, rok 2011 to była 
przede wszystkim konieczność oszczę-
dzania, by ratować budżet, który pod 
koniec 2010 r. wymagał zdecydowa-
nych działań. Także KEKiS musiała 
szukać oszczędności np. w sporych wy-
datkach na Bibliotekę Miejską CAK 
i CAS. Przypomnę, że BM CAK wystę-
powała wówczas o dotację w kwocie 
1.198.491,00 zł, a dostała w wysokości 
800.000 zł. CAS – otrzymało dotację 
w wysokości ok. 660.000 zł, a jej ogra-
niczenia dotyczyły głównie rezygnacji 
z prowadzenia lodowiska krytego, któ-
rego koszty wynosiły ok. 270.000 zł 
(bez wliczenia opłat za energię elek-
tryczną), a dochody 66. 000 zł.

To były bardzo trudne, ale koniecz-
ne wówczas decyzje. 

Kolejne sprawy to było zapoznanie 
się ze stanem puszczykowskich szkół 
i przedszkoli, a więc spotkania z ich dy-
rektorami, a także wizyty (wizje lokal-
ne) we wszystkich przedszkolach oraz 
Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2. 

Uchwaliliśmy też w 2011 r. uchwałę 
dotyczącą zasad korzystania z obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej, dzię-
ki czemu dziś wszyscy mieszkańcy 
mogą korzystać z tych obiektów (np. sale 
gimnastyczne czy boiska) bezpłatnie. 

Próbowałam też aktywizować mło-
dzież, stworzyła się grupa (nazwali się 
„Głos Młodzieży Puszczykowa”), z któ-
rą spotykaliśmy się dość regularnie 
przez około ¾ roku (dziękuję w tym 
miejscu panu radnemu Maciejowi Stel-
machowskiemu, który oprócz ówcze-
snego przewodniczącego RM i mnie, 
uczestniczył w każdym z tych spotkań) 
i doszło do jednego wspólnego działa-
nia tych młodych ludzi na rzecz miasta 
– pomalowania w czynie społecznym 
zniszczonych już dość mocno ławek na 
terenie MOSiRu. Później ta aktywna 
grupa porozjeżdżała się po Polsce 
i świecie, i niestety pomysł „aktywnej 
grupy młodych puszczykowian” upadł.

W następnym roku naszej kadencji, 
w 2012, pracowaliśmy nad kilkoma 
ważnymi kwestiami związanymi 
z oświatą. Po pierwsze stanęliśmy przed 
problemem konieczności znalezienia 
nowego organu prowadzącego Przed-
szkole nr 2, po rezygnacji z tego Sióstr 
Karmelitanek. Urząd Miasta powołał 
w tej sprawie specjalną komisję. Musie-
liśmy wnikliwie przeanalizować zgło-
szone oferty konkursowe (było ich pięć) 
i wyłonić nowy organ prowadzący 
i dzierżawcę budynku przy ul. Niepod-
ległości. 

KEKiS dużo czasu poświęciła też 
pilotowaniu organizacji obchodów Jubi-

leuszu 50 – lecia nadania praw miej-
skich Puszczykowu. 

Zajmowaliśmy się również w tam-
tym roku szerzej sportem i rekreacją. 
Sprawdziliśmy na własne oczy stan 
wszystkich obiektów sportowo-rekre-
acyjnych w Puszczykowie. Dyskutowa-
liśmy bardzo wiele o ofercie złożonej 
przez inwestora na wydzierżawienie na 
cele sportowe części MOSiR-u. 

Omawialiśmy także działanie punk-
tu EKO Info i wnioskowaliśmy o jego 
lepsze wykorzystanie. Zgodnie z naszy-
mi sugestiami zmieniono godziny pracy 
punktu, dostosowując je do potrzeb 
mieszkańców i turystów. Przyniosło to 
konkretne efekty.

Mieliśmy też do czynienia z dość 
poważną sytuacją konfliktową po kon-
kursie na dyrektora SP nr 2. Niestety, 
przez jakiś czas szkoła była terenem 
„sporu”. 

Nasza komisja zdecydowanie przy-
czyniła się również do przeznaczenia 
dużych pieniędzy na remont budynku 
Przedszkola nr 3 „Leśni Przyjaciele”. 

Kolejny rok pracy – 2013 – to 
przede wszystkim sprawa problemów 
lokalowych Szkoły Podstawowej nr 1. 
Przypomnę, że najpierw, pomimo nie-
zbyt przychylnej opinii Komisji Budże-
tu i Rozwoju Miasta, nasza komisja 
poparła pomysł rozbudowy budynku 
SP1, ale po analizie problemu i dyskusji 
z zainteresowanymi środowiskami, zde-
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cydowaliśmy się poprzeć pomysł bur-
mistrza, który sprowadzał się do prze-
niesienia Biblioteki Miejskiej do bu-
dynku na Rynku, zakupionego niewiele 
wcześniej, CAK-u do nowo zaaranżo-
wanych i odremontowanych pomiesz-
czeń w przyziemiu SP1, a Gimnazjum 
nr 1 do tzw. „starej szkoły”. Praca w ko-
misji była wówczas bardzo trudna, ale 
i owocna, niezwykle gorące dyskusje, 
pełna sala sesyjna, niekiedy bardzo 
ostre słowa padające ze strony przyby-
łych gości (łącznie z oskarżeniami 
o niszczenie kultury, z groźbami proku-
raturą, skargami wysyłanymi do woje-
wody), a jednocześnie wewnątrz komi-
sji wzmacniające się przekonanie, że 
podejmujemy słuszne i dobre decyzje 
dla miasta i mieszkańców. 

Tylko w samym 2013 r. odbyły się 
cztery posiedzenia komisji zajmujące 
się tą kwestią, a oprócz tego spotkanie 
z Radą Rodziców, rozmowy z dyrekto-
rami. Dowody na to, że się nie pomyli-
liśmy można dziś nie tylko widzieć, ale 
przede wszystkim z nich korzystać – 
nowoczesny budynek biblioteki w cen-
trum miasta, odrębność SP i Gimna-
zjum, nowe, atrakcyjne pomieszczenia 
CAK. Moim zdaniem, pomimo że były 
to bardzo odważne decyzje, to chyba 
jedne z najlepszych w tej kadencji. 

W 2013 dyskutowaliśmy też nad 
uchwałami o nadanie nazwy nowej uli-
cy (Sportowa) oraz o zmianie nazw 
dwóch rond, które otrzymał nazwy upa-
miętniające sylwetki i dokonania dwóch 
niezwykle ważnych postaci – „puszczy-
kowskich wielkich ludzi”: ks. Kazimie-
rza Pielatowskiego i Franciszka Heigel-
manna. 

Z naszej inicjatywy, przy poparciu 
mieszkańców, zaczęto organizować też 
seanse kina letniego w wakacje. 

Wreszcie rok bieżący – 2014. Skupi-
liśmy się na kontroli stanu przygotowań 
przenosin BM CAK i Gimnazjum nr 1 
do nowych pomieszczeń, analizie kon-
cepcji zagospodarowania części terenu 
MOSiR-u oraz możliwości budowy hali 
sportowej. Ważne też, że z naszej inicja-
tywy UM przeprowadził ankietę na te-
mat wspomnianej koncepcji dot. MO-
SiR-u, która spotkała się z pozytywnym 
odzewem wśród mieszkańców.

Ponadto, co roku, zajmowaliśmy się 
informacjami o wynikach końcowych 
sprawdzianów i testów w szkołach pod-
stawowych i gimnazjach, sprawami or-
ganizacji Dni Puszczykowa, promocji 
miasta oraz organizacji pozarządowych, 
a także analizą sprawozdania rocznego 
z wykonania budżetu Miasta za rok 
dany rok w zakresie działań komisji, no 
i oczywiście projektem budżetu na rok 
następny.

Szanowni Państwo
Chciałabym w tym miejscu, jako 

przewodnicząca tej komisji, podzięko-
wać kilku osobom. Przed wszystkim 
dziękuję radnym – członkom KEKiS, za 
duże zaangażowanie, za współpracę, no 
i za wyrozumiałość, zwłaszcza podczas 
pierwszych posiedzeń, kiedy czułam się 
jeszcze dość niepewnie, ale także wów-
czas, kiedy jako osoba o zdecydowa-
nych poglądach dość ostro reagowałam 
na niektóre Państwa wypowiedzi.

Dziękuję także Panom Burmistrzom, 
Panu Skarbnikowi, Panu Sekretarzowi 
i Paniom obsługującym Biuro Rady. 
Szczególne słowa podziękowania z mo-
jej strony należą się jednak Panu Wice-
burmistrzowi, który z racji podziału 
kompetencji w UM odpowiada za spra-
wy oświaty, sportu i kultury. Dzięki 
współpracy z Panem Burmistrzem Wła-
dysławem Ślisińskim mogłam liczyć na 
konkretne odpowiedzi, rzetelną informa-
cję, życzliwość, poczucie humoru oraz 
cierpliwe reakcje na moje nieraz głośne 
i stanowcze wypowiedzi.

Chcę też podziękować bardzo ser-
decznie za pomoc w organizacji posie-
dzeń pani Agnieszce Bartkowiak, za-
wsze mogłam liczyć na jej życzliwość 
i obowiązkowość, nieraz potrafiła sama, 
wcześniej przewidzieć, czego będę po-
trzebować i przygotować to. Dziękuje-
my też Paniom Protokolantkom. 

Jestem wdzięczna również wszyst-
kim Państwu, którzy byli gośćmi na-
szych posiedzeń, za to, że interesowali 
się sprawami miasta i naszą pracą. Dla 
wszystkich innych mieszkańców, którzy 
nie odwiedzali zbyt często naszych po-
siedzeń starałam się, w miarę regular-
nie, pisać sprawozdania z naszych ob-
rad w „Echu Puszczykowa”. Traktowa-
łam to jako zobowiązanie powzięte na 
początku mojej pracy wobec wszyst-
kich, zainteresowanych pracą komisji, 
puszczykowian. Dlatego też sądzę, że 
na bieżąco każdy mógł śledzić naszą 
pracę i efekty naszych działań.

Na koniec chciałabym jeszcze przy-
pomnieć, że zaczynaliśmy pracę w in-
nym składzie – z dwoma członkami 
KEKiS musieliśmy się pożegnać – z zu-
pełnie innych przyczyn, ale obie sytu-
acje były dla nas bardzo trudne. Chcia-
łabym, abyśmy wspomnieli zwłaszcza 
o Jarku Strzelczyku jako człowieku 
odpowiedzialnym, niezwykle wrażli-
wym, życzliwym i oddali cześć Jego 
Pamięci. 

Jeszcze raz bardzo wszystkim Pań-
stwu dziękuję za te cztery wspólne lata!

Małgorzata Szczotka
przewodnicząca Komisji Edukacji, 

 Kultury i Sportu Rady Miasta
 Puszczykowa
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KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
Jak zwykle w takich sytuacjach, kiedy kończy 
się pewien okres życia – publicznego, służbo-
wego czy nawet prywatnego, staramy się ro-
bić podsumowania – bilans dokonań, także 

tych, które nas nie satysfakcjonują i zawsze mogłyby być 
efektywniejsze, bardziej skuteczne.

Kończy się właśnie 4-letnia kadencja Rady Miasta Puszczyko-
wa, a tym samym praca Komisji Spraw Społecznych, której miałam 
zaszczyt przewodniczyć. W 2010 roku, tuż po wyborach, czekało 
nas nie lada wyzwanie – większość z naszego 7-osobowego zespo-
łu, łącznie ze mną, debiutowało w roli samorządowców, ale zdając 
sobie sprawę z zaufania, jakim obdarzyli nas wyborcy, staraliśmy 
się rzetelnie i z pełną odpowiedzialnością realizować zadania po-
wierzone nam przez Miasto.

Na 36 posiedzeniach Komisji omawialiśmy problemy związane 
z pomocą społeczną i zapobieganiu patologiom społecznym, 
ochroną zdrowia, bezpieczeństwem w szerokim tego słowa znacze-
niu, porządkiem i czystością, środowiskiem, wspieraniem działań 
organizacji pozarządowych, budżetem tych podmiotów, które były 
w obszarze naszych zainteresowań, a także sprawami bezpośrednio 
dotyczącymi poszczególnych mieszkańców, starając się dopomóc 
w rozwiązywaniu ich problemów, często bardzo osobistych...

Konieczność podejmowania każdego roku uchwał obejmują-
cych programy przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, prze-
mocy w rodzinie była znakomitą okazją do zapoznania się z wiel-
kością tych zjawisk wśród mieszkańców Puszczykowa, możliwo-
ścią popierania i akceptowania wszelkich propozycji działań zapo-
biegających tym patologiom oraz wspieraniu świetnej współpracy 
w tej dziedzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, 
Straży Miejskiej, dyrekcji szkół, władz miasta, radnych uczestni-
czących w pracach Komisji Interdyscyplinarnej.

Dzięki środkom uzyskanym z udzielanych koncesji na obrót 
alkoholem można było finansować pracę świetlicy socjoterapeu-
tycznej i klubiku “Sówka”, opłacać dodatkowe patrole policji 
w okresie letnim, dotować realizację projektów przewidzianych 
w programach przeciwdziałających alkoholizmowi.

Przy planowaniu budżetów na ostatnie dwa lata Komisja Spraw 
Społecznych żarliwie popierała propozycje sfinansowania remon-
tów dwóch miejskich obiektów z przeznaczeniem na mieszkania 
komunalne – dzięki temu oddano w użytkowanie najbardziej po-
trzebującym rodzinom 12 nowych lokali, a przychodnia lekarza 
rodzinnego funkcjonuje nadal i to w pięknie wyremontowanych 
pomieszczeniach.

Głosując za przyjęciem projektów budżetów na kolejne lata 
zawsze braliśmy pod uwagę planowaną kwotę dotacji dla organiza-
cji pozarządowych na realizację zadań publicznych zlecanych przez 
Burmistrza w otwartych konkursach, dbaliśmy o to, aby wielkość 
tych środków była na stałym, odpowiednio wysokim, poziomie. 
Uchwalane każdego roku programy współpracy Miasta Puszczyko-
wa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego były “filarem” w podejmowa-
niu różnych inicjatyw społecznych poprawiających, jakość życia 
mieszkańców naszego miasta.

Od początku 2012 roku porządek obrad prawie każdego posie-
dzenia Komisji Spraw Społecznych obejmował temat dotyczący nas 

wszystkich: planowanego na lipiec 2013 roku wprowadzenia istot-
nych zmian w ustawie o gospodarce odpadami tzn. powierzenia 
gminom obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komu-
nalnych. Zajmowaliśmy się tym problemem na bieżąco, monitorując 
działania Związku Międzygminnego SELEKT, którego miasto Pusz-
czykowo jest członkiem i dzięki naszemu zaangażowaniu udało się 
odpowiednio informować mieszkańców o szczegółach planowanych 
zmian i wprowadzić te zmiany całkiem “bezboleśnie”.

Niestety, pomimo wielokrotnych apeli, wniosków i próśb do 
Zarządu ZM SELEKT nie udało się zapewnić dwukrotnego w cią-
gu miesiąca odbioru plastików i makulatury. Odpowiadając z kolei 
na potrzeby mieszkańców miasto wprowadziło nieodpłatny, okre-
sowy odbiór odpadów organicznych (skoszonej trawy, suchych liści 
itp.) przez firmę EKO RONDO.W przyszłym roku zajmie się tym 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, 
który zostanie wybudowany przez Związek Międzygminny SE-
LEKT na Niwce. I jeszcze dodatkowa informacja: w najbliższych 
dwóch latach odbiór śmieci i odpadów segregowanych zapewni 
nam, mieszkańcom Puszczykowa, firma EKO RONDO.

Z pewnością wszyscy odczuliśmy, że statystyki otrzymane 
z Komisariatu Policji w Puszczykowie wskazujące na ogólną po-
prawę stanu bezpieczeństwa w mieście nie są bezpodstawne i cho-
ciaż nadal zdarzają się przypadki chuligaństwa, wandalizmu, nisz-
czenia mienia, którym trudno skutecznie zaradzić to sadzę, że do-
bra współpraca władz miasta i radnych z lokalną policją oraz Stra-
żą Miejską miała także wpływ na to, że czujemy się bezpieczniej 
w naszym mieście. Uporządkowany został sposób parkowania na 
niektórych ulicach, powstało kilkadziesiąt nowych miejsc parkin-
gowych, zainstalowano kamery obrotowe w systemie miejskiego 
monitoringu (na Rynku, na Rondzie Ks.K.Pielatowskiego), zaku-
piono trzeci fotoradar, który zamontowany na ulicy Wysokiej sku-
tecznie ogranicza prędkość pojazdów na Szosie Mosińskiej, w po-
bliżu szkół i przedszkola.

Podejmowaliśmy wiele prób, aby przynajmniej ograniczyć ruch 
samochodowy na Rynku, padały najrozmaitsze propozycje, różnice 
poglądów “w tym temacie” były bardzo znaczące, ale znalezienie 
skutecznego rozwiązania tego problemu winno być jednym z waż-
niejszych zadań dla władz miasta i radnych.

Niezbyt skuteczne okazały się także nasze próby wprowadzenia 
takich zmian w Regulaminie utrzymania porządku i czystości 
w mieście, które wymogłyby na właścicielach nieruchomości, nie 
tylko prywatnych, większą dbałość o porządek, czystość i estetykę 
na własnych posesjach i w najbliższym ich otoczeniu. Ograniczenia 
prawne uniemożliwiły wprowadzenie większości zmian suge-
rowanych przez mieszkańców i radnych.

Przedstawione Państwu powyższe podsumowanie pracy radnych 
z Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Puszczykowa VI kaden-
cji nie obejmuje całości naszych działań, mamy także świadomość, 
że można było zrobić znacznie więcej dla naszego wspólnego do-
bra, ale nie zawsze istniejące uwarunkowania i dostępne środki 
gwarantują realizację planów i zamierzeń...

W imieniu radnych naszej Komisji dziękuję wszystkim za  
4 lata współpracy, za pomoc, życzliwość, wsparcie w działaniach, 
uśmiech przy potknięciach, ale i także za konstruktywną krytykę.

Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych 

Rady Miasta Puszczykowa



KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA
Dobiega końca VI kadencja Rady Miasta Puszczykowa. Oto w wielkim 
skrócie działalność Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta podczas mijającej 
kadencji. 

Komisja była jedną ze stałych komisji 
Rady Miasta i w składzie dziewięciu rad-
nych, obradowała na 70 posiedzeniach. Od-
była też jedno wspólne posiedzenie z Komi-
sją Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisją 
Spraw Społecznych. Przeprowadziła 7 wizji 
lokalnych różnych części miasta.

Zakres prac Komisji był bardzo szeroki 
i obejmował z założenia głównie dwa obsza-
ry: sprawy związane z budżetem miasta, 
zarówno w zakresie planowania jak realiza-
cji, oraz problemy dotyczące zagadnień 
w zakresie kształtowania rozwoju i urbani-
styki miasta.

Podczas posiedzeń analizowano i opi-
niowano projekty większości uchwał kiero-
wanych na sesje Rady Miasta. Rozpatrywa-
no, wnoszono uwagi i opiniowano projekty 
budżetu Miasta na kolejne lata.

Na bieżąco dokonywano analiz, zgłasza-
no wnioski i opiniowano zmiany dokonywa-
ne w kolejnych korektach budżetów. Anali-
zowano i opiniowano wnioski absolutoryjne.

Na bieżąco rozpatrywane były inne poja-
wiające się problemy, które wiązały się z za-
gadnieniami finansowymi. W trakcie bieżą-
cej kadencji udało się nieznacznie zmniej-
szyć zadłużenie i doprowadzić do poprawy 
wszystkich wskaźników finansowych miasta.

W sferze zainteresowań Komisji były 
również inwestycje i remonty, zarówno 
w zakresie ich planowania jak i realizacji. 
Między innymi: utwardzanie, remonty i bu-
dowa dróg oraz chodników, remonty i ada-
ptacje budynków, budowa nowych obiek-
tów, infrastruktura techniczna; sprawy trans-
portu publicznego itp.

W obszarze planowania przestrzennego 
doprowadzono do uchwalenia 9 planów za-
gospodarowania przestrzennego. Wywołano 
10 nowych planów.

Prace nad kilkoma planami zagospoda-
rowania przestrzennego przebiegały często 
w niezwykle ożywionej atmosferze. Miesz-
kańcy uczestniczący w posiedzeniach Komi-
sji bardzo aktywnie formułowali swoje uwa-
gi, wnioski i zastrzeżenia co do proponowa-
nych zapisów. Dotyczyło to szczególnie 
możliwości lokowania dużych obiektów 
handlowych, określenia funkcji terenów oraz 
budownictwa wielorodzinnego na terenie 
Miasta. 

W uchwalonych planach zagospodaro-
wania zawarto zapisy chroniące charakter 
miasta i interesy mieszkańców.

Najbardziej kontrowersyjne dla miesz-
kańców plany zagospodarowania prze-
strzennego nie zostały dokończone i uchwa-

lone. Podobnie nie udało się zakończyć 
prac nad zapoczątkowanym w poprzedniej 
kadencji Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta. Przedstawione projekty budziły 
poważne zastrzeżenia. Powołany został 
w związku z tym, z inicjatywy Komisji, 
Zespół Doradczy ds. Studium, który zebrał 
wnioski do ostatniej wersji projektu. 
W skład Zespołu weszli przedstawiciele 
stowarzyszeń, mieszkańcy, radni, projek-
tanci i pracownicy UM.

To skrótowe zestawienie nie obejmuje 
oczywiście wszystkich spraw i problemów 
omawianych na posiedzeniach. Wydaje się, 
że Komisja w obecnym kształcie zajmowała 
się zbyt wieloma ważnymi obszarami. Warto 
byłoby zastanowić się w następnej kadencji 
Rady, nad rozdzieleniem jej zadań na dwie 
odrębne komisje – np. Komisję Budżetu 
i Komisję Rozwoju Miasta.

Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie 
uczestniczyli w pracach Komisji, a zwłasz-
cza Mieszkańcom Miasta. Dziękuję pracow-
nikom UM za życzliwą i efektywną współ-
pracę, a w szczególności pracownikom Biu-
ra Rady, które zapewniło niezawodną pomoc 
organizacyjną, Dziękuję członkom Komisji 
za pracę podczas wielogodzinnych posie-
dzeń.

. Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Rozwoju Miasta 
Rady Miasta Puszczykowa 

Marek Barłóg

9październik 2014Echo Puszczykowawww.puszczykowo.pl

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie 
zgodnie z tradycją zaprasza na WIELKI BAL ANDRZEJKOWY 2014! 

Szaloną noc pełną dobrej muzyki, zabawy i niespodzianek! 29 listopada 2014, godzina 20.00
Restauracja TASTE_it hotelu HOT_elarnia**** , Puszczykowo, ul. Morenowa 33

Informacje: www.sp1puszczykowo.pl, facebook.com/RRSP1Puszczykowo
Rezerwacja zaproszeń: tel. 667 454 091 

Cały dochód trafia na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr. 1!

NOWY SAMOCHÓD OSP PUSZCZYKOWO 
Na dziedzińcu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu w sobotę – 25 października br. odby-

ło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakupionego w 2014 roku 
ze środków pochodzących z budżetu Miasta Puszczykowa z dofinansowaniem Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego. 

Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Puszczykowie, radni zatwier-
dzili uchwałą Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 kwietnia br. Przeznaczyli na ten cel kwo-
tę 46 500 zł. red
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O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16.

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 
roku poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 
poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Puszczykowa Uchwały Nr 328/14/VI z dnia 21 paździer-
nika 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie 
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo w terminie do dnia 3.12.2014 r. Z niezbędną 
dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Wniosek powinien zawierać na-
zwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być skła-
dane w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miejski w Puszczykowie lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w usta-
wie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres:  
um@puszczykowo.pl do dnia 3.12.2014 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy oraz 
przedmiot wniosku.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa. Wnioski złożone po upływie ww. 
terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o ponownym (drugim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej 
i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego, obręb Puszczykowo, arkusz 13 i 14.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2012 r, poz. 647 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2013r, poz. 1235 
ze zm.) oraz uchwały Nr 55/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011r, zawiadamiam o ponownym (drugim) 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego, obręb Puszczykowo, 
arkusz 13 i 14 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3.11.2014r. do 3.12.2014 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 3.11.2014 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 jednostki 
organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2014 r.

 BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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„FIFNA WYCIECZKA MELI I SZCZUNA”
W jesienny październikowy dzień klasy drugie ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Puszczykowie wybrały się na wycieczkę do Poznania. Celem 
wycieczki było Muzeum Historii Miasta Poznania oraz wizyta 
w Rogalowym Muzeum.

AKTYWNA ZIELONA SZKOŁA
Dwa dni w Hermanowie spędzili w październiku br. uczniowie  
klas III A i III C Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie. 

AKADEMIA RODZINY 2
Już po raz drugi parafia pw. Św Józefa Oblubieńca 
NMP w Puszczykowie zaprasza mieszkańców naszego 
miasta i okolic do udziału w wydarzeniach Akademii 
Rodziny. 

Tegoroczna edycja Akademii poświęcona będzie proble-
matyce rodziny w szczególności dziecka w rodzinie, prawu 
dziecka do własnej tożsamości i do swoich rodziców. 

Spotkania Akademii będą odbywały się w Sali Jana Paw-
ła II, przy ul. Dworcowej w Puszczykowie, wstęp wolny. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej pa-
rafii www.jozefpuszczykowo.pl.

Wydarzenia tegorocznej Akademii Rodziny objęli swoim 
patronatem O. Prowincjał Zgromadzenia Ducha Świętego 
Dariusz Andrzejewski oraz Burmistrz Miasta Puszczykowa 
Andrzej Balcerek. 

Sala renesansowa Ratusza olśniła 
nas pięknie zdobionym sklepieniem, 
Sala Królewska, zaskoczyła ogromnym 
kominkiem, a na parterze ucieszyła 
możliwość obejrzenia starego mechani-
zmu koziołków. Można było też usły-
szeć legendę o koziołkach. 

Nasze estetyczne doznania przerwał 
cudny zapach dochodzący z kamienicy 
przy ulicy Klasztornej. Podążając za 
unoszącym się aromatem świeżego cia-
sta dotarliśmy do renesansowej kamieni-

cy ze znakomicie zachowaną ceglaną 
ścianą sprzed 600 lat. Od razu po wej-
ściu do sali, każdy z nas otrzymał odpo-
wiedni strój do… pracy. Okazało się, że 
trafiliśmy na pokaz o tajemnicach i wy-
pieku tradycyjnych Rogali Świętomar-
cińskich. Z początku nie wszystko rozu-
mieliśmy, bo… Starszy Rogalowy 
Mistrz mówił gwarą poznańską. Jednak 
po kilku minutach już wiedzieliśmy, że 
witając „mele” i „szczunów”, witał 
dziewczęta i chłopców, że mamy uważ-
nie patrzeć „ślipiami”, a słuchać „klapio-

kami” i nie mówić za dużo „kalafami”. 
Podczas wizyty zapoznaliśmy się ze 
składnikami i recepturą rogali oraz spró-
bowaliśmy ich. Uczestniczyliśmy też 
w przygotowaniu rogali pomagając Ro-
galowemu Mistrzowi gnieść ciasto, które 
ma 81 warstw, przy użyciu tradycyjnych 
narzędzi cukierniczych! Z pewnością 
była to bardzo „fifna” wycieczka. red

Wraz z opiekunami uczestniczyli 
w wyjeździe na tzw. Zieloną Szkołę. 
Podczas pobytu dzieci jeździły konno, 
przyglądały się funkcjonowaniu gospo-
darstwa agroturystycznego, uczestniczy-
ły w warsztatach prowadzonych przez 
ornitologa, zwiedziły małe zoo oraz zaj-

Program Akademii Rodziny 2; wtorek 18.11.2014, godz. 18.30.
Warsztaty nie tylko dla Mamy i Taty; prowadzenie: mgr Ilona Phan-Tarasiuk 
i dr Jacek Pulikowski; obowiązują zapisy: mlaczkowska@radioemaus.pl

• Środa 19.11.2014, godz. 18.30. Prawo dziecka do własnej  
tożsamości – sytuacja dziecka w rodzicielskich układach –  
panel dyskusyjny: psycholog dr J. Próchniewicz, prawnik  
dr M. Łączkowska, dyrektor domu dziecka mgr W. Walczak

• Czwartek 20.11.2014, godz. 18.30. Nasze dziecko schodzi 
z drogi, którą mu wskazujemy – o Panu Bogu „tak” Kościo-
łowi „nie” oraz o „życiu na próbę” – panel dyskusyjny: 
ksiądz dr P. Pacholak, psycholog mgr M. Tokłowicz, trener 
rozwoju osobistego mgr M. Urbanowicz

• piątek 21.11.2014, godz. 18.30 seks w życiu naszego dziec-
ka – panel dyskusyjny: mgr A. Cyfert, dr M. Miziniak – 
Kużaj, mgr M. Strumiński

• sobota 22.11.2014, godz. 16.00 Koncert – rodzinne śpiewa-
nie – Kinga Kielich z zespołem Muzyków

mowały się grami i zabawami sportowy-
mi. Ponadto chętni mieli okazję pływać 
w krytym basenie i potańczyć na dysko-
tece. Pożegnalne ognisko dostarczyło 
wszystkim miłych wrażeń. Halina 
Gromnicka  Izabela Gogojewicz 

Fot: Joanna Janowicz
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INWESTYCJE

ULICE Z NOWYMI 
NAWIERZCHNIAMI
W październiku kontynuowano prace związane 
z budowami ulicy Zaułek, Jasnej i Bocznej. 

Pod koniec miesiąca ulica Jasna i Boczna zostały już od-
dane do użytku. Na tych ulicach została ułożona nawierzch-
nia z kostki typu pozbruk. Obie ulice będą pełniły funkcje 
pieszojezdni. Prace na ulicy Jasnej były prowadzone na od-
cinku ok. 260 metrów, natomiast na ulicy Bocznej na nieco 
krótszym niespełna 200 metrowym odcinku. Przed rozpoczę-
ciem prac mieszkańcy podczas konsultacji zdecydowali, że 
na ulicy Bocznej zostaną dodatkowo zamontowane progi 
zwalniające. 

Wykonawcą prac na obu ulicach była puszczykowska fir-
ma Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera. Wykonanie 
ulicy Jasnej kosztowało 268.140 złotych. Realizacja ulicy 
Bocznej była droższa, jej koszt to 345.427 złotych.

Całkowicie odmieniona jest także ulica Zaułek. Również 
tam ułożono nawierzchnię z kostki typu pozbruk. Wzdłuż 
ulicy jest także chodnik, a pozbrukiem wyłożone są także 
wjazdy na wszystkie posesje znajdujące się przy tej ulicy. 
W zakres prac tej inwestycji wchodziła także wymiana kana-
lizacji deszczowej. Kanalizacja położona w tej ulicy przez 
wielu laty była wadliwie położona i jej wymiana była ko-
nieczna. Specjaliści zdecydowali o zastosowaniu rozwiązania 
z systemem z rozsączaniem wód opadowych w specjalnych 
urządzeniach. Niestety wykonawca nie wywiązał się z termi-
nów i miasto naliczy karne odsetki przewidziane w umowie.

Prace rozpoczęły się także na ul. Kopernika. Burmistrz 
Andrzej Balcerek tradycyjnie, jak przed każdą większą inwe-
stycją drogową zaprosił mieszkańców tej ulicy na spotkanie-
-konsultacje, podczas, którego wykonawca przedstawił inwe-
stycję. Wśród poruszanych tematów była także sprawa mon-
tażu progów zwalniających. Większość mieszkańców nie 
widziała jednak potrzeby ich montażu. red

WYMIENILI 
KOLEKTOR
Na ulicy Podgórnej wymieniono 
kolektor deszczowy. Prace były już 
dawno zaplanowane. Wymiana 
była konieczna ze względu na zły 
stan istniejącej kanalizacji. 

Po wykopaniu starych rur kanaliza-
cyjnych betonowych tzw. Vipro okazało 
się, że korzenie pobliskich drzew całko-

wicie zaczopowały prześwit kanalizacji. 
Piasek, liście i błoto oblepiły powrasta-
ne w rury korzenie tak, że niemal w ca-
łości wypełniły średnicę rur (widać to 
doskonale na zdjęciach obok). 

Nowe rury wykonane są z tworzyw 
sztucznych z gumowym uszczelnieniem 
na łączeniach. Uniemożliwia to przedo-
stanie się do wnętrza kanalizacji korze-
ni rosnących przy drodze drzew, co jak 
widać na przykładzie starej kanalizacji 
może być fatalne w skutkach.

Oprócz wymiany starych rur po za-
kończeniu prac zostanie tam wyremon-
towany chodnik. red

Ul. Zaułek

Ul. Boczna

Ul. Jasna
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1 września 2014 r. minęło 50 lat od pierwszego dzwonka, który rozbrzmiał 
w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie. Z okazji tak wspaniałego 
jubileuszu 20 września br., w szkole odbyły się uroczystości w których 
uczestniczyli znamienici goście oraz setki absolwentów tej szkoły. 

ŚWIĘTO EDUKACJI
W piątek, 10 października br. Burmistrz Andrzej 
Balcerek zaprosił dyrektorów oraz nauczycieli 
puszczykowskich szkół, aby z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej podziękować pedagogom za wkład 
i poświęcenie w ciągły rozwój oświaty.

Burmistrz Miasta wraz z Zastępcą – Władysławem Ślisiń-
skim oraz Sekretarzem Miasta – Maciejem Dettlaffem wrę-
czyli wszystkim zebranym nagrody za szczególne osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze, doceniając rzetelność i profe-
sjonalizm kadry pedagogicznej. Ponadto dwóm nauczyciel-
kom zostały wręczone dyplomy z okazji uzyskanego awansu 
zawodowego.

 – Rok szkolny 2014/15 przyniósł wiele zmian dla nauczy-
cieli SP 1 i Gimnazjum nr 1. Pierwsze tygodnie nowego roku 
szkolnego pokazały, że rozdzielenie SP 1 i Gimnazjum nr 1 
było dobrym rozwiązaniem, spełniającym oczekiwania kadry 

pedagogicznej, rodziców i uczniów – mówi burmistrz Andrzej 
Balcerek. 

Z okazji święta polskiej edukacji, wszystkim Nauczycie-
lom składamy serdeczne życzenia satysfakcji z pracy, cierpli-
wości przy realizowaniu wszelkich zamierzeń oraz niezliczo-
nych inspiracji. red

Jubileusz rozpoczął „I Miting Ab-
solwenta LO w Puszczykowie” rozegra-
ny 13 września na nowym stadionie 
Zespołu Szkół w Puszczykowie. Wszy-
scy uczestnicy bawili się w duchu spor-
towej zabawy. 

W trakcie i po zawodach była oka-
zja do wspomnień i wielu rozmów. Byli 
uczniowie zwiedzili internat, salę gim-
nastyczną, gabinety odnowy biologicz-
nej i z łezką w oku wracali myślami do 
dawnych czasów. Na pamiątkę okolicz-
nościowego spotkania można było tak-
że zamówić koszulkę. 

Tydzień później w szkole zorganizo-
wano „właściwe” uroczystości. Swoją 
obecnością obchody uświetnili m.in.: 
Arkady Fiedler – poseł na sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Jan Grabkowski – 
Starosta Poznański, Tomasz Łubiński – 
Wicestarosta Poznański, Dorota Kinal 
– wicekurator Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu, Dariusz Szmyt – Burmistrz 
Miasta Luboń, Andrzej Balcerek – Bur-
mistrz Miasta Puszczykowo, dyrektorzy 
powiatowych placówek oświatowych, 
dyrektorzy szkół podstawowych i gim-
nazjalnych z Puszczykowa, ale też byli 

dyrektorzy Liceum w Puszczykowie, 
byli i obecni nauczyciele i pracownicy 
szkoły, absolwenci i uczniowie.

Jubileusz był wspaniałą okazją do 
wspomnień. Najważniejsze fakty z hi-
storii szkoły przedstawił Dyrektor Prze-
mysław Budzyński. Goście z sentymen-
tem oglądali sale lekcyjne, stadion lek-
koatletyczny, internat, kroniki oraz wy-
stawy okolicznościowe przygotowane 
specjalnie na ten dzień. Uczestnicy ob-
chodów obejrzeli także program arty-
styczny, którego autorami byli nie tylko 
obecni uczniowie liceum, ale także ab-
solwenci. Święto szkoły przebiegało 
w pełnej radości i wzruszeń atmosferze, 
stało się okazją do podsumowań i przy-
wołania wspomnień. red

PÓŁ WIEKU LO 
W PUSZCZYKOWIE
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POSŁUCHAJ BAŚNI
13 listopada 2014 r. godz. 17, Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz w Puszczykowie, Rynek 15

Zaprasza wszystkie dzieci na wspólne słuchanie bajek. Tym razem spotkanie zatytułowane jest 
„Wielkopolskie opowieści – wielkopolskim dzieciom”.  
Wstęp wolny. Przyjdź i posłuchaj jak inni opowiadają baśnie. BMCAK 

17 października w Bibliotece Miejskiej 
im. M. Musierowicz odbył się wernisaż wystawy 
fotograficznej pt. „Inspiracje – 41 odsłon 
Puszczykowa”. 

Prace są efektem poszukiwań twórczych grupy miłośni-
ków fotografii uczestniczących w warsztatach, wykładach 
i konsultacjach prowadzonych przez artystę fotografika Wło-
dzimierza Kowalińskiego w ramach spotkań FOTOPUSZ-
CZYKOWO. Wystawa ukazuje piękno Puszczykowa w róż-
nych porach roku, za dnia i w nocy. Warto wejść do Bibliote-
ki i zobaczyć artystyczne spojrzenie na walory naszego uro-
kliwego miasta. Autorami zdjęć są: Róża Bąkowska, Izabela 
Cierzyńska, Lidia Drzewiecka, Jolenta Strabel, Jarosław Bi-
lewicz, Błażej Krakowski i Jacek Wosicki.

Podczas wernisażu Burmistrz Andrzej Balcerek z Prze-
wodniczącym Rady Miasta JAnuszem Szafarkiewiczem prze-
kazali Bibliotece dar od prezesa Polskiego Komitetu Olimpij-

WERNISAŻ WYSTAWY
„INSPIRACJE – 41 ODSŁON 
PUSZCZYKOWA”

skiego z okazji otwarcia nowej siedziby, w postaci albumów 
i czasopism o tematyce sportowej

Wystawa została zorganizowana przy wsparciu Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu, w ramach II Wielkopolskiego Festiwalu Foto-
grafii im. Ireneusza Zjeżdżałki. BMCAK
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SPOTKANIE Z BRETOŃSKĄ 
KULTURĄ
20 listopada 2014 o godz. 18.00, w Centrum Animacji 
Kultury, przy ul. Wysokiej 1, rozpocznie się spotkanie 
z tańcem i muzyką bretońską.

Gwiazdą wieczoru będzie przedstawicielka młodego pokolenia 
– Rozenn Talec – artystka specjalizująca się w wykonywaniu reper-
tuaru charakterystycznego dla środkowej Bretanii we współczesnych 
aranżacjach. Artystce towarzyszyć będzie Yannniq Noguet – muzyk, 
instrumentalista, wirtuoz akordeonu diatonicznego – instrumentu 
charakterystycznego dla muzyki tego kręgu kulturowego.

Organizatorami koncertu są: Stowarzyszenie Puszczykowo-Cha-
teaugiron wraz z Urzędem Miasta Puszczykowa. Wstęp wolny. 
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W październikowym numerze Echa Puszczykowa podsumowujemy VI kadencję samorządu. Pracę Rady 
podsumowali przewodniczący Rady Miasta oraz przewodniczący komisji tematycznych pracujących w naszej 
radzie. Nie można jednak dokonać podsumowania kadencji bez prezentacji inwestycji i ważniejszych zadań 
zrealizowanych w minionych 4 latach. Na kilku najbliższych stronach prezentujemy wybrane zadania 
zrealizowane w Puszczykowie od stycznia 2011 do października 2014 r.  Bogdan Lewicki

WAŻNIEJSZE ZADANIA REALIZOWANE W LATACH 2011–2014
ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE POZOSTAŁE ZADANIA

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

ULICE, PROGI ZWALNIAJĄCE I ZATOKI AUTOBUSOWE BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG

budowa ulicy Gołębiej (dokończenie zadania) remonty cząstkowe ulic i chodników

budowa ulicy Wrzosowej zimowe utrzymanie dróg

budowa ulicy Langego oznakowanie dróg 

budowa ulicy Matejki czyszczenie i konserwacja kanalizacji deszczowej, 
przepustów

budowa ulicy Nowowiejskiego konserwacja sygnalizacji świetlnej

budowa odcinka ulicy Wąskiej utwardzenie nawierzchni dróg 

budowa ulicy Śląskiej profilowanie dróg

budowa ulicy Środkowej czyszczenie nawierzchni ulic

budowa ulicy Sportowej i parkingu (32 miejsca) wykaszanie poboczy ulic

budowa ulicy Jastrzębiej TRANSPORT

budowa ulicy Magazynowej finansowanie linii autobusowej 651

budowa ulicy Zaułek finansowanie dodatkowych kursów na Stare 
Puszczykowo (linia 642)

Ulica Śląska

Parking przy ul. Sportowej

Chodnik na ul. Kasprowicza

Zimowe utrzymanie ulic

PUSZCZYKOWO W LATACH 2010-2014 



budowa ulicy Bocznej

budowa ulicy Jasnej

budowa ulicy Kopernika

budowa ulicy Krętej (w trakcie realizacji)

wykonanie dokumentacji projektowych na budowę kolejnych ulic: 
Grunwaldzka, Bałtycka, Rolna, Krańcowa, Kochanowskiego Niwka Stara, 
Kasztanowa, Krótka, Graniczna, Klasztorna, Polna, Strażacka, Solskiego, 
Świerkowa, Żupańskiego, Pułaskiego (w trakcie realizacji)

budowa progów zwalniających na ul. Gołębiej

budowa zatoki autobusowej na ulicy Kraszewskiego

wykup gruntów i zapłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi

budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Nowe Osiedle

wymiana starej kanalizacji deszczowej w ul. Podgórnej na nową

naprawa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa, Tulipanowa, 
Kraszewskiego, kolektora deszczowego ul. Zielona, ul. Piaskowa, ul. 
Rządowa, ul. Kasprowicza, ułożenie płyt żelbetowych na kanalizacji  
ul. Lipowa/Owocowa

budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazurskiej (w trakcie realizacji)

naprawa przepustu w ul. Poznańskiej

wykonanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych dla całego Miasta 
(w trakcie realizacji)

NAKŁADKI BITUMICZNE

ul. Posadzego

ul. Wczasowa w części

ul. Dworcowa

ul. Kosynierów Miłosławskich (podpisano umowę z wykonawcą)

ul. Podgórna dojazd do Gimnazjum nr 1

CHODNIKI I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

budowa chodnika na ul. Jaskółczej

budowa chodnika na ul. Sobieskiego

Chodnik na ul. Słowiczej

Zatoka autobusowa i oświetlenia na ulicy Kraszewskiego

Ulica Nowowiejskiego

Ulica Wąska

Budowa chodnika na ul. Sobieskiego

Układanie nakładki bitumicznej 
na dojeździe do Gimnazjum nr 1

Ulica Gołębia



budowa przejścia dla pieszych na ulicy Gwarnej

budowa chodnika z miejscami postojowymi (12 miejsc)  
na ul. Kasprowicza

remont chodnika ul. Podgórna

remont chodnika ul. Jarosławska

remont chodnika ul. Cyryla Ratajskiego (w trakcie przygotowania)

PARKINGI

budowa parkingu przy ulicy Sportowej (32 miejsca)

budowa parkingu przy ul. Kościelnej (30 miejsc)

budowa parkingu przy ul. Kasprowicza (9 miejsc)

OŚWIETLENIE

budowa oświetlenia na ul. Sportowej

budowa oświetlenia na ul. Zacisze

budowa oświetlenia na ulicy Żytniej

budowa oświetlenia na ulicy Solskiego

budowa oświetlenia na ulicy Kraszewskiego

budowa oświetlenia na ulicy Tulipanowej

PRACE NA RYNKU

budowa dużej płyty Rynku

utwardzenie i przełożenie nawierzchni przy Rynku

INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej

budowa sieci wodociągowej w ul. Myśliwskiej

budowa przyłącza wodociągowego przy ul. Nadwarciańskiej

budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szpitalna

budowa sieci wodociągowej ul. Szpitalna

budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rumiankowa

budowa sieci wodociągowej ul. Rumiankowa

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miętowej

Ponadto, spółka Aquanet, której udziałowcem jest Miasto Puszczykowo 
jest w trakcie kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Pusz-
czykowie.

Parking przy ul. Kościelnej

Ulica Jastrzębia 

Budowa sieci wodociągowej na ulicy Szpitalnej

Ulica MagazynowaPłyta Rynku



OŚWIATA

poprawa bazy lokalowej SP1 i Gimnazjum 1 poprzez: przeniesienie 
Gimnazjum nr 1 do budynku tzw. „starej szkoły”

organizacja i finansowanie zajęć pozalekcyjnych  
dla uczniów wszystkich szkół miejskich i korekcyjnych 
dla uczniów szkół podstawowych 

wykonanie kanalizacji deszczowej, termomodernizacji wraz 
z remontem dachu, remontu schodów zewnętrznych i tarasu 
przedszkola przy ul. Przyszkolnej 1

współfinansowanie wyjazdów uczniów szkół podstawo-
wych na zielone szkoły 

stworzenie drugiej świetlicy (dla klas 0-1) w SP1 przyznawania i finansowanie nagród dla uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych (zwiększenie puli nagród o 100%)

wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w SP1 dofinansowywanie działalności przedszkoli niepublicz-
nych

remont dachu SP1 finansowanie działalności przedszkola publicznego 
prowadzonego przez podmiot prywatny

wykonanie termomodernizacji sali gimnastycznej przy SP1 zmniejszenie liczebności uczniów w klasach

zaadaptowanie mieszkania komunalnego na drugą świetlicę  
(dla najmłodszych dzieci) w SP2

przygotowanie szkół do przyjęcia sześciolatków  
(wyposażenie sal lekcyjnych, świetlic)

 dokonanie częściowej płatności za rozbudowę SP2 doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, w tym tabli-
ce interaktywne

likwidacja składu opału przy SP2 wyposażenie nowych sal lekcyjnych i drugiej sali gimna-
stycznej w SP2 

częściowa modernizacja instalacji elektrycznej w SP2 i Gimnazjum 2 systematyczne remonty sal lekcyjnych, wymiana na 
nowe (i uzupełnianie) szafek, stolików, krzeseł

wymiana kotła gazowego w SP2 (w trakcie realizacji) finansowanie dojazdów do szkół uczniom szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych

wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku SP 2 finansowanie dojazdów zbiorowych i indywidualnych do 
szkół w Mosinie i Poznaniu uczniom niepełnosprawnym

zakup centrali telefonicznej na potrzeby SP2 i Gimnazjum 2 finansowanie doskonalenia i dokształcania nauczycieli

organizacja i finansowanie zajęć z rytmiki w szkołach 
podstawowych dla 5-latków

Tablica interaktywna w SP nr 1 Festyn w Przedszkolu przy ul. Przyszkolnej

Przecięcie wstęgi w Gimnazjum nr 1Wyposażenie sal lekcyjnych 



KULTURA

zakup budynku na Rynku i adaptacja budynku na Rynku na Bibliotekę 
Miejską

organizacja Dni Puszczykowa, gościli u nas m.in.: 
Elektryczne Gitary, Arka Noego, luxtorpeda, Małgorzata 
Ostrowska i goście: Marek Jackowski i Maciej Sobczak, 
Raz Dwa Trzy, Trubadurzy i Brathanki

adaptacja pomieszczeń w SP nr 1 na Centrum Animacji Kultury zadania realizowane przez Bibliotekę Miejską w tym: 
rozwój Akademii Seniora, Puszczykowska Jesień 
Kulturalna, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
spotkania z artystami, twórcami, ludźmi prezentującymi 
swoje pasje (m.in. prof. J. Bralczyk, J. Kret), koncerty 
(m.in.:John Porter i Ania Lipnicka, Czesław Mozil, Alicja 
Majewska, Edyta Geppert) 

dofinansowywanie remontów obiektów zabytkowych na terenie 
Miasta, w tym: Muzeum im. Arkadego Fiedlera, wilii Rusałka, dworca 
w Puszczykowie

współfinansowanie corocznych koncertów organowych

wspieranie organizacji pozarządowych w formie dotacji: 
Nagroda Bursztynowego Motyla, jako jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych nagród literackich w Wielkopolsce, 
wręczana za książki o tematyce podróżniczej, Koncer-
ty organizowane w ramach Polskiej Akademii Gitary, 
w ramach których mogliśmy usłyszeć w Puszczykowie 
grę gitarową największych wirtuozów muzyki klasycznej, 
konkursy fotograficzne i imprezy kulturalne organizowa-
ne przez Fundację Fiedlerów, rozwijanie i pielęgnowanie 
od ponad 20 lat kontaktów międzynarodowych, między 
miastami partnerskimi, Puszczykowem a Chateaugiron 

budowa zasilania imprez na terenie CAS

wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej willi Mimoza 
(w trakcie realizacji)

SPORT I REKREACJA

budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Kościelnej współfinansowanie z gminami Komorniki i Mosina 
kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim

urządzenie i rozbudowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Puszczykowa

podpisanie umowy dzierżawy części terenu CAS,  
na którym dzierżawca zobowiązał się wybudować 
m.in. halę sportową z zapleczem, korty tenisowe, 
pole do minigolfa

przeniesienie i rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej organizacja i współfinansowanie półkolonii letnich 
i zimowych przez szkoły i CAS oraz kolonii letnich

Zajęcia zumby w BM CAK

Biblioteka Miejska na Rynku

Dni Puszczykowa w 2012 r.



budowa przystani kajakowej (dokończenie zadania) rozszerzenie kalendarza imprez sportowych o ligę 
koszykówki mężczyzn oraz siatkówki kobiet,  
speedbadmintona, nowych imprez biegowych

budowa ścieżek dla pieszych i rolkarzy oraz górki saneczkowej na tere-
nie CAS (zadanie w trakcie realizacji)

wspieranie organizacji pozarządowych w formie dotacji: 
„Puszczykowski Wyścig po Uśmiech”, Prowadzenie 
sekcji badmintona, siatkówki, kolarstwa górskiego, 
lekkiej atletyki, rozgrywek piłkarskich, a także zawodów 
wędkarskich, rajdów rowerowych oraz wypoczynku dla 
dzieci i młodzieżyw

montaż piłkochwytów na terenie CAS nieodpłatne udostępnianie mieszkańcom Puszczykowa 
obiektów sportowych

wykonanie trybun przy boisku piłkarskim organizacja i finansowanie wyjazdów na basen uczniów 
szkół podstawowych 

wykonanie koncepcji hali widowiskowo-sportowej współorganizowanie spływów kajakowych oraz pikników 
rodzinnych na przystani kajakowej

wprowadzenie stypendiów sportowych

organizacja lodowiska

wyznaczenie wspólnie z WPN i sąsiednimi gmina-
mi oznakowanych tras (55 km) przeznaczonych do 
uprawiania nordic walking, biegania oraz narciarstwa 
biegowego

BEZPIECZEŃSTWO

budowa monitoringu wizyjnego Rynku i ronda Heigelmanna finansowanie dodatkowych patroli policji w okresie 
letnim

zakup 2 fotoradarów współfinansowanie utylizacji azbestu na terenie Miasta

dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
oraz zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Puszczykowo

wyposażenie 3 masztów na stałe w fotoradary

zakup blokad samochodowych likwidacja podtopień/pompowanie wód po opadach 

zakup wyposażenia na potrzeby komisariatu Policji 

zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży 
Pożarnej (w roku 2011 dofinansowanie działalności OSP 
z Mosiny)

finansowanie ekwiwalentów dla członków OSP za akcje 
i szkolenia

finansowanie utrzymania w sprawności hydrantów 
ulicznych

montaż masztu fotoradarowego przy ul. Wysokiej na 
wysokości szkół

Boisko wielofunkcyjne na terenie CAK

Samochód ratowniczo-gasniczy OSP Puszczykowo

wizualizacja hali sportowej z zapleczem 
na terenie wydzierżawionym przez miasto 



GOSPODARKA KOMUNALNA

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

współfinansowanie budowy Powiatowego Schroniska dla Zwierząt w Ska-
łowie

współfinansowanie funkcjonowania przytuliska w Łę-
czycy

współfinansowanie budowy przytuliska dla zwierząt w Łęczycy nieodpłatne czipowanie psów

opieka weterynaryjna zdarzeń drogowych

sterylizacja kotów i kotek

pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej utrzymanie czystości na terenie Miasta

nieodpłatny odbiór odpadów zielonych od mieszkańców

ZADANIA SPOŁECZNE

MIESZKANIA KOMUNALNE finansowanie badania jaskry w III klasach gimnazjum

termomodernizacja (dach) i przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 36

termomodernizacja budynku ul. Wysoka 22 wspieranie osób będących w trudnej sytuacji życio-
wej, zdrowotnej i bytowej, m.in. poprzez wypłatę 
zasiłków celowych i stałych, organizację dożywiania, 
świadczenie usług opiekuńczych, współfinansowanie 
pomocy materialnej dla uczniów 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian oraz rozbudowa wentylacji 
grawitacyjnej w budynku przy ul. Poznańskiej 4

wspieranie rodzin poprzez zatrudnienie asystenta 
rodziny 

przebudowa budynku na mieszkalny przy ul. Niwka Stara 8A przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomani i przemocy 
w rodzinie, w tym: prowadzenie punktu konsultacyjnego 
dla uzależnionych

remont dachu na Pałacu Ślubów finansowanie dodatków mieszkaniowych

finansowanie działalności Klubu Seniora 

OPIEKA ZDROWOTNA

remont pomieszczeń ośrodka zdrowia przy ul. Poznańskiej 36 zakup nowych mebli do świetlicy przy MOPS 

udzielenie pomocy finansowej szpitalowi w Puszczykowie na zakup 
lasera chirurgiczno-urologicznego do rozkruszania kamieni

wspieranie organizacji pozarządowych w formie dotacji: 
prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci 
i młodzieży przy MOPS, prowadzenie Klubiku Sówka 
przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. MBW, zadania 
skierowane do emerytów i rencistów, Świąteczna 
Paczka dla najuboższych mieszkańców naszego Miasta, 
zadania skierowane do osób niepełnosprawnych, pod-
opiecznych Domu Pomocy Maltańskiej prowadzonego 
przy Parafii pw. św. Józefa w Puszczykówku

Wyremontowany budynek przychodni przy ul. Poznańskiej 
Przebudowany budynek przy ul. Niwka 8



PLANOWANIE PRZESTRZENNE

zakup programu do cyfrowej prezentacji planów zagospodarowania 
przestrzennego

uchwalenie 9 planów z zapisami chroniącymi charakter 
Miasta obejmujących powierzchnię blisko 116 hektarów 
regulacja własności gruntów pod drogami

PROMOCJA MIASTA

organizacja i promocja akcji i imprez miejskich: Dni 
Puszczykowa, Dzień Dziecka, Mikołajki, Projekt Uganda, 
Zostaw Podatek w Puszczykowie, akcja Wyrzucamy 
graty z chaty, kalendarz selekcjonera

aktywizacja i promocja Przystani Kajakowej: Metropo-
litalny Spływ Kajakowy, Spływ Kajakowy ze Szpakami, 
Rodzinny Piknik nad Wartą, Ogólnopolski Rejs Żeglar-
sko-Motorowodny – Pętla Wielkopolska, spływ kajako-
wy Warta Tour

wspieranie aktywności puszczykowskich instytucji, 
w tym promocja i współorganizacja koncertów, konkur-
sów i projektów m. in.: Brave Kids, Koncerty Organowe 
w Wielkopolskim Parku Narodowym, akcja Mam haka 
ma Raka, Akademia Rodziny, konkurs szkolny Potycz-
ki Orotgraficzne, Dzień Wędkarza, festiwal Piosenki 
MAłolata, konkurs szkolny Obycie Umila Życie, Projekt 
Uganda

organizacja obchodów 50-lecia miasta Puszczykowa: 
Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papie-
skich, wydanie książki Obiekty sakralne Puszczykowa, 
Wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do kościoła pw. 
św. Józefa Oblubieńca NMP, pocztówka z Puszczykowa, 
koncert noworoczny, adopcja Puszczyków z poznań-
skiego ZOO, opracowanie i wydanie kalendarza z okazji 
50-lecia miasta

cykliczne wydawanie Echa Puszczykowa

opracowywanie materiałów promocyjnych

EkoInfo – współpraca ze szkołami i przedszkolami w za-
kresie edukacji ekologicznej, bieżąca obsługa turysty, 
konkursy o tematyce edukacyjne, spacery z historią 
w tle realizacja metariałów filmowych „Kronika Miasta 
Puszczyzkowa” przez TV Wielkopolska

ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

budowa boiska wielofunkcyjnego wyjazdy dzieci na basen

przebudowa i adaptacja budynku komunalnego na Niwce aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych

adaptacja budynku na rynku na bibliotekę zajęcia specjalistyczne w szkołach mające na celu wy-
równywanie szans edukacyjnychzabezpieczenie przeciwpożarowe w SP 1

wyposażenie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w SP 2

budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Wszystkie inwestycje zrealizowaliśmy ze środków własnych i pozyskanych dotacji. Również z własnych środków: 
 •zapłaciliśmy za odszkodowania za przejęte grunty pod drogi – 5,5mln zł; •spłaciliśmy nieuregulowane w 2010 r. zobowiązania za zadania inwestycyjne – 1,9 mln zł
 •spłaciliśmy odsetki od nieuregulowanych zobowiązań wobec Spółki Aquanet za lat 2007–2010 – 160 tys. zł; •zmniejszyliśmy o 200 tys. z dług Miasta.
Dług Miasta – Na koniec 2014 r. wyniesie 13,3 mln zł i będzie niższy niż na początek 2011 r. o kwotę 200 tys. zł.
Przychody – zaciągnięte w latach 2011-2014 kredyty, wyemitowane obligacje komunalne, zobowiązanie ratalne w wysokości 560 tys. zł za zakup nieruchomości gruntowej 
zaliczane do długu – 12 mln zł.
Rozchody – spłata w latatch 2011-2014 kredytów, pożyczek, zobowiązania wobec Spółki Aquanet, za lata 2007-2010 w wys. 750 tys.zł, zaliczanego do długu – 12,2 mln zł.

Metropolitalny Spływ Kajakowy 

Obchody Dnia Dziecka 
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16 listopada 2014 roku będziemy wybierać burmistrza Puszczykowa oraz radnych, 
którzy zasiądą w Radzie Miasta VII kadencji 2014-2018. Po raz pierwszy w gminach 
(poza miastami na prawach powiatu) wybierzemy radnych w okręgach 
jednomandatowych. 

PORADNIK WYBORCZY 
NA WYBORY SAMORZĄDOWE 

16 LISTOPADA 2014 R.

W wyborach samorządowych, które odbędą się 16 listopa-
da każda gmina lub w przypadku Puszczykowa miasto zosta-
nie podzielona dokładnie na tyle okręgów wyborczych, ilu jest 
radnych. W Puszczykowie wybieranych będzie 15 radnych, 
więc miasto podzielone będzie na 15 okręgów wyborczych. 
W każdym z nich komitety wyborcze zgłoszą po jednym kan-
dydacie. Wyborcy zagłosują też tylko na jednego kandydata. 
Mandat uzyska kandydat, który otrzyma największą liczbę 
głosów. Nie musi to być więcej niż połowa wszystkich gło-
sów. Wystarczy najwyższa liczba głosów spośród wszystkich 
kandydatów, nie obowiązuje również próg wyborczy.

W Puszczykowie swoje kandydatury do Rady Miasta 
zgłosiło 47 kandydatów z 5 komitetów wyborczych. Nazwi-
ska kandydatów zostaną umieszczone na białej karcie do gło-
sowania.

Natomiast w wyborach na burmistrza wystartowało trzech 
kandydatów.

Każdy wyborca po wejściu do lokalu wyborczego w Pusz-
czykowie otrzyma cztery karty do głosowania: na burmistrza, 
na radnego Rady Miasta, radnego Rady Powiatu oraz radnego 
Sejmiku Wojewódzkiego. 

Na różowej karcie do głosowania zostaną umieszczone 
nazwiska kandydatów na burmistrza Puszczykowa:

• BALCEREK Andrzej, lat 55  
KWW „Razem dla Puszczykowa” 

• KAMIŃSKI Krzysztof Jan, lat 50 
KWW KJK „Odświeżmy Puszczykowo” 

• NIEDBAŁA Gniewko Bolesław, lat 40  
KWW Nasze Miasto 

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając 
znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, 
na którego wyborca głosuje. 

Postawienie znaku „X” w więcej niż 1 kratce lub nieposta-
wienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Natomiast na białej karcie do głosowania zostaną umiesz-
czone nazwiska kandydatów na radnych do Rady Miasta 

Puszczykowa, którzy zostali zgłoszeni w danym okręgu wy-
borczym. Puszczykowo zostało podzielone na 15 okręgów 
wyborczych zgodnie z zestawieniem podanym w tabeli.

Zasady są identyczne jak w głosowaniu na burmistrza – 
głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak 
„X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na 
którego wyborca głosuje. 

Postawienie znaku „X” w więcej niż 1 kratce lub nieposta-
wienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Na kartach do głosowania na radnych powiatowych i do 
sejmiku także skreślamy tylko jednego kandydata. Jednak 
w tym przypadku obowiązuje system proporcjonalny tzw. 
metoda d’Hondta. Oznacza to, że czy dany kandydat dostanie 
mandat będzie zależało od wyniku jego komitetu. Na mandat 
będą mogli liczyć tylko kandydaci z tych komitetów, które 
w skali całego powiatu i województwa uzyskają co najmniej 
5 proc. głosów. Jeżeli komitet przekroczy próg wyborczy, 
wówczas uzyskany przez niego wynik przelicza się na man-
daty (metodą d’Hondta). Jeżeli w efekcie komitetowi przypa-
dły w danym okręgu np. dwa mandaty, „zgarnia” je dwóch 
kandydatów, którzy dostali najwięcej głosów. Głosujemy 
więc na konkretnego kandydata, ale znaczenie ma również 
wynik jaki uzyska cały komitet.

Wszystkie obwody posiadają lokale dostosowane do po-
trzeb wyborców niepełnosprawnych 
• Dla pacjentów Szpitala w Puszczykowie został utworzony 

obwód nr 7.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowa-

nym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóź-
niej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełno-
mocnictwa do głosowania w jego imieniu. Wniosek o sporzą-
dzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Burmistrza do 
dnia 7 listopada 2014 r. n

LOKALE WYBORCZE BĘDĄ OTWARTE W DNIU GŁOSOWANIA  
16 LISTOPADA 2014 R. W GODZ. OD 7.00 DO 21.00



PORADNIK WYBORCZY

GDZIE MIESZKASZ?
NUMER TWOJEGO 

OKRĘGU 
WYBORCZEGO

GDZIE GŁOSUJESZ? KANDYDACI NA RADNEGO

Brata Józefa Zapłaty, Bukowa, Cicha, Dębowa, Jałowcowa, 
Janaszka Zygmunta, Jaworowa, Klasztorna, Krańcowa, Kręta, 
Krzywa, Przecznica, Przy Murze, Sobieskiego, Stroma, Tenisowa, 
Urocza, Wysoka numery parzyste od 2 do 20

1

Obwodowa Komisja 
Wyborcza nr 1 
 
Gimnazjum nr 1 
ul. Wysoka 1 
Puszczykowo

WÓJCIK AGATA, 49 lat 
KWW KJK „Odświeżmy Puszczykowo” – lista nr 17

PIECHOCKI DANIEL, 36 lat 
KWW „Razem dla Puszczykowa” – lista nr 18

STALIŃSKI ADAM, 25 lat 
KWW Nasze Miasto – lista nr 19

KAMIŃSKA BARBARA ZUZANNA, 24 lata 
KWW Barbary Kamińskiej – lista nr 21

Boczna, Czarnieckiego numery od 1 do 50A 
oraz numery nieparzyste od 51 do 59A, Gliniana, Gołębia 
numery od 1 do 22, Grzybowa, Krótka, Morenowa, Myśliwska, 
Polna, Rolna, Studzienna, Wrzosowa, Wysoka numery parzyste 
od 22 do końca, Zalesie 

2

Obwodowa Komisja 
Wyborcza nr 1 
 
Gimnazjum nr 1 
ul. Wysoka 1 
Puszczykowo

SCHNEIDER MACIEJ WOJCIECH, 50 lat 
KWW KJK „Odświeżmy Puszczykowo” – lista nr 17

BIJACZEWSKA ELŻBIETA TERESA, 58 lat 
KWW „Razem dla Puszczykowa” – lista nr 18

NOWAK PIOTR, 37 lat 
KWW Nasze Miasto – lista nr 19

Azaliowa, Chabrowa, Czarnieckiego numery od 61 do końca 
oraz numery parzyste od 52 do 60, Gołębia numery 
od 23 do końca, Jarosławska, Konwaliowa, Makowa, Miętowa, 
Na Skarpie, Pszeniczna, Rumiankowa, Sasankowa, Żwirowa, 
Żytnia

3

Obwodowa Komisja 
Wyborcza nr 1 
 
Gimnazjum nr 1 
ul. Wysoka 1 
Puszczykowo

BALCER JACEK FRANCISZEK, 48 lat 
KWW KJK „Odświeżmy Puszczykowo” – lista nr 17

HETMAN WŁADYSŁAW, 61 lat 
KWW „Razem dla Puszczykowa” – lista nr 18

GROCHULSKA IRENA, 64 lata 
KWW Nasze Miasto – lista nr 19

Jasna, Klonowa, Lipowa, Łąkowa, Owocowa, Podleśna  
numery od 1 do 9, Poznańska numery od 1 do 29A oraz numery 
nieparzyste od 31 do 37A, Profesor Izabeli Dąmbskiej, Różana, 
Rządowa, Wczasowa, Wodziczki, Źródlana 

4

Obwodowa Komisja 
Wyborcza nr 2 
 
Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Wysoka 1 
Puszczykowo

BŁAJECKI MAREK, 64 lata 
KWW KJK „Odświeżmy Puszczykowo” – lista nr 17

RYGLEWICZ FILIP MIKOŁAJ, 43 lata 
KWW „Razem dla Puszczykowa” – lista nr 18

TARASZKIEWICZ STANISŁAW, 59 lat 
KWW Nasze Miasto – lista nr 19

Cienista, Działkowa, Jodłowa, Kwiatowa, Miodowa, Podleśna 
numery od 10 do końca, Poznańska numery od 39 do 67 
oraz numery parzyste od 30 do 38, Robocza, Wierzbowa, Wio-
senna, Wysoka numery nieparzyste od 1 do 5, Zielona

5

Obwodowa Komisja 
Wyborcza nr 2 
 
Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Wysoka 1 
Puszczykowo

WALKOWIAK JUSTYNA, 25 lat 
KWW KJK „Odświeżmy Puszczykowo” – lista nr 17

SZCZOTKA MAŁGORZATA GENOWEFA, 42 lata 
KWW „Razem dla Puszczykowa” – lista nr 18

NAMYSŁ PIOTR RYSZARD, 40 lat 
KWW Nasze Miasto – lista nr 19

Akacjowa, Kościelna, Księdza Ignacego Posadzego, Nowa, Pod-
górna, Powstańców Wielkopolskich numery od 1 do 7, Poznańska 
numery od 68 do 92, Rynek, Słoneczna, Sosnowa, Sportowa, 
Strażacka, Wąska

6

Obwodowa Komisja 
Wyborcza nr 3 
 
Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Wysoka 1 
Puszczykowo

URBANIAK-WICHNIEWICZ Bogna Maura, 42 lata 
KWW KJK „Odświeżmy Puszczykowo” – lista nr 17

HEMPOWICZ Małgorzata Anna, 62 lata 
KWW „Razem dla Puszczykowa” – lista nr 18

PRUSS Roman Paweł, 51 lat 
KWW Nasze Miasto – lista nr 19



GDZIE MIESZKASZ?
NUMER TWOJEGO 

OKRĘGU 
WYBORCZEGO

GDZIE GŁOSUJESZ? KANDYDACI NA RADNEGO

Chrobrego numery od 1 do 22, Kopernika numery od 53 
do końca oraz numery parzyste od 50 do 52, Magazynowa, 
Ogrodowa, Piaskowa numery od 1 do 20 oraz numery parzyste
od 22 do 28, Powstańców Wielkopolskich numery od 7A do 
końca, Poznańska numery od 93 do końca, Topolowa

7

Obwodowa Komisja 
Wyborcza nr 3 
 
Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Wysoka 1 
Puszczykowo

BARCZAK Andrzej, 62 lata 
KWW KJK „Odświeżmy Puszczykowo” – lista nr 17

TEUSCHNER Ryszard Jerzy, 56 lat 
KWW „Razem dla Puszczykowa” – lista nr 18

CIERZYŃSKA Izabela Edyta, 32 lata 
KWW Nasze Miasto – lista nr 19

Andersonów, Chrobrego numery od 23 do końca, Kasprowicza 
numery od 14 do 29 oraz numery nieparzyste od 5 do 13, 
Kasztanowa, Kopernika numery od 1 do 49 oraz numer 51, Ko-
sińskiego, Langego numery od 16A do końca, Marcinkowskiego, 
Piesza, Pułaskiego, Żupańskiego

8

Obwodowa Komisja 
Wyborcza nr 4 
 
Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Kasprowicza 1 
Puszczykowo

JANASZEK Danuta Jolanta, 65 lat 
KWW KJK „Odświeżmy Puszczykowo” – lista nr 17

POTOCKI Tomasz Ryszard, 39 lat 
KWW „Razem dla Puszczykowa” – lista nr 18

ADAMCZYK-DURCZEWSKA Beata Barbara, 41 lat 
KWW Nasze Miasto – lista nr 19

Dworcowa numery parzyste od 30 do 36A, Gwarna, Jackowskie-
go, Libelta, Łukaszewicza, Parkowa, Piaskowa numery od 30 do 
końca oraz numery nieparzyste od 21 do 29, Przyszkolna, Reja, 
Świerkowa, Wawrzyniaka, Wydmowa, Zacisze, Zaułek

9

Obwodowa Komisja 
Wyborcza nr 4 
 
Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Kasprowicza 1 
Puszczykowo

MILCZAREK Anna, 54 lata 
KWW KJK „Odświeżmy Puszczykowo” – lista nr 17

MUSIAŁ Jakub Jan, 31 lat 
KWW „Razem dla Puszczykowa” – lista nr 18

DOBICKI Jarosław Maciej, 42 lata 
KWW Nasze Miasto – lista nr 19

Brzozowa, Cyryla Ratajskiego, Dworcowa numery parzyste od 
2 do 28, Fiedlera, Kasprowicza numery od 1 do 4 oraz numery 
parzyste od 6 do 12, Langego numery od 1 do 16, Mickiewicza, 
Reymonta, Słowackiego, Spokojna, Wiązowa

10

Obwodowa Komisja 
Wyborcza nr 4 

Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Kasprowicza 1 
Puszczykowo

GRZONKA Łukasz Piotr, 29 lat 
KWW KJK „Odświeżmy Puszczykowo” – lista nr 17

SZAFARKIEWICZ Janusz Tadeusz, 63 lata 
KWW „Razem dla Puszczykowa” – lista nr 18

BAŁAZY Eliza, 37 lat 
KWW Nasze Miasto – lista nr 19

Bałtycka, Dworcowa numery od 69 do końca i numery parzyste 
od 38 do 68, Gajowa, Graniczna, Grunwaldzka, Helska, Leśna, 
Mazurska, Odskok, Pomorska, Prusa

11

Obwodowa Komisja 
Wyborcza nr 5 
 
Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Kasprowicza 1 
Puszczykowo

KRZYŻAŃSKI Maciej Piotr, 26 lat 
KWW KJK „Odświeżmy Puszczykowo” – lista nr 17

BOROWSKA Maria Irena, 56 lat 
KWW „Razem dla Puszczykowa” – lista nr 18

BAUM Tomasz, 31 lat 
KWW Nasze Miasto – lista nr 19

3 Maja numery od 77 do 91 oraz numery parzyste: 40, 42A-42D 
oraz od 46 do końca, Czarna, Dworcowa numery nieparzyste od 
29 do 67D, Grochowa, Jastrzębia, Kochanowskiego, Kościuszki, 
Matejki, Moniuszki, Sokoła, Solskiego, Wspólna, Wyspiańskiego 

12

Obwodowa Komisja 
Wyborcza nr 5 

 
Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Kasprowicza 1 
Puszczykowo

ŁUCZAK-DYDOWICZ Dorota, 48 lat 
KWW KJK „Odświeżmy Puszczykowo” – lista nr 17

GUZIAŁEK Piotr Tadeusz, 60 lat 
KWW „Razem dla Puszczykowa” – lista nr 18

JASICZAK Kajetan, 22 lata 
KWW Nasze Miasto – lista nr 19
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PORADNIK WYBORCZY
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PORADNIK WYBORCZY

W głosowaniu do rady powiatu (karta żółta) oraz w wyborach do sejmiku województwa (karta niebieska) 
głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego 
z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie 
znaku „X” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce 
powoduje nieważność głosu. 

Wybory do rady powiatu poznańskiego – Okręg nr 5 – m. Luboń, m. Puszczykowo, gm. Komorniki – 5 mandatów.
Zarejestrowanych zostało 5 list, na których znalazło się łącznie 45 kandydatów. 

KOMITET WYBORCZY PSL – LISTA NR 1
1. GOLCZAK Bogdan Adam
2. WOŹNIAK Justyna Maria
3. KACZMAREK Maciej Tomasz
4. KRUK Zdzisław Leszek
5. WERBLIŃSKI Jakub
6. SOBAŃSKA Anna
7. WIŚNIEWSKA Monika

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – LISTA NR 3 
1. PAWŁOWSKI Tomasz Jerzy
2. KORCZ Jolanta
3. SKURATOWICZ Jan Marek
4. SYDOR Beata
5. HEIGELMANN Włodzimierz Piotr
6. KRAWCZYK Longina
7. KRUPKA Marcin
8. GAUZA Katarzyna Jadwiga
9. SOBOCIŃSKA-BZDĘGA Lidia Stefania

10. WALNY Marian Alfred

GDZIE MIESZKASZ?
NUMER TWOJEGO 

OKRĘGU 
WYBORCZEGO

GDZIE GŁOSUJESZ? KANDYDACI NA RADNEGO

3 Maja numery od 1 do 35 oraz numery nieparzyste od 37 do 
71, Dworcowa numery nieparzyste od 1 do 27, Kosynierów 
Miłosławskich numery od 1 do 5B, Nadwarciańska numery od 1 
do 3A oraz numery parzyste od 4 do 8A, Niepodległości numery 
parzyste od 2 do 12, Nizinna, Norwida, Nowe Osiedle numery 
parzyste, Nowowiejskiego, Śląska, Środkowa 

13

Obwodowa Komisja Wybor-
cza nr 6 
 
Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Kasprowicza 1 
Puszczykowo

MARCINKOWSKA Ewelina, 36 lat 
KWW KJK „Odświeżmy Puszczykowo” – lista nr 17

CZARNECKA Elżbieta, 60 lat 
KWW „Razem dla Puszczykowa” – lista nr 18

KOWALEWSKI Józef, 48 lat 
KWW Nasze Miasto – lista nr 19

STEFANIAK Przemysław Andrzej, 59 lat 
KWW Razem dla Mieszkańców – lista nr 20

Kosynierów Miłosławskich numery nieparzyste od 7 do końca, 
Nadwarciańska numery parzyste od 10 do 58, Niepodległości 
numery od 13 do końca oraz numery nieparzyste od 3 do 11, 
Niezłomnych, Nowe Osiedle numery nieparzyste 

14

Obwodowa Komisja Wybor-
cza nr 6 
 
Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Kasprowicza 1 
Puszczykowo

MARCOLLA Krystyna, 67 lat 
KWW KJK „Odświeżmy Puszczykowo” – lista nr 17

MARCHEWKA Mieczysław Adam, 63 lata 
KWW „Razem dla Puszczykowa” – lista nr 18

BRĄCZKOWSKA Alfreda Anna, 53 lata 
KWW Nasze Miasto – lista nr 19

3 Maja numery od 73 do 75 oraz numery parzyste od 36 do 38, 
42 i 44, Bema, Berwińskiego, Dąbrowskiego, Fiołkowa, Jaskół-
cza, Konopnickiej, Kosynierów Miłosławskich numery parzyste 
od 6 do końca, Kraszewskiego, Nadwarciańska numery od 60 do 
końca oraz numery nieparzyste od 5 do 59, Narcyzowa, Niwka 
Stara, Radosna, Słowicza, Szpitalna, Tulipanowa 

15

Obwodowa Komisja Wybor-
cza nr 6 
 
Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Kasprowicza 1 
Puszczykowo

ŁAGODA Jan, 26 lat 
KWW KJK „Odświeżmy Puszczykowo” – lista nr 17

ROCHOWIAK Paweł, 50 lat 
KWW „Razem dla Puszczykowa” – lista nr 18

FIGNA Maciej, 41 lat 
KWW Nasze Miasto – lista nr 19



O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o ponownym (piątym) 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 prze-
strzennym (Dz. U. z 2012r, poz. 647 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania 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. zawiadamiam o ponownym (piątym) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobie-
skiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 3.11.2014 r. do 3.12.2014r, 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 
3.11.2014 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 jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 23.12.2014 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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PORADNIK WYBORCZY

KWW SAMORZĄDOWA KOALICJA GMIN 
 – LISTA NR 15

1. SKRZYPCZAK Irena Maria
2. GABLER Adam
3. FRĄCKOWIAK Izabela
4. KOŃCZAK Julia Maria
5. BRZOZOWSKA Elżbieta Teresa
6. ROGOŻA Mariusz Emil
7. SZAJEK Anna Maria
8. BOROWSKI Marek
9. SERBA Dawid

10. MONDRY Marek Ireneusz

Wybory do sejmiku województwa – okręg nr 3 – powiaty: poznań-
ski, śremski, średzki, gnieźnieński, wrzesiński – 7 mandatów.

Zarejestrowanych zostało 12 list, na których znalazło się łącznie 
137 kandydatów. 

KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU 
 – LISTA NR 16

1. SZMYT Dariusz Antoni
2. LECIEJ Grażyna Teresa
3. PAWLIK Antoni Jan
4. KOWALKIEWICZ Andrzej Feliks
5. HUMERCZYK Joanna
6. STEFANIAK Elżbieta Iwona
7. KĘDZIORA Maciej Michał
8. KOSICKI Jarosław Piotr
9. BŁASZCZAK Jan Antoni

10. ORNOCH-TABĘDZKA Małgorzata Maria

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
 – LISTA NR 4
1. LASKOWSKI Andrzej
2. JANKOWSKI Zbigniew
3. KOBERSKA Małgorzata
4. WIELOCH Mirosław Andrzej
5. GOCH Sławomir Mariusz
6. LOKKE Michał
7. DRZEWIECKA Aleksandra Katarzyna
8. FIEDLER Marzena
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We wrześniu odbyła się druga edycja 
międzynarodowej wymiany młodzieży z Zespołu 
Szkół w Puszczykowie z naszymi partnerami 
w Balatonfured na Węgrzech. Tym razem 
12-osobowa grupa młodzieży pod opieką prof. G.
Molińskiego i J.Ossowskiego spędziła tydzień nad 
Balatonem w domach swoich węgierskich przyjaciół.

WĘGIERSKA 
ESKAPADA

Gospodarze przygotowali atrakcyjny program pobytu. 
Jego głównym punktem była całodniowa wycieczka do Bu-
dapesztu i zwiedzanie budynku parlamentu węgierskiego oraz 
innych atrakcji naddunajskiej stolicy.

Pozostałe dni zostały wypełnione, między innymi, rajdem 
rowerowym trasami wzdłuż Balatonu na półwysep Tihany, 
żeglowaniem jachtami po jeziorze, spacerami po uzdrowisku 
Balatonfured w pieszymi wycieczkami po okolicznych wzgó-
rzach, punktach widokowych oraz rezerwatach przyrody

Dni spędzone wśród węgierskich przyjaciół okazały się 
najlepszą praktyczną lekcją angielskiego i weryfikacją umie-
jętności językowych. To także jedyna w swoim rodzaju szan-
sa uczestniczenia w codziennym życiu węgierskich rodzin. 
Zadowolone twarze uczestników, pełne entuzjazmu relacje po 
powrocie świadczą o sukcesie wymiany. Zawarte przyjaźnie 
i kontakty będą kontynuowane. Rewizyta gości z Węgier pla-
nowana jest na koniec maja 2015.

Organizatorzy wymiany dziękują Starostwu Powiatowe-
mu w Poznaniu, Radzie Rodziców, piekarni Błaszkowiak 
i Rodzicom uczestników za finansowe wsparcie i umożliwie-
nie wyjazdu na Węgry. red

 „PUŁKOWNIK KUKLIŃSKI – POLSKA SAMOTNA MISJA”
8 listopada 2014 roku, w sobotę o g. 19.00, w Sali im. Jana Pawła II 
otwarta zostanie wystawa: „Pułkownik Kukliński – polska samotna 
misja”, przygotowana przez Izbę Pamięci Pułkownika Kuklińskiego 
w Warszawie wspólnie z Archiwum Akt Nowych. 

Wystawę otworzy, kustosz Izby Pa-
mięci – Filip Frąckowiak. Wystawa na 
20 planszach ukazuje ponad sto fotogra-
fii i kopii dokumentów, w tym mapy 
sztabowe planów ataku Układu War-
szawskiego na zachód Europy, także 
dokumenty prezentujące uzależnienie 
Polski od Związku Sowieckiego i Armii 
Czerwonej. Wystawa prezentuje rów-
nież tradycje wspólnej walki o wolność 

Stanów Zjednoczonych i Polski. Ser-
decznie zapraszamy do skorzystania 
z tej możliwości, by zapoznać się z frag-
mentem prawdziwej historii Polski. Je-
steśmy przekonani, że czas wystawy od 
8 do 16 listopada, będzie czasem szcze-
gólnego zainteresowania pasjonatów 
historii, nauczycieli, uczniów, ale też 
tych wszystkich, którym nieznany jest 
ten ciekawy wątek naszych dziejów. 

Każdy kto chce przekonać się o bohater-
stwie Pułkownika Kuklińskiego powi-
nien koniecznie obejrzeć tę wystawę. 
Szkolne grupy proszę zgłaszać u opie-
kuna Sali – telefonicznie 600 352 103.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

SPOTKANIE Z AUTOREM
26 listopada br. o godz. 17., 

w Bibliotece Miejskiej 
im. M. Musierowicz w Puszczykowie, 

Rynek 15 odbędzie się spotkanie 
autorskie dla dzieci z Marcinem Pałaszem 
autorem m.in. „Sposób na Elfa”, „Elfie, 
gdzie jesteś?” i „Elf wszechmogący”. 

  Zapraszamy !



INFORMACJE
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HARCERZE NA START
13 września Ośrodek ZHP Puszczykowo oficjalnie 
rozpoczął rok harcerski 2014/2015. 

Tego dnia puszczykowscy harcerze ze wszytkich pionów, 
od tych dopiero zaczynających swoją przygodę z harcer-
stwem, aż po starych wyjadaczy, zebrali się przed budynkiem 
Gimnazjum nr 1 by razem wyruszyć z uśmiechem na ustach 
w wędrówkę w kierunku zakola Warty. Po drodze mieli do 
wykonania różne zadania sprawdzające zarówno ich wiedzę, 
jak i sprawność fizyczną. Po kilkugodzinnym marszu dotarli 
na miejsce, gdzie czekało na nich już rozpalone ognisko 

POBIEGLI Z KLASĄ
W minioną niedzielę na Malcie w Poznaniu już po raz pią-
ty odbył się „Bieg z Klasą”. Trasa prowadziła wokół Jezio-
ra Maltańskiego, na dystansach – 5,4 km oraz 10,8 km.

 Zawodnicy mogli zdecydować, czy kończą po krótszym 
dystansie, czy też biegną drugie okrążenie jeziora. Startowa-
ły całe rodziny oraz reprezentacje szkół.

Nasza reprezentacja „biegowa” w tym roku była liczna: 
klasa Va wraz z rodzicami i rodzeństwem. Razem z osobami 
towarzyszącymi i dopingującymi było nas około 40!!! Każdy 
uczestnik imprezy dostał na mecie pamiątkowy medal. Spo-
śród wszystkich uczestników biegu rozlosowano atrakcyjne 
nagrody rzeczowe.

i kiełbaski. Pałaszowaniu towarzyszyły gry, zabawy oraz 
wspólne śpiewanie piosenek. Mamy nadzieje, że nadchodzą-
cy rok harcerski będzie tak samo udany jak jego rozpoczęcie.
 Dh. Tomek U

„Bieg z Klasą” miał zachęcić rodziny i uczniów do wspól-
nego i aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. 
Nas zachęcił. Polecamy!  Lucyna Dydzińska

JESIEŃ W CENTRUM EKOINFO
Wakacje w Centrum EkoInfo zakończyliśmy  
we wrześniu ostatnim spacerem z naszego cyklu  
„Z historią w tle”. Tym razem wycieczka prowadziła 
ulicami: Kościelną, Poznańską, Posadzego, Zalesie 
oraz Podgórną. 

Znów podziwialiśmy nasze miasto na starych pocztów-
kach oraz poznaliśmy kilka ciekawostek i anegdotek. Budyn-
ki oglądane przez większość z nas niemalże codziennie 
w końcu odsłoniły przed nami swe „tajemnice”. Z wielkim 
żalem rozstaliśmy się z uczestnikami po tej wycieczce. Dla-
tego już myślimy o kolejnych spotkaniach, o których będzie-
my informować na stronie naszego bloga (centrumekoinfo.
blogspot.com)

Jednocześnie wraz z nadejściem nowego roku szkolnego 
zapraszamy ponownie do współpracy przedszkola oraz szko-
ły podstawowe. Przez cały czas można korzystać z naszej 
oferty edukacji ekologicznej dla najmłodszych. Zachęcamy 
również do przekazywania nam informacji o organizowanych 
imprezach turystycznych, sportowych oraz kulturalnych – 
z radością poinformujemy o nich na naszej stronie oraz bez-
pośrednio w Centrum.

Przypominamy, że znaleźć nas można w budynku nastaw-
ni PKP przy stacji Puszczykowo (ul. Poznańska 1. Skontak-
tować się z nami można także telefonicznie (0-61 633-62-83) 
lub mailowo (ekoinfo@puszczykowo.pl).

Anna Polaszczyk, EkoInfo
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WYWIAD

PROGRES KOMORNIK I PUSZCZYKOWA
Z Władysławem Harasimowiczem, prezesem Stowarzyszenia Lokalna  
Grupa Działania PROGRESS rozmawia Bogdan Lewicki 

– Jakie gminy wchodzą w skład LGD i jaka jest jego nazwa?
– Członkami założycielami Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania oprócz osób fizycznych są dwie osoby prawne: Gmina 
Komorniki i Miasto Puszczykowo.

– Kiedy rozpoczęto rozmowy w tym temacie i czy zakończo-
no już wszystkie formalności?

– Wspólnie z Wójtem Komornik Janem Brodą i Burmistrzem 
Andrzejem Balcerkiem rozpoczęliśmy rozmowy na temat powoła-
nia Stowarzyszenia w kwietniu 2013 r. Dodam, że Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader zajmuję się skutecznie od 
samego początku funkcjonowania w Polsce, czyli od roku 2004 r. 
Jest to program unijny działający w „starej unii” od roku 1991, 
którego nazwa pochodzi od nazwy programu w języku francuskim 
(Liaison Entre Actions de developpement de l’Ekonomie Rurale). 
Głównym celem działania tej inicjatywy europejskiej było i jest 
wspomaganie samorządów lokalnych w wykorzystywaniu ich po-
tencjalnych możliwości rozwoju. Przy czym podejmowanie decyzji 
co do kierunku wydatkowania środków finansowych następuje na 
poziomie lokalnym. Decyzje podejmują ludzie i organizacje, które 
wywodzą się z trzech sektorów, publicznego, gospodarczego i po-
zarządowego.

W efekcie naszych licznych spotkań i rozmów 23 marca 2014 
roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia. Cztery 
miesiące trwał proces rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
i w dniu 20.08.2014 otrzymałem informację, że jesteśmy zareje-
strowani jako Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „PRO-
GRES” (KRS nr 0000520168).

– W jakim celu powołano LGD, jakie korzyści wynikają 
z faktu członkostwa w takiej organizacji dla Gminy i dla miesz-
kańców?

– Powołanie LGD PROGRES legitymizuje aplikowanie o środ-
ki finansowe w ramach PROW Leader na lata 2014-2020 dla ob-
szaru Gminy Komorniki i Puszczykowo. Można zapytać dlaczego 
Komorniki i Puszczykowo. Otóż analizując mapę Wielkopolski 
przedstawiającą LGD w samym środku województwa zauważyłem 
białą plamę, co oznaczało, że na tym obszarze nie było LGD. Teraz 
już jest. Tutaj chciałbym podkreślić, iż PROW 2007-2013 nie do-
puszczał możliwości dotowania miast powyżej 5000 mieszkańców. 
Ta nowa perspektywa czasowa dopuszcza działanie programu dla 
miast do 20000 mieszkańców.

Chciałbym nieco przybliżyć sposób pozyskiwania i wydatkowa-
nia środków dla potencjalnych beneficjentów, jak i mieszkańców 
Gminy Komorniki i Puszczykowa. Podstawą wniosku o środki fi-
nansowe dla obszaru działania LGD będzie opracowanie Lokalnej 
Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020. Tutaj zamierzamy się 
zwrócić do społeczności lokalnej. Przewidujemy wiele form zbie-
rania informacji, które będą fundamentem do tworzenia LSR. Za-
mierzamy przeprowadzić ankietowanie (bezpośrednie i interneto-

we) wśród mieszkańców, spotkania z przedsiębiorcami, rolnikami 
i organizacjami pozarządowymi. 

Tym właśnie charakteryzuje się Program Leader, że to mieszkań-
cy decydować będą na co będą wydatkowane zostaną środki unijne.

– Jakie koszty poniosło Puszczykowo w związku z wstąpie-
niem do LGD i czy fakt bycia członkiem tej grupy wiąże się z ja-
kimiś stałymi kosztami?

– Zebranie założycielskie LGD PROGRES uchwaliło, iż składka 
roczna od osób prawnych jakimi są Gmina Komorniki i Puszczykowo 
będzie wynosić 1 zł. na 1 mieszkańca tych obszarów. Muszę dodać, 
że znam wysokość składek w innych LGD i nasza jest minimalną.

Ponieważ jako LGD nie zamierzamy się skupić tylko na realiza-
cji PROW, z części składkowej środków będziemy finansować te 
programy, które będą wymagały tzw. finansowego wkładu własnego.

Informuję, iż zaczynamy pod patronatem Wójta Gminy Komor-
niki – Jana Brody i Burmistrza Puszczykowa – Andrzeja Balcerka 
w dniach od 22-28.10. 2014 r. realizację programu dla dzieci szkół 
podstawowych (klasy 2 i 3) – „Nasza codzienność z savoir – vivre”. 
Program ten spotkał się z pozytywną oceną środowisk nauczyciel-
skich i rodziców. Bardzo jesteśmy zainteresowani oceną rodziców 
po zakończeniu spotkań z dziećmi. Dodam, że wszelkie koszty admi-
nistracyjne działalności LGD będą pokryte z limitowanej dotacji 
unijnej po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim.

– Skąd będą pochodzić środki, które mogą trafić do Pusz-
czykowa?

– Środki finansowe na realizację Programu uzyskamy w mo-
mencie zawarcia umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację 
Lokalnej Strategii Rozwoju, na lata 2015-2020 dla obszaru działa-
nia LGD PROGRES.

Wysokość ich będzie odzwierciedleniem harmonogramu rze-
czowo-finansowego będącego integralną częścią LSR.

– Czy wiadomo już na co można składać wnioski o dofinan-
sowanie?

– Stan prawny dotyczący PROW 2014-2020 na dzisiaj jest na-
stępujący. Polski projekt PROW został już zatwierdzony przez Unię 
Europejską w kwietniu 2014 r. Czekamy teraz na rządowe akty wy-
konawcze, które powinny być ogłoszone do końca tego roku. Zainte-
resowanych wysokością kwot oraz kierunkami finansowania odsyłam 
do w/w projektu (dostępny w Internecie) – sekwencja LEADER. Dla 
zobrazowania o jakie środki może chodzić przypomnę, że w PROW 
2007-2013 przyjęto stawkę 173 zł na 1 mieszkańca obszaru działania 
Lokalnej Grupy Działania, co w przypadku Puszczykowa daje kwotę 
około 1,8 mln zł. Od 20 listopada uruchomimy Biuro LGD w Komor-
nikach przy ul. Stawnej 1. Sądzę, że będzie działała już nasza strona 
internetowa, nad którą intensywnie pracujemy, a która będzie źró-
dłem aktualnych informacji dotyczących realizacji programu.

Wszelkie pytania oraz opinie prosimy już kierować na adres ma-
ilowy: dwharasimowicz@tlen.pl. oraz na nr tel. 602 677 734. n



1 LISTOPADA INNA ORGANIZACJA RUCHU 
Podobnie jak w minionych latach, 1 listopada, w pobliżu puszczykowskiego cmentarza zostanie zmieniona 
organizacja ruchu. Zmiany mają na celu usprawnienie przejazdu i parkowania w pobliżu cmentarza. Inna niż 
zazwyczaj organizacja ruchu umożliwi m.in. utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na odcinkach ulic 
wyłączonych z ruchu. Jednak, jeśli tego dnia będzie ładna pogoda najlepiej przyjść na cmentarz piechotą.

Strażnicy Miejscy apelują, aby tego dnia kierowcy zwra-
cali szczególną uwagę na znaki.

 – W rejonie cmentarza zostaną ustawione znaki zakazu 
wjazdu i nakazu jazdy na wprost. Dlatego proszę wszystkich 
kierowców, którzy przyjadą na cmentarz samochodami tego 
dnia, aby nie poruszali się „na pamięć” – mówi Dariusz Bo-
rowski, komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie. 1 listo-
pada w rejonie cmentarza zorganizowane zostaną objazdy. 

Ul. Parkowa, Wydmowa, Przyszkolna staną się w tym dniu 
ulicami jednokierunkowymi. Z ul. Poznańskiej z ruchu wyłą-
czona zostanie część jezdni prowadząca w kierunku Poznania. 
Na wyłączonym z ruchu odcinku zorganizowany zostanie par-
king, który będzie czynny wyłącznie w godz. 8.00 – 16.00. 

 – Po godz. 16 znaki zostaną zdemontowane i zostanie 
przywrócony ruch sprzed zmian. Dlatego prosimy kierowców 
o odjechanie z tego tymczasowego parkingu do godz. 16 – 
apeluje – D. Borowski. 

Straż Miejska prosi, żeby kierowcy zwracali uwagę na 
oznaczenia zmieniające ruch oraz funkcjonariuszy kierują-
cych ruchem

 – Mieszkańców Puszczykowa, którzy mają blisko i mogą 
dojść do cmentarza proszę o zostawienie aut w domach – pro-
si D. Borowski. – Natomiast do wszystkich kierowców apelu-
ję o zrozumienie i cierpliwość. 

Podobnie jak w ubiegłym roku także w tym, 1 listopada 
przed samym głównym wejściem na cmentarz zostaną wy-
znaczone dwa miejsca, gdzie będzie można podjechać samo-
chodem, aby podwieźć osoby starsze albo mające problemy 
z poruszaniem. 

Nie będzie tam można jednak parkować, a tylko zatrzy-
mać się, aby wysadzić podwożone osoby. 

Podobnie jak w minionym roku funkcjonariuszom Straży 
Miejskiej pomagać będą strażacy z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Puszczykowie. red

   data ur.   data zg.
Sworowski Marek Michał 31.III.1947 21.IX.2014
Wojciechowska Barbara Maria 1.VIII.1946 30.IX.2014
Nowak Andrzej 4.X.1946 5.X.2014
Wojtkowiak Stanisław 18.II.1935 7.X.2014

ODESZLI

  data ur.   data zg.
Tomczak Stefania 24.IV.1948 10.X.2014
Wasilewski Maria Franciszka 23.X.1919 12.X.2014
Glina Marian 25.XI.1936 18.X.2014
Górniaczyk Władysław 27.V.1927 20.X.2014
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SEZON WĘDKARSKI 2014 NA OSTATNIEJ PROSTEJ 
Wielkimi krokami zbliża się zakończenie sezonu 2014. Do tego czasu Puszczykowscy wędkarze przeżyli wiele 
wspaniałych chwil na łowiskach Wielkopolski i nie tyko. Druga część sezonu zaskoczyła wędkarzy naszego 
koła jak nigdy dotąd, obfite połowy i zacięta rywalizacja powodują, że do końca nie wiadomo, 
kto w tym roku zdobędzie tytuł „Wędkarza Roku 2014”.

Zgodnie z kalendarzem imprez wędkarskich zawodami 
„otwierającymi” drugą część roku były zawody z okazji Dni 
Puszczykowa 2014, rozegrane nad rzeką Wartą w Puszczy-
kowie. Spotkaliśmy się o 7 rano, aby wziąć udział w cztero-
godzinnej rywalizacji o puchary i inne cenne upominki. Po 
ważeniu i posiłku przyszedł czas na wręczenie upominków. 
Jak co roku odwiedził nas Burmistrz Andrzej Balcerek, który 
wręczył nagrody najlepszym. Na pierwszym stopniu podium 
stanął Kazimierz Anioła (6.040 gr), tuż za nim znalazł się 
Marcin Mizerny (5.980 gr.), trzecie miejsce przypadło Sła-
womirowi Nowakowi (5.970gr.).

W nocy z 28 na 29 czerwca br. wędkowaliśmy towarzy-
sko nad jeziorem Piotrowskim w pobliżu Gniezna. Zawody 
nocne są wyjątkową imprezą oczekiwaną przez wiele osób od 
samego początku sezonu. Dają możliwość odpoczęcia od ry-
walizacji o punkty i zaznania odrobiny relaksu z wędką 
w ręku. Na miejscu byliśmy ok. godziny 19, słońce jeszcze 
oświetlało łowisko. Każdy zawodnik udał się na wybrane 
miejsce, aby rozkoszować się ciszą i wędkowaniem. 
Tradycyjnie, o północy zaplanowano przerwę na posiłek – 
w tym roku bigos, tak aby do samego rana mieć siły do „wal-
ki”. O godz. 10 zawody zostały zakończone pozostało już 
tylko ważenie, poczęstunek i droga powrotna do domu. Wyni-
ki po całonocnych zmaganiach wyglądały następująco: 1 miej-
sce Michał Polowczyk (13.600 gr.), 2 miejsce Wojciech To-
maszewski (13.290 gr.) i 3 miejsce Jacek Gensler (9.300 gr.). 
Po zakończeniu imprezy swoje bezpieczeństwo oddaliśmy 
w ręce Sławomira Miki, który dowiózł nas do Puszczykowa.

6 lipca spotkaliśmy się w Puszczykowie Koło domu Ru-
sałka, aby rywalizować w kolejnych zawodach o tytuł „Węd-
karza Roku 2014” w kategorii spławikowej. Doskonałe wa-
runki pogodowe – bezchmurne niebo, bez wiatru dało nadzie-
ję na miłe spędzenie niedzielnego poranka. O godz. 7 trąbka 

dała sygnał rozpoczęcia zmagań. Zmiana gruntu, zestawów, 
spławików i sposobu wędkowania miała dać wymarzony re-
zultat – zwycięstwo. O godz. 11 komisja ważąca przystąpiła 
do realizacji swych zadań, wszystko stało się jasne. Na naj-
wyższym stopniu podium stanął Przemysław Stefaniak 
(3.700 gr.), Jacek Gensler był drugi (3.600 gr.), trzeci sto-
pień „pudła” zajął Sławomir Nowak (2.960 gr.). Rywalizację 
zakończyło wspólne zdjęcie i zaproszenie na kolejne zawody.

Dwudziestego dnia lipca zorganizowaliśmy zawody de-
dykowane dla naszych emerytów i rencistów, którzy w kame-
ralnym gronie czternastu osób zjawili się na zbiórce przed 
godzina ósmą rano. Tradycyjnie zawodnicy rozeszli się na 
swoje stanowiska, żeby oddać się pasji wędkowania. Był cie-
pły dzień. Nim się obejrzeliśmy wybiła jedenasta i zawody 
„Emerytów i rencistów 2014” stały się historią. Wręczenie 
upominków odbyło się koło Ośrodka Szkolenia Leśników 
w Puszczykowie. Po zaciętym „boju” klasyfikacja prezento-
wała się jak następuje : 1. Stanisław Kortus – 3.400 gr. 2. 
Andrzej Ratajczak – 2.430 i 3. Rafał Ozorkiewicz 1.040 gr. 

W sierpniu po długim okresie oczekiwania przyszedł czas 
na rozpoczęcie rywalizacji w dyscyplinie spinningowej. „Ma-
raton” zapoczątkowały zawody wyjazdowe „Spinning Orze-
chowo 2014”, rozegrane na wyjeździe dziesiątego sierpnia. 
W kameralnym gronie dwudziestu pasjonatów spinningu 
„walczyło” o najlepszy wynik i należne trofea. Czterogodzin-
ny „bój” zakończyliśmy zbiórką przy miejscowym promie, 
gdzie wędkarze zjedli wyborną kiełbasę z grilla przyrządzoną 
przez gospodarza Krzysztofa Tomaszewskiego. Pierwsze 
miejsce zajął Jan Krawczyk (130 gr.), na drugim miejscu po-
dium znalazł się Jarosław Stachowiak (100 gr.), zaraz za nim 
Michał Polowczyk (90 gr.). Wyniki nie były zadowalające, 
ale dobra pogoda i miłe towarzystwo zrekompensowały brak 
obfitych połowów. 

Drugą imprezą spinningową w tym samym miesiącu (24 
sierpnia) , były zawody „Spinning Rogalinek 2014”. Wędko-

Lato nad Wartą uczestnicy
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waliśmy tuż za mostem, na odcinku po drugiej stronie rzeki 
Warty. Tym razem pogoda nie sprzyjała, wiał wiatr i panował 
delikatny chłód. Bez zwłoki przeszliśmy do rywalizacji. 
Zgodnie z zasadą zawodów spinningowych, każdy zawodnik 
udał się w swoja stronę, żeby złowić jak największą ilość dra-
pieżników. Na miejscu zbiórki po ważeniu i poczęstunku 
okazało się, że zawody wygrał Wojciech Tomaszewski (430 
gr.), drugi stopień podium przypadł Maciejowi Połomskiemu 
(420 gr.) trzecie miejsce z taką samą wagą, ale z mniejszą 
ilością złowionych ryb zajął Kazimierz Anioła.

„Zakończenie Lata – Jeżewo 2014” wyjazdowe, towa-
rzyskie zawody o stawkę w dyscyplinie spławikowej odbyły 
się na przepięknym akwenie zbiornika zaporowego w miej-
scowości Jeżewo. Gdy dotarliśmy na miejsce łowisko spowi-
jała delikatna mgła. Na wodzie było widać „oczka”, które 
tworzyła żerująca ryba. Akwen zawodniczy, obfitujący 
w wiele gatunków ryb nastrajał wędkarzy naszego koła bojo-
wo. Po wylosowaniu i zajęciu stanowisk, rozpoczęliśmy za-
wody – wybiła szósta rano. Pogoda sprzyjała i gwarantowała 
optymalne wyniki. Ważenie odbywało się kolejnymi sektora-
mi. W między czasie schodzący do stanicy uczestnicy mogli 
już częstować się soczystą golonką z kapustą i ogórkami. Tuż 
po królewskiej uczcie przystąpiliśmy do ogłoszenia wyników 
i wręczenia upominków. Wyniki klasyfikacji tego dnia wyglą-
dały następująco: 1. Maciej Połomski (10.860 gr.), 2. Kazi-
mierz Anioła (10.660 gr.) i 3. Przemysław Stefaniak 
(8.260). O prawidłowy przebieg zawodów zadbał Kol. Adam 
Stefaniak – sędzia sekretarz i koledzy z miejscowego Koła 
PZW. Po tak znakomicie spędzonym dniu ruszyliśmy w po-
wrotną drogę do domu. 

Dwudziestego pierwszego września na miejsce zbiórki 
wybraliśmy domki WPN. Po odczytaniu regulaminu, wędka-
rze w lekko jesiennej atmosferze, rozeszli się w wybrane stro-
ny, aby powalczyć o tytuł „Spinningowego Mistrza Koła 
2014 roku”. Rywalizację trwała od godz. 7 do godz. 11, po 
czym nastąpiło ważenie złowionych okazów i wspólny posi-
łek. Komisja sędziowska po zsumowaniu wyników przystą-
piła do dekoracji najbardziej wytrwałych i walecznych za-
wodników. Na pierwszym miejscu podium stanął Michał 
Polowczyk, który z wagą 1,350 gr. złowionych ryb zdobył 
tytuł Spinningowego Mistrza Koła 2014, tuż za nim uplaso-
wał się Jan Krawczyk ( 970 gr.), trzecie miejsce przypadło 
Krzysztofowi Cieżyńskiemu (850 gr.). Ceremonia dekoracyj-
na zakończyła się wspólnym zdjęciem uczestników, których 
prezes Przemysław Stefaniak zaprosił na kolejne zawody. 

Piątego października br. spotkaliśmy się na ostatnich już 
w tym roku zmaganiach w dyscyplinie spławikowej. „Zakoń-
czenie sezonu spławikowego 2014” kończy oficjalnie „bój” 
spławikowy. Był to element motywujący dla tych wędkarzy, 
którzy chcieli dołączyć do grona najlepszych w tym roku za-
wodników i dla obecnej czołówki, która musiała udowodnić, 
że zasłużyła na swoje miejsca w klasyfikacji ogólnej. Rozpo-

częliśmy o ósmej rano, szybkie czytanie regulaminu, losowa-
nie miejsc i rozejście się budowało atmosferę rywalizacji. Po-
goda jesienna od rana i bardziej letnia w trakcie kompetencji 
pozytywnie nastroiła zawodników. Cztery godziny i wszystko 
było wiadomo. Komisja ważąca przyznała następujące miejsca 
1. Zbyszko Sobkowiak (8.520gr) udowodnił, że zasłużył na 
zwycięstwo, 2. Jacek Gensler (6.900 gr.) umocnił się na swo-
jej pozycji w klasyfikacji generalnej, 3. Rafał Ozorkiewicz 
(4.800 gr.) dotrzymał kroku kolegów. W tym samym dniu pre-
zes Przemysław Stefaniak obdarował również zwycięzcę „Pu-
charem Prezesa”, który swoim wynikiem udowodnił kolegom, 
że przez cały sezon zasłużył na swoją pozycję. 

Na koniec sezonu czeka nas jeszcze wyjazd towarzyski 
w pogoni za drapieżnikiem. Będą to prawdopodobnie ostatnie 
zawody w tym roku. 

W tym miejscu dziękuję wszystkim za wsparcie działań 
Naszego koła. Szczególne podziękowania należą się Panu 
Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi, zawsze przychylne-
mu wędkarzom z Puszczykowa, który wspiera realizację za-
dania publicznego „Organizacji zawodów wędkarskich dla 
mieszkańców” i towarzyszy podczas wszelkich ważnych 
chwil dla naszego Koła. 

Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony Internetowej 
Koła http://www.pzw.org.pl/puszczykowo/. Znajdą tam Pań-
stwo wiele barwnych zdjęć z wyjazdów i wszelkich imprez 
Koła. Zapraszam już teraz do wstępowania w szeregi związku 
PZW od stycznia następnego roku. Przekonacie się Państwo, 
że wędkarstwo może być niezapomnianą przygodą. 

Z wędkarskim pozdrowieniem:
Adam Stefaniak 

Sekretarz Koła PZW przy UM w Puszczykowie 

Lato nad Wartą uczestnicy
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SZTAFETOWE BIEGI 
PRZEŁAJOWE 

23 września 2014 roku na Zakolu Warty odbyły się 
eliminacje miejskie w sztafetowych biegach 
przełajowych. Szkoły podstawowe wystawiały 
sztafety mieszane, składające się z pięciu dziewcząt 
i pięciu chłopców, zaś gimnazja osobno sztafety 
dziewcząt i osobno sztafety chłopców. 

W kategorii szkół podstawowych awans do zawodów po-
wiatowych wywalczyła sztafeta Szkoły Podstawowej nr 2 
w składzie: Magdalena Grabik, Emma Maciejewska, Anna 
Prendke, Alicja Lis, Wiktoria Mazur, Franciszek Baszyński, 
Paweł Solecki, Jakub Skibiński, Mateusz Hasiak, Filip Skibiń-
ski. Opiekunowie: Marzenna Johaniewicz i Michał Przybylski. 

Miejsce drugie zajęła drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 
w składzie: Małgorzata Lewandowska, Aleksandra Wietrzyń-
ska, Eryka Wołek, Matylda Niedbała, Aleksandra Stradom-
ska, Maksymilian Woltman, Patryk Chałupka, Jan Kubasik, 

WICEMISTRZ ŚWIATA Z PUSZCZYKOWA

Dawid Grabowski, Szymon Rożek. Opiekunowie: Lucyna 
Dydzińska i Wiesław Bartkowiak. 

W kategorii szkół gimnazjalnych, zarówno wśród dziew-
cząt, jak i chłopców zwyciężyły sztafety Zespołu Szkół 
w Puszczykowie im. Mikołaja Kopernika. Dziewczęta wystą-
piły w składzie: Marta Jajczyk, Paulina Nowicka, Weronika 
Gawin, Monika Schütz, Kaja Wesołowska, Matylda Hasiak, 
Lena Kłosińska, Zyta Wesołowska, Aneta Krawczyk, Karoli-
na Drygas. Chłopcy wystąpili w składzie: Maciej Czyż, Piotr 
Dudziak, Artur Szymkowiak, Sebastian Leonarczyk, Maksy-
milian Obst, Patryk Ruciński, Tomasz Siejak, Witold Hajko-
wicz, Maciej Bąk, Marek Fabisiak, Tobiasz Rybaczewski. 
Opiekunowie: Bernadeta Łuczak i Joanna Ziółkowska. 

Wśród dziewcząt drugie miejsce zajęła sztafeta Gimna-
zjum nr 1 pod opieką Marleny Jagaciak. Dziewczęta wystą-
piły w składzie: Julia Sobska, Weronika Szklarska, Nicole 
Huderek, Natalia Śliwińska, Pola Burslam, Marta Furmanow-
ska, Dominika Michałowska, Daria Trzebiatowska, Zuzanna 
Standar, Maja Szklarska, Anna Mądry.Trzecie miejsce zajęły 
dziewczęta z Gimnazjum nr 2 pod opieką Kariny Buczkow-
skiej. Wystąpiły w składzie: Natalia Zawada, Marcelina 
Duda, Agnieszka Górka, Michalina Grzegorska, Julia An-
drzejewska, Jagoda Marcinkowska, Maria Michalska, Marty-
na Wojdat, Weronika Kujawa, Marta Dec. 

W kategorii chłopców szkół gimnazjalnych drugie miej-
sce zajęła sztafeta Gimnazjum nr 2 pod opieką Piotra Pomesa. 
Chłopcy wystąpili w składzie: Piotr Górka, Hubert Majewski, 
Bartosz Milne, Eryk Białasik, Patryk Skibiński, Kacper Stel-
maszyk, Damian Sołtysiak, Jędrzej Bręczewski, Adam Kara-
lus, Łukasz Kopczyński. Na trzecim miejscu uplasowała się 
sztafeta z Gimnazjum nr 1 pod opieką Wiesława Bartkowia-
ka. „Jedynka” wystąpiła w składzie: Jakub Koszela, Grzegorz 
Strojny, Marcel Świerczyński, Fryderyk Ossowski, Mikołaj 
Rutkowski, Mikołaj Konieczny, Kacper Siekierkowski, Woj-
ciech Makosz, Jan Maryniak, Wiktor Maryniak. /CAS/jh

Damian Sołtysiak, uczeń klasy 
drugiej Gimnazjum nr 2 w Pusz-
czykowie, zdobył dwukrotnie tytuł 
wicemistrza świata w karate. 

19 lipca 2014 r. w Poznaniu odbyły 
się Otwarte Mistrzostwa Świata w kara-
te, podczas których Damian zdobył:
–  srebrny medal w kategorii kumite in-

dywidualne chłopców,

–  srebrny medal w kategorii kumite dru-
żynowe chłopców.

Damian trenuje w klubie „Dyna-
mic” w Mosinie, jego trenerem jest Pan 
Marek Pawlaczyk. 

Gratulujemy tytułu i cieszymy się, 
że Puszczykowo może się poszczycić 
tak wybitnym młodym sportowcem. 

 /CAS/jh

BIEG 
PO CIACHO

Centrum Animacji Sportu i biegi.wlkp zapraszają na „I Bieg po ciacho” 
Niedziela, 30 listopada, g. 11:00, dystans 8 km 
Szczegóły w kolejnym Echu Puszczykowa i już wkrótce na stronie www.caspuszczykowo.pl
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WIZYTY DZIECI W NOWYM BUDYNKU 
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

Początek roku szkolnego  
to także początek miłych  
wizyt dzieci w Bibliotece. 

W każdą środę na czytanie bajek 
przychodzą starszaki z Przedszkola 
„Pracowite Pszczółki”. Za pomocą ma-
gicznego zaklęcia odczarowują skrzy-

nię, która chowa specjalnie dla nich niezwykłe historie, przenoszące 
w zaczarowany świat fantazji.

Gościliśmy również grupę dzieci z Przedszkola „Chatka Pu-
chatka”. Starszaki obejrzały każdy zakamarek wypożyczalni dla 
dorosłych i dla dzieci. Przy tej okazji dowiedziały się, że każda 
książka ma swoje wyznaczone miejsce i należy ją odkładać tam, 
skąd została zabrana. Dla nich również magiczna skrzynia kryła 
ciekawą opowieść.

Pod koniec września Bibliotekę odwiedziły również dzieci 
z klasy II a i II b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie. 
Zwiedzając nowe wnętrza przypominały również zasady korzystania 
z książek w Bibliotece Miejskiej. Okazało się, że świetnie pamiętają 
jak traktować książki, by wracały nie zniszczone. Rozmawiały rów-
nież o ważnej sprawie w Bibliotece – o alfabecie. Przy tej okazji 
obie klasy wysłuchały wybranych przez siebie wesołych opowieści 
związanych z literkami z książki Grzegorza Kasdepke pt. „Niesforny 
alfabet”. Po wakacyjnej przerwie nadszedł czas spotkania z zaprzy-
jaźnioną klasą III b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie. 
W ubiegłym roku szkolnym dzieci wraz z wychowawczyniami od-
wiedzały Bibliotekę przynajmniej raz w miesiącu. Chętnie przyłą-
czyły się również do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Bibliotece. Mamy nadzieję na kolejny rok ciekawej współpracy.

Wszystkich nauczycieli zainteresowanych lekcjami bibliotecz-
nymi zapraszamy do kontaktu tel. (61) 8-194-649. BMCAK

SPOTKANIA Z TEATREM 
DLA DZIECI
Po wakacyjnej przerwie ruszył kolejny cykl spotkań 
z Teatrem dla Dzieci. Jako pierwsi dla puszczykowskich 
dzieci wystąpili aktorzy z Teatru Duet z Krakowa. 

Zaprezentowali historię pt. „Foszek Czyścioszek”. Była 
to pełna humoru i zabawy opowieść o tym, że grymasy i ka-
prysy zwykle przegrywają z pięknym uśmiechem i z życzli-
wością oraz o tym w jaki sposób łatwo wyeliminować z na-
szego życia zarazki i bakterie.

W tym roku przed małymi widzami jeszcze spektakl 
„Lekcja o Polsce, czyli Bajka o Wiśle, Legenda o Smoku Wa-
welskim oraz Warsie i Sawie”, a także spotkanie świąteczne 
„Opowieść o Bożym Narodzeniu” (Teatr Cieni). Spektakle 

odbywają się w Sali Teatralnej w budynku Gimnazjum na ul. 
Wysokiej 1. Bilety w cenie 5 zł dostępne są Bibliotece Miej-
skiej im. M. Musierowicz, Rynek 15. Zapraszamy serdecznie!

BIBLIOTEKA MIEJSKA IM. M. MUSIEROWICZ W PUSZCZYKOWIE 
i n f o r m u j e, że istnieje możliwość uzyskania pomocy w odrabianiu 
lekcji z j. polskiego i matematyki w klasach gimnazjalnych w ramach 
wolontariatu. Licealiści mogą uzyskać pomoc w przygotowaniu do 
matury z j. polskiego. 
 Więcej informacji pod nr tel. (61) 819 46 49

ZAGRAJ DLA WOŚP
Przed nami XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

11 stycznia 2015 roku zbierać będziemy: 
„Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci 

na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej 
opieki medycznej seniorów”. 

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, zgłoś się do Bibliote-
ki Miejskiej im. M. Musierowicz do dnia 21.11.2014 r. / ter-
min ostateczny, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń. Jeżeli zechcieliby Państwo włączyć się w pracę 
puszczykowskiego sztabu, zagrać solo lub z zespołem, prze-
kazać fajne przedmioty, czy w inny sposób włączyć się w or-
ganizację XXIII finału na terenie naszego miasta prosimy 
o kontakt w terminie do 7 stycznia 2015 r.

Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz – Cen-
trum Animacji Kultury, tel. 061 8194 649 lub 694 164 863

Liczymy, że 11 stycznia będą Państwo z nami 
Sie ma !!! Puszczykowski Sztab 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy




