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III RODZINNY PIKNIK NAD WARTĄ

Statek piratów, który zacumował na Przystani 
wodnej nad Wartą w Puszczykowie, mnóstwo 
konkursów a także możliwość obejrzenie wirtualnej 
rzeczywistości przez specjalne komputerowe gogle – 
to wszystko czekało na uczestników III Pikniku 
Rodzinnego zorganizowanego 23 sierpnia przez 
Urząd Miasta Puszczykowa. 

Wspaniała pogoda zachęcała do spędzenia sobotniego po-
południa na świeżym powietrzu z rodzinami i przyjaciółmi, 
dlatego na przystań przyszło wiele osób, dla których przygo-
towano wiele atrakcji. Dzieci malowały według własnego 
pomysłu przygotowane kontury ryb, można było spróbować 
swoich sił w slalomie hokejowym. Rodzice natomiast zmie-
rzyli się w konkursie „jaka to melodia”, a właściwie: jaki 
zespół ją śpiewa. Za udział w konkursach oczywiście były 
nagrody, żeby było sprawiedliwie... dla wszystkich. 

Dobrej zabawy nie popsuł nawet krótki deszcz, który po 
południu nadciągnął nad Puszczykowo. 

Oczywiście nie zabrakło też smakowitych grillowanych 
potraw czy tradycyjnej cukrowej waty – atrybutu każdego 
udanego festynu. Na zakończenie pikniku na scenie pojawili 
się muzycy z zespołu The Nice, którzy zagrali wiele wspania-
łych przebojów. red 



Uchwała Nr 315/14/VI
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 304/14/VI Rady Miasta 

Puszczykowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie emisji obli-
gacji komunalnych.

Uzasadnienie: Uchwała dotyczy zmiany oznaczenia serii 
obligacji poprzez dodanie roku emisji. Pierwotne oznaczenie 
serii jest tożsame z oznaczeniem serii z 2013 r., dlatego ko-
nieczne jest podjęcie uchwały zmieniającej.

Uchwała Nr 316/14/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 317/14/VI
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczy-

kowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr 318/14/VI 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 172/12/VI Rady Miasta 

Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie po-
działu Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wy-
borcze, ustalenia ich granic i numerów. 

Uchwała Nr 319/14/VI 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 198/13/VI Rady Miasta 

Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału 
miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania.

 
Oświadczenie Nr 3/14/VI

w sprawie: powołania zespołu doradczego do spraw pro-
jektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Puszczykowa.

21 lipca br.
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta – zaopiniowanie pro-

jektów uchwał w sprawie: gminnego programu opieki nad zabyt-
kami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014 – 2017; zmian w wie-
loletniej prognozie finansowej; zmian w uchwale budżetowej, 

–  zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomię-
dzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, 
arkusz 6 i omówienie zgłoszonej uwagi.

 
22 lipca br.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – omówienie problemów tech-
niczno-gospodarczych budynku Szkoły Podstawowej nr 2, 

–  analiza wyników ankiety dotyczącej koncepcji zagospodarowania 
części terenu MOSiR-u, 

–  omówienie projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 
dla Miasta Puszczykowo na lata 2014 – 2017.

24 lipca br.
Komisja Spraw Społecznych – karta Dużej Rodziny – zapoznanie 
się z zasadami jej funkcjonowania, 
–  zamiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na te-

renie miasta Puszczykowa.
13 sierpnia br.

Komisja Rewizyjna – kontrola dokumentacji finansowo-księgowej 
Urzędu, 
–  ustalenie zakresu kontroli rozliczania dotacji dla organizacji po-

zarządowych.
20 sierpnia br.

Komisja Rewizyjna – kontrola rozliczania dotacji dla wybranych 
organizacji pozarządowych.

21 sierpnia br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – wizja lokalna w budynku 
Gimnazjum nr 1, 
– wizja lokalna budynku Biblioteki Miejskiej i CAK, 
–  dyskusja na temat realizacji remontu i przenosin szkoły oraz bi-

blioteki.

LIPCOWE I SIERPNIOWE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 47. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 16.09.2014 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej w budyn-

ku B Urzędu Miejskiego przy ul. Po dleśnej 4. Jednocześnie informujemy, że terminy po siedzeń Komisji Rady Miasta i terminy 
dyżurów ra dnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta: www.puszczykowo.pl. Infor-
macje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 45. i 46. SESJI RADY MIASTA PUSZCZYKOWA 
PRZEPROWADZONYCH 29 LIPCA 2014 R. I 19 SIERPNIA 2014 R.

RADA MIASTA
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W lipcowym numerze Echa Puszczykowa 
informowaliśmy o zebraniu, które zorganizował 
burmistrz Andrzej Balcerek w sprawie modernizacji 
magistrali kolejowej E 59 Poznań – Wrocław  
na odcinku przebiegającym przez Puszczykowo. 

Jednym z ważniejszych postulatów uczestników 
spotkania było podjęcie kolejnych działań w celu 
zmniejszenia ilości ekranów dźwiękochłonnych, które 
PKP zaplanowały na puszczykowskim odcinku oraz 
podjęcie kolejnej próby „uratowania” przejazdu kole-
jowego na ul. 3 Maja. 

W działania włączyli się też puszczykowscy posło-
wie Arkady Fiedler oraz Marek Niedbała, którzy zło-
żyli w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju posel-
skie interpelacje i interwencje w tej sprawie. Po spo-
tkaniu burmistrz A. Balcerek wysłał kolejne pisma 
do wojewody, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska oraz PKP z pytaniami o możliwości 
zmiany planów. 

WOJEWODA ODPOWIADA
Pod koniec lipca wojewoda nadesłał odpowiedź, 

w której m.in. czytamy. 
„W świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

— Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze 
zm.) zmiana jakości planowanych ekranów akustycz-
nych, przy zachowaniu charakterystycznych parame-
trów obiektu (wysokości, długości, szerokości), nie jest 
istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu 
budowlanego, które wymagałoby uzyskania decyzji 
o zmianie pozwolenia na budowę. Jednakże w spra-
wie obniżenia ilości oraz oceny skuteczności ekranów, 
w zakresie dopuszczalnych poziomów dźwięku w śro-
dowisku, powinien zająć stanowisko Regionalny Dy-
rektor Ochrony Środowiska. Natomiast zmiana ilości 
założonych ekranów akustycznych, zgodnie z art. 36a 
ustawy — Prawo budowlane, będzie wymagała zmia-
ny decyzji pozwolenia na budowę. Od opinii Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz woli 
i stanowiska inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. zależy, czy na etapie realizacji inwestycji jest 
możliwa zmiana rodzajów i ilości ekranów pochła-
niających. Z prośbą o zajęcie stanowiska, przekazuję 
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 
w Poznaniu korespondencję w powyższej sprawie”.

RDOŚ WYJAŚNIA
Także pod koniec lipca pismo przysłał dyrektor 

RDOŚ. Znajdziemy w nim następujące treści:

„…Jednocześnie wyjaśniam, że strony postępowa-
nia, a także społeczeństwo miało dwukrotnie zapew-
nioną możliwość zapoznania się i wypowiedzenia, co 
do zebranych dowodów i materiałów w sprawie za-
równo na etapie wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, jak i na eta-
pie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania 
na środowisko Decyzja o środowiskowych uwarunko-
waniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska w Poznaniu z 10.11.2009 r. mak: RDOS-30-00.11-
66191-57/09/ek jest ostateczna i wydana została po 
przeprowadzeniu procedury z udziałem społeczeń-
stwa. W wyznaczonym terminie nie wniesiono żad-
nych uwag i wniosków dotyczących realizacji inwesty-
cji. Pragnę także zauważyć, iż ww. decyzja została 
wydana przed wejściem w życie rozporządzenia Mini-
stra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmie-
niającego rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku, czyli zgodnie z obowiązującym 
w dniu wydania decyzji prawem. Jednocześnie należy 
zauważyć, iż zmiana dopuszczalnych poziomów hała-
su nastąpiła w trakcie przeprowadzania ponownej 
oceny oddziaływania na środowisko w ramach postę-
powania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na 
budowę dla ww. przedsięwzięcia. W związku z tym, 
w toku postępowania zobowiązano Inwestora do zwe-
ryfikowania i zaktualizowania uwarunkowań aku-
stycznych przedstawionych w przedłożonych doku-
mentach, w szczególności ustaleń dotyczących dopusz-
czalnego poziomu hałasu, wielkości przekroczeń i za-
stosowanych zabezpieczeń akustycznych adekwatnych 
do stwierdzonych przekroczeń. Inwestor, zgodnie ze 
swoim uprawnieniem, zaproponował ponownie zabez-
pieczenie akustyczne w postaci ekranów. Przeprowa-
dził ponowną analizę akustyczną, w której uwzględnił 
dopuszczalne poziomy hałasu zawarte w zmienionym 
rozporządzeniu. Wykazała ona, że 6 z 42 proponowa-
nych pierwotnie ekranów akustycznych na odcinku 
objętym postępowaniem, nie jest koniecznych do reali-
zacji. W przypadku pozostałych 36 ekranów akustycz-

PKP NIE CHCE ODSTĄPIĆ OD WARUNKÓW BUDOWY 
EKRANÓW AKUSTYCZNYCH
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INFORMACJE

nych, obliczenia wskazują, że aby dotrzymać aku-
stycznych standardów, jakości środowiska na tere-
nach chronionych nadal są one niezbędne, lecz ich 
parametry uległy zmniejszeniu. …Należy także za-
uważyć, iż również w toku tego postępowania społe-
czeństwo miało możliwość udziału w postępowaniu. 
W wyznaczonym terminie złożono uwagi, ale nie był 
to protest przeciwko budowaniu ekranów akustycz-
nych. Na obecnym etapie procesu inwestycyjnego uwa-
gi dotyczące projektowanych środków przeciwhałaso-
wych należy kierować do inwestora”.

PKP NIE MOŻE ODSTĄPIĆ 
Najpóźniej, bo dopiero 22 sierpnia br. do Urzędu 

Miasta dotarła odpowiedź dyrektora projektu Janu-
sza Błachuta, w której czytamy: 

1. … nie możemy odstąpić od warunku budowy 
ekranów akustycznych. Z analiz akustycznych wyko-
nanych dla tego przedsięwzięcia, zarówno na etapie 
uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach, jak i decyzji o pozwoleniu na budowę zostały 
wykazane przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku…. 

W tym przypadku pomimo poprawy warunków 
akustycznych związanych z nową nawierzchnią (nowe 
szyny bezstykowe, na podkładach strunobetonowych 
z mocowaniem sprężystym) nadal są prognozowane 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku. Jest to związane głównie ze zwiększe-
niem prędkości pociągów do 160 km/h oraz z progno-
zowanym zwiększeniem natężenia ruchu pociągów po 
modernizacji. 

2. W sprawie wykonania wizualizacji dotyczącej 
usunięcia drzew i krzewów oraz zabudowy ekranów 
akustycznych pod kątem wpływu na estetykę miasta 
Puszczykowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. takiej 
wizualizacji nie posiadają i nie planują przygotowy-
wać, gdyż nie zostały zobligowane do wykonania ta-
kiego warunku. 

3. Wycinka drzew i krzewów będzie się odbywała 
w minimalnym i niezbędnym zakresie, umożliwiają-
cym przeprowadzenie planowanej inwestycji. 

4. PKP Polskie Linie Kolejowe SA. informują, że 
połączenie drogowe pomiędzy ulicami Marcinkow-
skiego i Langego zostanie zachowane. 

Urząd oczekuje jeszcze na odpowiedzi z Minister-
stwa Infrastruktury, na interpelacje i interwencje, 
które złożyli puszczykowscy posłowie. 

ANKIETA 

W związku z tym, że do Urzędu docierały także 
sygnały i pisma osób, które w przeciwieństwie do pro-
testujących przeciwko ekranom chcieli, co najmniej, 
zachowania ich ilości, na początku sierpnia burmistrz 
A. Balcerek zdecydował o przeprowadzeniu ankiety 
wśród mieszkańców Puszczykowa mających swoje 
posesje w sąsiedztwie torów kolejowych. 

Na podstawie map otrzymanych od PKP z lokali-
zacją ekranów akustycznych ustalono 92 nierucho-
mości, przy których zaplanowano montaż ww. ekra-
nów. Urzędnikom udało się dotrzeć z ankietą do 77 
właścicieli, co stanowi 83,7% bezpośrednio sąsiadują-
cych z linią kolejową E59. 

• Za montażem ekranów zdecydowanie wypowiedzia-
ło się 46 właścicieli, co stanowi 59,7% ankietowa-
nych, 

• Zdecydowanie przeciw ekranom wypowiedziało się 
15 właścicieli, co stanowi 19,5%; 

• 16 ankietowanych uzależniło wypowiedzenie swojej 
opinii na temat montażu ekranów akustycznych od 
rodzaju planowanych ekranów (przezroczyste – tak, 
inne – nie), co stanowi 20,7 % ankietowanych.

160 km na godzinę
Na terenie Puszczykowa prace związane z moder-

nizacją magistrali kolejowej Poznań – Wrocław mają 
rozpocząć się na przełomie października i listopada 
tego roku. Ich zakończenie powinno nastąpić w czerw-
cu 2015 roku. 

Po zakończeniu modernizacji odcinek z Poznania 
do Czempinia pociągi będą mogły pokonywać z pręd-
kością nawet 160 km/h. 

W ramach tej inwestycji PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. Przebudują stacje w: Czempiniu, Mosinie, 
Puszczykówku oraz Luboniu, a także przystanki oso-
bowe w Iłowcu, Drużynie Poznańskiej, Puszczykowie 
i poznańskim Dębcu. red



NOWY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WIĄŻĄCE SIĘ Z NIM ZMIANY
1 września w polskich szkołach w tym roku będzie 
wiązał się z nowymi wyzwaniami, które zgodnie 
z wprowadzonymi przez MEN zmianami w przepisach 
oświatowych, przewidują przede wszystkim to, że po 
raz pierwszy obowiązkowo do pierwszych klas szkoły 
podstawowej trafi połowa rocznika sześciolatków, czyli 
dzieci urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. 

Naukę w pierwszej klasie rozpoczną też wszyst-
kie dzieci siedmioletnie. Ten fakt to jeden z powo-
dów, dlaczego w Szkole Podstawowej nr 1 pojawił 
się tak palący problem braku sal lekcyjnych, co pani 
dyr. Ewa Budzyńska sygnalizowała Burmistrzowi 
i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu już ponad trzy 
lata temu. Dyskusje na ten temat trwały dość długo, 
były bardzo dynamiczne i niestety pełne agresji 

słownej oraz upatrywania złych intencji ze strony osób, które nie zga-
dzały się z naszymi planami i działaniami. Pisałam o tym wielokrot-
nie i często moje słowa były bardzo źle odbierane przez tych, którzy 
mieli inne przekonania w tej sprawie. Cieszyło mnie jednak to, że 
dostawałam też wiele pozytywnych sygnałów od Państwa – drogą ma-
ilową, poprzez SMS-y czy podczas zwykłych, codziennych rozmów 
w sklepie i na ulicy. Za to bardzo wszystkim Państwu dziękuję, bo 
życzliwy uśmiech i nawet krótkie słowa wsparcia są niezwykle waż-
nym gestem, dającym poczucie, że warto walczyć w słusznej sprawie. 

Od początku byłam przekonana, że pomysł przeniesienia Bi-
blioteki Miejskiej do nowego budynku w Rynku i przywrócenie 
szkole jej dawnych pomieszczeń, poprzez oddanie SP nr 1 piętra 
zajmowanego od 1999 r. przez Gimnazjum nr 1 oraz przeprowa-
dzenie tegoż gimnazjum do starego budynku podstawówki jest 
logiczny, ekonomiczny i sensowny. Tłumaczyłam to bardzo kon-
kretnymi argumentami podczas prac KEKiS, jak i w moich artyku-
łach w „Echu Puszczykowa” (m.in. w numerze z marca 2013 r.), 
które opierałam na podstawie literatury pedagogicznej, pisemnych 
i ustnych opiniach Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców zaintere-
sowanych szkół, jak i własnego doświadczenia już w ponad 17 
letniej pracy nauczyciela. I znów, niestety, moje wypowiedzi od-
bierane były przez naszych adwersarzy jako nieprawdziwe i nie-
obiektywne. Podobnie komentowano wyjaśnienia udzielane przez 
pana wiceburmistrza Władysława Ślisińskego czy innych radnych 
podczas posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz sesji 
Rady Miasta. Dominował ton podejrzeń, a nawet drwiny z kompe-
tencji i dobrych zamiarów burmistrzów i Rady Miasta. 

Po co wracam do historii? Ponieważ chcę Państwu pokazać, że 
upatrywanie tylko złych intencji oraz braku profesjonalizmu w lu-
dziach, z którymi się nie zgadzamy, nie prowadzi do niczego do-
brego, a już na pewno nie do współpracy na rzecz dobra miasta, na 
której przecież każdemu miłośnikowi i mieszkańcowi Puszczyko-
wa powinno zależeć. 

A jak wygląda aktualnie, na kilka dni przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, sprawa przenosin Gimnazjum nr 1 i BM CAK do nowych 
siedzib? Otóż 21.08.2014 radni, podczas spotkania Komisji Eduka-
cji, Kultury i Sportu, mieli możliwość bardzo dokładnie zapoznać się 
ze stanem prac. I co zobaczyliśmy? Odremontowane teraz już po-
mieszczania Gimnazjum nr 1, gotowe do ustawienia mebli. Wcho-
dząc na korytarz czuć ducha tradycji starej szkoły, który zawsze tu 
był, ale widać też nowoczesność. Modne kolory ścian, przejrzyste 
i estetyczne oznakowanie sal, bardzo ciekawe i wesołe łazienki. A na 
to wszystko spogląda z portretu patron szkoły – Albert Einstein. I co 

sobie myśli? … Tego już nie wiemy, ale czujemy, wiem to na podsta-
wie tego, co usłyszałam od obecnych radnych i pana dyr. Tomasza 
Żaka, że możemy cieszyć się z takiego wyglądu gimnazjum. 

Następnie Szkoła Podstawowa nr 1, która wprowadza się do sal 
opuszczonych przez gimnazujm – część mebli i pomocy nauko-
wych już wstawiona, inne jeszcze stoją na korytarzu. Ale czuć już, 
że niedługo zabrzmi dzwonek rozpoczynający tu nowy etap w ży-
ciu tej szkoły. 

Zobaczyliśmy też stan przygotowań pomieszczeń przeznaczo-
nych dla BM CAK na zajęcia prowadzone głównie w ramach Aka-
demii Seniora. Tu prace remontowe jeszcze trwają, bo przecież rok 
akademicki zaczyna się 1 października. Ale podobają się nam 
duże, jasne pomieszczenia z piękną podłogą, dostosowaną do po-
trzeb planowanych tutaj zajęć. Bardzo ładne są też sanitariaty, 
aneks kuchenny i część, nazwijmy to kawiarniana, wyodrębniona 
i zaaranżowana tak, by stworzyć przyjemną atmosferę do rozmów 
i spotkań. Zauważyłam zadowolenie nie tylko w oczach większości 
radnych, ale i pani dyrektor Danuty Mankiewicz, a to przecież naj-
ważniejsze, bo to ona i jej pracownicy będą spędzać tu najwięcej 
czasu, pracując na rzecz mieszkańców. 

W końcu odwiedziliśmy także Bibliotekę Miejską w nowym 
budynku na Rynku. Tu już widać normalny dzień pracy – bo prze-
cież biblioteka pracuje normalnie od początku sierpnia. Przeprowa-
dzono nawet wakacyjne zajęcia dla dzieci w ramach półkolonii 
w BM CAK. Uroczyste otwarcie placówki w nowej siedzibie będzie 
miało miejsce 6.09.2014 r. Warto jednak przyjść i odwiedzić biblio-
tekę już wcześniej i zobaczyć, jak nowocześnie i ładnie może wy-
glądać współczesna czytelnia i wypożyczalnia książek. Mam na-
dzieję, że właśnie dzięki temu, że znajduje się teraz w centrum na-
szego miasta, ożywi Rynek i dotrze do jeszcze większej grupy od-
biorców. 

Szanowni Państwo, po ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu jestem absolutnie utwierdzona w moim przekona-
niu, że decyzja sprzed ponad 1,5 roku o zmianach lokalowo – or-
ganizacyjnych w BM CAK i rozdzieleniu szkół podstawowej oraz 
gimnazjum była odważną, ale bardzo dobrą. Zyskaliśmy więcej 
pomieszczeń dla SP nr 1, odrębność szkół, które według założeń 
reformy oświatowej powinny działać oddzielnie, nowocześniejsze 
wnętrza dla gimnazjalistów, ładne i przyjazne lokalowe warunki 
dla działalności CAK i Akademii Seniora oraz dużą, nowoczesną 
i położoną w sercu miasta siedzibę Biblioteki Miejskiej. Warto było 
więc zaangażować energię i działać na rzecz takich zmian oraz 
próbować przekonywać oponentów, by zobaczyć efekty, z których 
skorzystają wszyscy zainteresowani. 

Na koniec pragnę podziękować jeszcze raz tym, którzy podczas 
prac naszej komisji wyrazili swoje pozytywne opinie wobec planów 
burmistrza i Rady Miasta, wspierając w ten sposób nasze działania, 
czyli Prezydium Rady Pedagogicznej SP nr 1, Radzie Rodziców SP 
nr 1 z panią Natalią Lalek na czele i Radzie Rodziców Gimnazjum 
nr 1 z panią Ewą Citkowicz-Jurkiewicz na czele. Słuchając Waszych 
kompetentnych i racjonalnych wypowiedzi było nam łatwiej podej-
mować decyzje i wyznaczać kierunek, w którym należy podążać. 

Mam nadzieję, że rok szkolny 2014/2015 będzie należał do 
wyjątkowo udanych. Czego wszystkim uczniom, nauczycielom, 
rodzicom, a także studentom Akademii Seniora oraz pracownikom 
BM CAK serdecznie życzę! 

 Małgorzata Szczotka
przewodnicząca Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu RM w Puszczykowie
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RADA MIASTA

PROBLEMY PUSZCZYKÓWKA ZGŁASZANE  
PRZEZ MIESZKAŃCÓW 
Artykuł powstał w całości dzięki uwagom, z którymi zwracali się do mnie mieszkańcy. Puszczykówko  
do 1962 roku było oddzielną miejscowością i jest dzisiaj jedną z największych dzielnic Miasta. Puszczykówko 
zachowało do dzisiaj charakter osiedla domów jednorodzinnych, skąpanych w zieleni ogrodów oraz 
miejscowości wycieczkowej (Lody i Muzeum Fiedlera, Wielkopolski Park Narodowy). Niestety od lat jest 
pomijane przy inwestycjach na rzecz dzielnicy Puszczykowo i ulicy Poznańskiej. Puszczykówko zmaga się 
z wieloma problemami, które prezentuję poniżej: 

Chodnik i ścieżka rowerowa na Dworcowej. Głów-
ną ulicą Puszczykówka jest ulica Dworcowa, przy której 
położony jest dworzec, kościół i sklepy. Płyty, którymi 
wyłożone są chodniki przy ulicy Dworcowej, są w wielu 
miejscach zniszczone i nierówne. Wiele do życzenia po-
zostawia również stan ścieżki rowerowej, która prowadzi 
ze stacji w Puszczykówku do Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Mieszkańcy jeżdżą codziennie tą trasą rowerem. Naj-
większym problemem dla rowerzystów są wysokie krawężniki, 
które przyczyniają się do uszkodzenia rowerów. Uważam, że po-
winno to być jak najszybciej naprawione. Absurdem jest oznako-
wanie ścieżki, gdyż nie wiadomo, która część jest dla rowerzystów, 
a która dla pieszych. Jest to bardzo niebezpieczne dla wszystkich 
użytkowników chodnika. 

Wjazdy na Wspólną i Prusa. Nawierzchnia przy wjeździe na 
te ulice jest w stanie tragicznym. Jest to wielkie utrudnienie dla 
samochodów, rowerzystów i pieszych. Dziury oraz nierówności 
mogą przyczynić się do uszkodzenia pojazdów mechanicznych 
oraz wypadków. Sugerowałbym naprawienie nawierzchni, ze 
względu na bezpieczeństwo ludzi. 

Odwodnienie na ulicy Dworcowej i Mazurskiej. Wielką 
uciążliwością jest brak należytego odwodnienia na odcinkach do-
prowadzających do skrzyżowania tych dróg. Posesje okolicznych 
mieszkańców są zalewane podczas opadów. Powoduje to zawilgo-
cenie budynków oraz obumieranie drzew i krzewów. Sytuacja po-
gorszyła się przez budowę dużego budynku na skrzyżowaniu oma-
wianych ulic i pokrycia tej posesji w dużym stopniu powierzchnią 
nieprzepuszczalną. W ten sposób odpływ wody opadowej został 
dodatkowo utrudniony. Zgłosiłem ten problem do Urzędu Miasta. 
Sprawa omawiana była na komisji oraz Sesji Rady Miasta. Opto-
wałem i głosowałem za jak najszybszą budową odwodnienia. Urząd 
Miasta przeznaczył w tegorocznym budżecie fundusze na budowę 
tej instalacji. 

Kałuże na Kochanowskiego. Niedawno została wykonana 
ulica Jastrzębia, która łączy się z ul. Kochanowskiego. Po ostatnich 
ulewach dostałem telefony od mieszkańców ulicy Kochanowskie-
go, która, jak powiedzieli, jest zalana wodą opadową jeszcze bar-
dziej niż to miewało miejsce przed budową Jastrzębiej. Uważają, 
że problem powinien być jak najszybciej uregulowany. Dodatkowo 
są wymywane wielkie dziury, które stanowią wielki problem dla 
mieszkańców. 

Utwardzenie ulic w Puszczykówku. W Puszczy-
kówku jest wiele ulic nieutwardzonych. Duże problemy 
są na ulicy Bałtyckiej, Grunwaldzkiej, Żupańskiego, 
a także Mickiewicza. Ulice w Puszczykowie powinny być 
realizowane według rankingu. Zdziwienie mieszkańców 
wywołało wybudowanie ulicy Sportowej, gdyż nie znaj-
dowała się we wspomnianym rankingu. Na szczęście 

miasto wróciło do ustalonej listy, na co nalegałem na komisjach 
tematycznych. W przyszłym roku zostanie wykonana ulica Bałtyc-
ka i Grunwaldzka. 

Ruch tranzytowy przez ulicę Dworcową i poboczne ulice. 
W Puszczykówku zgodnie z projektowanymi miejscowymi plana-
mi mogą powstać obiekty, które znacznie wzmogą ruch samocho-
dów osobowych oraz ciężarówek. Zmiana taka przyczyni się do 
wzrostu zanieczyszczenia powietrza, oraz negatywnie wpłynie na 
bezpieczeństwo, szczególnie dzieci, przechodzących przez ulice 
(brak sygnalizacji). Puszczykówko, jako dzielnica domów jedno-
rodzinnych skąpanych w ogrodach zasługuje na pewne uspokojenie 
ruchu tranzytowego i zachowanie unikalnego charakteru. 

Estetyka Dworcowej. Jedna Pani zwróciła mi uwagę na brak 
troski o estetykę na ulicy Dworcowej. Nie przywiązuje się uwagi do 
uporządkowania zieleni. Zgodnie z sugestią, jaką dostałem powinno 
przeprowadzić się prace nad rewitalizacją i upiększeniem tego głów-
nego traktu, który użytkowany jest przez mieszkańców Puszczy-
kówka oraz przez osoby, odwiedzające naszą zieloną miejscowość. 

Czyszczenie ulic. Jeden mieszkaniec z ulicy Fiedlera zwrócił 
mi uwagę, że maszyny czyszczące ulice, często muszą omijać za-
parkowane samochody. Przyczynia się to do niewyczyszczenia pew-
nych partii ulic. Podsunął mi rozwiązanie (stosowane w innych mia-
stach), które polega na zawiadamianiu kierowców poprzez specjalne 
tabliczki ustawiane dzień przed czyszczeniem na danych ulicach. 
Myślę, że mogłoby to pomóc w skutecznym utrzymaniu czystości. 

Chciałem podziękować wszystkim osobom, które poprzez te-
lefon czy rozmowę na ulicy podzieliły się ze mną cennymi uwaga-
mi na temat Puszczykowa. Czekam na sugestie i uwagi pod nume-
rem telefonu 508467405 oraz pod adresem mailowym krzyzanski-
maciej@gmail.com. Jestem obecny na dyżurach w Urzędzie Mia-
sta. Najważniejsze to działać dla dobra wspólnego, dla dobrych 
rozwiązań, ponad podziałami.  

 Maciej Krzyżański
radny Rady Miasta Puszczykowa
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SPACERY Z EKOINFO PO PUSZCZYKOWIE 

Za nami kolejne wycieczki z cyklu 
Spacerów po Puszczykowie 
z historią w tle. Tym razem wraz 
z panem Maciejem Krzyżańskim 
(mgr historii) zwiedzaliśmy 
Letnisko Puszczykówko oraz tereny 
u stóp Puszczykowskich Gór. 

Spacer po Puszczykówku rozpoczę-
liśmy naprzeciw znanej lodziarni. Trasa 
wiodła przez dworzec kolejowy, dom 
zakonny, ul. Dworcową, restaurację Tu-

rystyczną, skwer Tomaszewskich, wille 
przy ul. Ratajskiego, a potem do mu-
zeum Fiedlera. W skupieniu słuchaliśmy 
pana Macieja, który ponownie zapre-
zentował nam bogaty zbiór dawnych 
zdjęć i pocztówek, oraz podzielił się kil-
koma odkrytymi przez siebie ciekawost-
kami. 

Trzeci spacer odbył się po północ-
nych terenach Puszczykowa. Spotkali-
śmy się przy Centrum EkoInfo i stam-
tąd wyruszyliśmy ul. Poznańską. Po 
drodze oglądaliśmy m.in. willę Hertha, 
letnisko Silva, dom letniskowy policji 
i Mimozę. Następnie wdrapaliśmy się 
do Zgromadzenia Braci Serca Jezuso-
wego, a po drodze poznaliśmy kilka 
ciekawych miejsc w lesie. Po powrocie 
na Poznańską skręciliśmy w ulicę Cie-
nistą, by przyjrzeć się z bliska Jadwi-
nówce. Niestety ten najstarszy dom 
w Puszczykowie jest w kiepskim stanie, 
jednak dla pasjonatów historii i turysty-

ki pozostaje nie lada perełką. Ostatnim 
etapem były wille na ul. Podleśnej 
i Klonowej. Nie mogliśmy oczywiście 
pominąć budynku zajmowanego obec-
nie przez Urząd Miejski, czy wyjątko-
wego gołębnika. Miła niespodzianka 
spotkała nas na ostatnim punkcie space-
ru – przed dworkiem polskim na ul. Ró-
żanej. Przemili właściciele zaprosili nas 
do ogrodu, by opowiedzieć o dawnych 
mieszkańcach i by umożliwić nam do-
kładne obejrzenie domu – serdecznie 
dziękujemy!

Na koniec lata planujemy kolejny, 
wyjątkowy spacer – tym razem odwie-
dzimy Letnisko Ludwikowo. Szczegó-
łowe informacje pojawią się na plaka-
tach na przystankach, na profilu facebo-
okowym miasta oraz na blogu Centrum 
EkoInfo (www.centrumekoinfo.blog-
spot.com). Na naszym blogu również 
szersze relacje ze Spacerów. 

Zapraszamy! Anna Polaszczyk

Z PRAC RADY …
W ostatnim okresie udało się dopracować 
i przeprowadzić ważne dla miasta inwestycje: 
MOSiR, Biblioteka Miejska, Gimnazjum Nr 1, 
nowo utwardzone drogi.

Trwają ciągle prace nad przygotowaniem ko-
lejnych, co stało się możliwe, przede wszystkim 
dzięki znacznemu oddłużeniu budżetu miasta.

Poprawił się proces budowy dróg. Są one 
realizowane w oparciu o ranking weryfikowa-
ny ostatnio przez Radę poprzedniej kadencji 
w 2009 r. Ze względu na to, że znaczna część 

terenów zajmowanych przez drogi ma nieuregulowany stan 
prawny lub znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, 
dodatkowym argumentem są ewentualne koszty wykupów 
i odszkodowań, będące konsekwencją wystąpienia o pozwo-
lenie na budowę poszczególnych dróg.

Dlatego w pierwszej kolejności realizowane są drogi na 
gruntach miejskich. W międzyczasie Miasto podjęło intensyw-
ne starania mające na celu uregulowanie możliwie największej 
ilości tego typu spraw. W zakończonych postępowaniach wła-
ścicielom gruntów drogowych Miasto wypłaciło należne re-
kompensaty finansowe.

Po raz pierwszy uwzględniono wnioski Rady dotyczące 
poprawy stanu chodników na terenie miasta. W związku 
z licznymi prośbami Radnych i mieszkańców, powstaje do-

datkowo tzw. ranking chodników – najbardziej zniszczonych 
odcinków chodników koniecznie wymagających remontu. 
Jesienią ranking ten, po zaakceptowaniu przez Radę będzie 
wyznaczał kolejność wykonywania remontów chodników. 
Powinno to poprawić bezpieczeństwo i estetykę ciągów pie-
szych, które do tej pory remontowane były zbyt rzadko.

Całkowicie nową inicjatywą jest, podjęte wspólnie z gmina-
mi Mikroregionu i Wielkopolskim Parkiem Narodowym, wyzna-
czenie pętli ścieżek pieszych i biegowych na obszarach WPN. 
Trasami tymi, przebiegającymi duktami leśnymi niedawno odbył 
się pierwszy 10-kilometrowy bieg – „Pogoń za wilkiem”, w któ-
rym wzięło udział ok. 400 startujących uczestników. 

Cieszą też, przez cały sezon prowadzone prace porządko-
we i inwestycyjne na terenie dawnego MOSiR-u, który coraz 
bardziej zyskuje na atrakcyjności. Z powodu ograniczonych 
możliwości finansowych Miasta, dalsze prace muszą być roz-
łożone na kolejne lata. Na ten rok przewidywane jest wyko-
nanie i udostępnienie ścieżek i kilku obiektów małej architek-
tury i urządzeń sportowych

Trwają też spotkania konsultacyjne z projektantami związa-
ne z wypracowaniem optymalnej pod względem funkcjonal-
nym, przestrzennym i finansowym koncepcji lokalizacji budowy 
hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Nie wszystkie planowane działania udało się zrealizować, 
ale cieszą wszystkie zrealizowane prace i coraz bardziej wi-
doczne efekty. Janusz Szafarkiewicz 

Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa



PRACE NAD NOWYM STUDIUM PUSZCZYKOWA
Czym jest Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy? 
Studium ma określać politykę przestrzenną gminy, spójną ze stra-

tegią rozwoju gminy, w tym polityką społeczną i ekonomiczną. Ma 
charakter obowiązkowy. Prace nad nim podejmowane są na mocy 
uchwały Rady. Powierza się je wyłącznie uprawnionemu projektanto-
wi, urbaniście, którego zadaniem jest projektowanie zagospodarowania 
przestrzeni zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, ochrony warto-
ści architektonicznych i krajobrazowych, z wymogami ochrony środo-
wiska, racjonalności struktur osadniczych i sieci infrastruktury oraz 
edukacji w tym zakresie.

Okoliczności powstawania – czy aktualizacji tego dokumentu są 
związane z procedurą wymaganą przepisami, dokumentami nadrzęd-
nymi, równolegle wprowadzanymi zmianami przepisów odrębnych, 
inwestycjami lokalnymi i ponadlokalnymi planowanymi w obrębie 
gminy.

Należy podkreślić, że studium jest dokumentem ogólnym, o charak-
terze strategicznym. W oparciu o studium opracowywane są miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego zawierające szczegółowe roz-
wiązania przestrzenne, które stanowią prawo miejscowe.

Puszczykowo posiada studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania, wykonane na zlecenie Urzędu i uchwalone w 1998 roku 
przez ówczesną Radę Miasta. Przy jego tworzeniu, na podstawie ana-
lizy i oceny uwarunkowań rozwoju, sformułowane zostały główne 
funkcje miasta:
–  wiodąca – mieszkalnictwo niskiej intensywności, z zapewnieniem 

wysokiego poziomu usług dla mieszkańców i możliwości prowadze-
nia nieuciążliwej działalności gospodarczej,

–  uzupełniająca – usługi rekreacji, wypoczynku i turystyki dla miesz-
kańców i przybyszów z zewnątrz.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, w 2006 roku (IV kadencja) 
na zlecenie Urzędu wykonana została tzw. ocena aktualności zapisów 
studium dla miasta Puszczykowa. Nie kwestionując wówczas głównych 
funkcji miasta i kierunków rozwoju, zasygnalizowano potrzebę i pro-
blematykę zmian, m.in. dostosowania do zmian w przepisach prawa, 
potrzebę uzupełnienia studium o opracowania specjalistyczne, ekofi-
zjograficzne, konserwatorskie.

Pomimo tych wskazań, z uwagi na brak wniosków dot. zmiany stu-
dium oraz szykujące się zmiany w przepisach planistycznych, ówczesna 
Rada Miasta przychyliła się do uznania studium za aktualne do posłu-
giwania się nim w pracach Urzędu Miasta. Należy podkreślić, że przy 
gminie o tak małej powierzchni jak Puszczykowo i wielu stałych uwa-
runkowaniach, jak np.: dolina Warty, lasy Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego (50% powierzchni miasta), linia kolejowa Poznań – Wrocław 
oraz droga wojewódzka 430 Poznań – Mosina, zaletą opracowanego 
kilkanaście lat wcześniej studium jest jego trwałość, stabilność i aktual-
ność przez tak długi okres. 

Mając jednak na uwadze dostosowanie do obecnych przepisów 
Rada w 2007 r. (V kadencja) zdecydowała o aktualizacji studium. 
Zgodnie z założeniami, zakres proponowanych zmian w studium ma 
obejmować m.in. uwzględnienie:
–  wykonanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Po-

znaniu studium określającego granice obszarów bezpośredniego 
zagrożenia powodzią dla terenu m. Puszczykowa, 

–  planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego i Europejskiej 
Sieci Ekologicznej NATURA 2000,

–  aktualnych opracowań dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami.

Przy obecnie funkcjonującym systemie informacji przestrzennej, 
ważne będzie także opracowanie studium w wersji zdigitalizowanej, 
co z pewnością ułatwi ogólną dostępność dokumentu.

Przy pracach nad studium ustawowo gwarantowany jest udział spo-
łeczeństwa. Został on zapewniony m.in. poprzez możliwość składania 
wniosków do studium przez wszystkim zainteresowanych, w terminie 
do 15 lutego 2008 roku. 

Dalsza procedura opracowania studium przewiduje kolejno: opi-
niowanie i uzgodnienia projektu studium, • wyłożenie do publicznego 
wglądu, • debatę publiczną, • możliwość składania uwag do projektu 
studium, • rozpatrzenie uwag, • uchwalenie studium przez Radę Miasta.

W 2010 r. projekt nowego studium został skierowany do opinio-
wania i uzgodnień. Brak uzgodnienia ze strony WPN spowodował 
przerwanie prac w końcu 2010 roku (koniec V kadencji). 

W 2011 roku (kolejna – VI kadencja) informacje o stanie prac nad 
zmianą studium wraz z przygotowanym projektem studium przekazano 
Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z prośbą o sta-
nowisko komisji, co do dalszych prac i kształtu studium. Jednocześnie 
pojawiły się nowe problemy przestrzenne, m.in. wnioski dot. lokalizacji 
dużych obiektów handlowych w Puszczykowie. Trudności w znalezie-
niu kompromisu w zapisach studium z zachowaniem charakteru miasta 
spowolniły prace nad studium. 

Obecnie powstaje kolejna wersja projektu studium. W przypadku 
akceptacji władz miasta, zostanie ona ponownie skierowana do opinii 
i uzgodnień. Pozytywne przejście tego etapu daje możliwość prowa-
dzenia dalszych czynności, w tym wyłożenia do publicznego wglądu, 
dyskusji publicznej, wnoszenia uwag i w końcowym etapie uchwalenia 
przez Radę Miasta. W tym miejscu nie sposób nie odnieść się do pi-
sma ostatnio kierowanego do Burmistrza, podpisanego m.in. przez 
mieszkańców rejonu ulic: Dworcowa, Matejki, Solskiego, Moniuszki. 
Autorzy pisma zarzucają władzom Miasta m.in. blokowanie mieszkań-
com udziału w pracach nad studium.

Dla wyjaśnienia, zarzut ten jest całkowicie nieprawdziwy. Każde pi-
smo zainteresowanych mieszkańców zawierające merytoryczne uwagi 
i wnioski w sprawie studium jest na bieżąco rozpatrywane przy tworzeniu 
projektu studium. Natomiast ustawowy udział gwarantowany jest na etapie 
wyłożenia do publicznego wglądu, w czasie którego wszyscy zaintereso-
wani będą mogli zapoznać się z pełną wersją projektu studium po uzyska-
niu wymaganych opinii i uzgodnień instytucji i złożyć swoje uwagi.

Jednak na bieżącym etapie projekt studium nie uzyskał jeszcze 
ostatecznej akceptacji władz miasta, która pozwoliłaby na wysłanie do 
opinii i uzgodnień instytucji.

Na sierpniowej sesji Rady Miasta, która miała charakter sesji nad-
zwyczajnej, Rada wyraziła wolę powołania dodatkowego zespołu do-
radczego ds. studium, reprezentującego zainteresowane organizacje 
społeczne, który będzie mógł wnieść swoje uwagi do przygotowanej 
dotąd wersji projektu studium.

Wszystkie merytoryczne uwagi będą pomocne przy powstawaniu 
dokumentu studium. Robocza wersja studium zostanie zamieszczona 
na stronie internetowej Urzędu Miasta.

O dalszych pracach nad projektem studium i terminach wysłania pro-
jektu do opinii i uzgodnień i dalej wyłożenia do publicznego wglądu bę-
dziemy informować Państwa w kolejnych wydaniach Echa Puszczykowa. 
Ze względu na ustawowo obowiązujące terminy i kolejne czynności pro-
ceduralne nie można dokładnie przewidzieć terminu wyłożenia studium 
do publicznego wglądu, nastąpi to najwcześniej za kilka miesięcy. red
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REMONTUJĄ KOLEJNE ULICE 
Drogowcy rozpoczęli już prace na kolejnych ulicach, które w tym roku 
zyskają nowe nawierzchnie. Ekipy wykonawców pracują na ulicach: 
Zaułek, Jasnej i Bocznej. W planach jest także realizacja ulicy Kopernika. 

W przypadku ulic Jasnej i Bocznej 
mieszkańcy zdecydowali o zwiększeniu 
zakresu prac o montaż progów zwalnia-
jących. Przed rozpoczęciem robót – po-
dobnie jak to miało miejsce w przypad-
ku innych większych inwestycji drogo-
wych – burmistrz Andrzej Balcerek za-
prosił mieszkańców mających swoje 
domy przy tych ulicach na spotkanie-
-konsultacje. To właśnie podczas takich 
konsultacji mieszkańcy zdecydowali 
o budowie progów zwalniających. 

 – W przypadku ulicy Bocznej wszy-
scy obecni na spotkaniu mieszkańcy 
optowali za budową progu. Natomiast 
mieszkańcy ulicy Jasnej większością 
głosów zadecydowali, że rolę progu 
zwalniającego może pełnić tzw. wynie-
sione skrzyżowanie ulicy Jasnej z Róża-
ną. Takie rozwiązanie jest już wykorzy-
stywane w naszym mieście na skrzyżo-
waniu ulic Śląskiej i Środkowej – mówi 
Burmistrz Andrzej Balcerek. 

Ulice Jasna i Boczna zyskają na-
wierzchnię z kostki typu pozbruk i będą 
pieszojezdniami.

Prace na ulicy Jasnej będą prowa-
dzone na odcinku ok. 260 metrów, nato-

miast ulica Boczna jest nieco krótsza 
i liczy niespełna 200 metrów. 

Wykonawcą prac na obu ulicach jest 
puszczykowska firma Zakład Robót Dro-
gowych Marek Dachtera. Prace na ulicy 
Bocznej potrwają do końca sierpnia, a na 
ulicy Jasnej do połowy września. Wyko-
nanie ulicy Jasnej kosztuje 268.140 zło-
tych. Realizacja ulicy Bocznej jest droż-
sza i wyniesie 345.427 złotych.

Wcześniej rozpoczęły się prace na 
ulicy Zaułek, która także będzie miała 
nawierzchnię z kostki typu pozbruk. 
Z jednej strony ulicy będzie wykonany 
także chodnik. Wszystkie posesje znaj-
dujące się przy tej ulicy zyskają także 
wjazdy wykonane z pozbruku. Z uwagi 
na wadliwą kanalizację deszczową, któ-
ra była tam położona konieczna była jej 
wymiana. Specjaliści zdecydowali o za-
stosowaniu rozwiązania z systemem 
z rozsączaniem wód opadowych. Ca-
łość prac pochłonie około 220 tys 
złotych. 

Rozpoczeły się już także prace przy 
budowie chodnika na ulicy Kaspro- 
wi cza.  red

ul. Zaułek

ul. Jasna

ul. Boczna

ASFALT NA ULICY 
KS. POSADZEGO
22 sierpnia br. na ulicy ks. Posadzego została ułożona 
nowa nawierzchnia bitumiczna. Wykonawcą prac 
była puszczykowska firma Zakład Robót Drogowych 
Marek Dachtera. 

Nowa nawierzchnia musiała być ułożona na tej ulicy ze 
względu na jej zły stan techniczny. Ulica ks. Posadzego jest 
ulicą o bardzo dużym natężeniu ruchu i stanowi jedno z naj-
częściej wybieranych przez kierowców połączeń ulicy Po-
znańskiej z trasą Poznań – Mosina. red
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MALUCHEM 
PO AFRYCE
W 2009 r. przejechał nim Polskę 
wzdłuż jej granic. Teraz wyruszy 
na znacznie dłuższą wyprawę 
– aż do Afryki. Arkady Paweł 
Fiedler, wnuk słynnego podróżnika 
z Puszczykowa 2 sierpnia 
rozpoczął podróż swoim 
maluchem na Czarny Ląd. 

Jak mówił 2 sierpnia, tuż przed wy-
jazdem, do Gdyni będzie jechał tym 
samym fiatem z 1998 roku o przebiegu 
ponad 100 tys. km., którym objechał 
Polskę. Oczywiście przed wyruszeniem 
do Afryki Maluch został gruntownie 
przygotowany. Podróżnik ma ze sobą 

zapas części, a towarzyszy mu ekipa, 
filmująca jego zmagania. 

Podróżnik wystartował z Puszczy-
kowa 2 sierpnia. Pierwszy etap prowa-
dził do Gdyni, gdzie maluch został za-
pakowany w kontener i załadowany na 
statek, którym dopłynie do Damietty 
w Egipcie. Tam 1 września nastąpi od-
biór pojazdu z portu, co rozpocznie 2 
etap ekspedycji, Damietta – Kapsztad. 
Po drodze Mały Fiat odwiedzi Egipt, 
Sudan, Etiopię, Kenię, Ugandę, Rwan-
dę, Tanzanię, Malawi, Zambię, Botswa-
nę, Namibię i RPA. W sumie podróżnik 
przebędzie ok. 20 tys. km. Wyprawa ma 
potrwać ok. 3 miesięcy.

O tym, że podróż nie będzie łatwa 
podróżnik przekonał się jeszcze w Pol-
sce. Po drodze do Gdyni jedną noc spę-
dził z mechanikiem na naprawie uste-

rek przegubów, tarczy, półosi, docisku 
sprzęgła...

Wyprawa PoDrodze Afryka została 
zorganizowana z okazji 40-lecia Mu-
zeum Pracowni Literackiej Arkadego 
Fiedlera przypadającej w tym roku. red

Fot. G. Lisowski

„ZUPEŁNIE INNY ŚWIAT” GITARY ROMANTYCZNEJ
Kolejny raz Puszczykowo jest 
areną Akademii Gitary. W tym 
roku podczas siódmej edycji  
tego gitarowego święta  
w naszym mieście wystąpiła  
Petra Poláčková. 

Petra Poláčková o grze na swojej 
ośmiostrunowej gitarze romantycznej 
mówi, że to zupełnie inny świat. W so-
botę, 23 sierpnia swoją grą do innego 
świata zabrała wszystkich zgromadzo-
nych w puszczykowskim kościele pw. 
Matki Boskiej Wniebowzietej. W pro-
gramie koncertu czeskiej gitarzystki 
znalazła się muzyka klasyczna i roman-
tyczna. Przed czeską artystką jako sup-
port zagrała Jagoda Świdzińska.

Petra Poláčková należy do pokole-
nia młodych, ale niezwykle utalentowa-
nych gitarzystów klasycznych. Odnio-
sła już wiele sukcesów w międzynaro-
dowych konkursach, a za najważniejszy 
uważa pierwsze miejsce w Międzynaro-
dowym Konkursie Gitarowym w Kut-
nej Horze w 2007 roku. 

Finałowym i największym wydarze-
niem Akademii Gitary będzie Happe-
ning Gitarowy na Starym Rynku w Po-
znaniu. W ubiegłym roku zgromadził 
on blisko 250 gitarzystów. 

W tym roku miłośnicy gitary spo-
tkają się na Starym Rynku 31 sierpnia 
o godz. 11. Kilkuset gitarzystów zagra 
utwór The Passenger, Iggy’ego Popa.

 red

Wszystkie informacje o koncercie 
oraz Akademii Gitary dostępne są 

na stronie internetowej: 
www.akademiagitary.pl. 

PUSZCZYKOWO NA FACEBOOKU
Nie tylko „ludzie” mają swoje profile na facebooku. Na tym, najprawdopodobniej najpopularniejszym, portalu 

społecznościowym na świecie znalazło się miejsce także dla miast, wsi czy innych społeczności. Na facebooku 
znajdziemy też oczywiście nasze miasto. 

Pod adresem www.facebook.com/miastopuszczykowo, znajdziemy wiele aktualnych informacji,  
zaproszeń na imprezy organizowane przez miasto czy inne podmioty. Zapraszamy! 



Już wkrótce dostępna będzie oferta zajęć organizowanych 
przez Bibliotekę Miejską im. M. Musierowicz Centrum Animacji 

Kultury w Puszczykowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
W październiku rusza zimowy semestr Akademii Seniora.

Szczegółowe informacje oraz zapisy dostępne we wrześniu.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej 

www.biblioteka.iq.pl 
oraz do polubienia profilu Biblioteki Miejskiej na Facebooku.

ANKIETOWE PROPOZYCJE DLA CAS-U 
Skate park i siłownia „pod chmurką” to najbardziej oczekiwane przez 
ankietowanych puszczykowian inwestycje na terenie Centrum Animacji 
Sportu u zbiegu ulic Kościelnej i Sportowej. Ankietę zorganizował Urząd 
Miejski na wniosek radnych Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

O przyjętej przez Radę koncepcji 
zagospodarowania terenu CAS (daw- 
nego MOSiR) pisaliśmy szczegółowo 
w kwietniowym numerze Echa. Przypo-
minamy, że po wieloletnich dyskus- 
jach i wielu prezentowanych koncep-
cjach, Rada Miasta podjęła decyzję 
o przyjęciu koncepcji i rozpoczęciu prac 
związanych z zagospodarowaniem 
w/w terenów. To właśnie jednym z ele-
mentów tej koncepcji jest boisko wielo-
funkcyjne z nawierzchnią poliuretano-
wą (tartanową), które od czerwca jest 
dostępne dla mieszkańców. Koncepcja 
zakłada także powstanie boiska do siat-
kówki plażowej (Miasto pozyskało do-
finansowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego na wykonanie boiska wielofunk-
cyjnego i boiska do siatkówki plażowej 
oraz zmiany lokalizacji placu za-
baw), miejsc rekreacyjnych, w których 
będzie można zagrać w tenisa czy sza-

chy na świeżym powietrzu, urządzić 
spotkanie przy grillu, ognisku. Plano-
wane są miejsca wypoczynkowe dla 
spacerowiczów, a docelowo przewiduje 
się również mini-skate park, a także 
miejsce dla przeprowadzenia treningu 
uderzeń golfistów. Zwiększy się rów-
nież ilość sprzętu do ćwiczeń siło-
wych. W planach zagospodarowania 
zabezpieczono również teren, który do-
celowo może być zagospodarowany na 
potrzeby utworzenia budynku socjalne-
go – szatni i magazynu, z którego będą 
korzystać mieszkańcy ćwiczący na tere-
nie CAS-u. Całość uzupełnią utwardzo-
ne ścieżki spacerowe, po których będą 
się także mogli poruszać rolkarze. 

Z inicjatywy radnych KEKiS pod-
czas wakacji Urząd Miejskie zorganizo-
wał anonimową ankietę, w której 
mieszkańcy mogli sprecyzować swoje 
oczekiwania względem terenu objętego 

koncepcją. Ankietę wypełniło 168 re-
spondentów.

Pierwsze pytanie dotyczyło na-
wierzchni ścieżek sportowo – rekre-
acyjnych. Wśród ankietowanych naj-
więcej optowało za nawierzchnią bitu-
miczną (82). 52 osoby uważają nato-
miast, że powinny one zostać wykonane 
z kostki typu pozbruk. Pozostali stwier-
dzili, że ścieżki mogą mieć obydwa ro-
dzaje nawierzchni. 

Kolejne pytanie związane było 
z miejscami aktywności sportowych 
planowanych na tym obszarze (poza 
istniejącymi już boiskami do gier ze-
społowych). Te miejsca aktywności 
sportowych, które będą cieszyły się naj-
większą popularnością, miasto zamierza 
zrealizować w pierwszej kolejności.

To właśnie w tym pytaniu najwięk-
szą liczbę głosów: 119 otrzymał skate 
– park. Tylko 6 głosów mniej zyskała 
siłownia „pod chmurką”). Trzecie w ko-
lejności były stoły do tenisa stołowego 
(79), na kolejnych miejscach znalazły 
się: strefa ćwiczeń do golfa (40), joga 
(38), boule (36) i szachy (8).

Ostatnie pytanie ankiety brzmia-
ło: Jeśli wymienione w poprzednim 
pytaniu miejsca aktywności sporto-
wych nie spełniają Państwa oczeki-
wań, proszę o wskazanie takich, które 
powinny znaleźć się w tym miejscu. 
Najwięcej odpowiedzi (99) brzmiało 
„bez uwag”. Wśród pozostałych najbar-
dziej pożądany był basen (16) i lodowi-
sko (5). Trzy odpowiedzi wskazały na 
mini golfa a dwie na kręgielnię.

Bardzo dziękujemy puszczykowia-
nom za wzięcie udziału w tej ankiecie. 
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GIMNAZJUM NR 1 i SP NR 1 
JUŻ ODDZIELNIE
Zgodnie z planem zakończył się remont budynku tzw. 
starej szkoły, dzięki któremu od 1 września będą się 
tam uczyli uczniowie Gimnazjum nr 1. Natomiast 
budynek nowej szkoły będzie od nowego roku 
szkolnego wyłącznie do dyspozycji uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1. 

Aby w budynku „starej szkoły”, gdzie do wakacji działa-
ła Biblioteka Miejska i Centrum Animacji Kultury, mogli 
uczyć się gimnazjaliści konieczny był remont. Trzeba było 
przystosować na sale lekcyjne kilka pomieszczeń, przerobić 
łazienki, odmalować sale lekcyjne i korytarze, a także wy-
mienić oświetlenie. 

Jak powiedział nam Tomasz Żak, dyrektor Gimnazjum nr 
1 wszystkie prace zostały zakończone i przed pierwszym 
dzwonkiem szkoła będzie w pełni gotowa na rozpoczęcie no-
wego roku szkolnego. 

Podczas wakacji sporo pracy było także w SP nr 1. Jak 
powiedziała nam Ewa Budzyńska, dyretor SP nr 1, w szkole 
pomalowano m.in. korytarze na 2 i 3 piętrze oraz zakupiono 
krzesła, stoliki i regały do sal po gimnazjalistach. Podczas 
wakacji przeniesiono także centralę monitoringu. Latem na 
przyszkolnym terenie zamontowano także piłkochwyty, dzię-
ki którym bawiące się tam dzieci nie muszą obawiać się, że 
piłka wyleci na pobliski parking i drogę. Piłkochwyt odgro-
dził ich także od niezbyt stabilnej skarpy. 

Rozdzielenie szkół było konieczne ze względu na zmiany 
w systemie oświaty i konieczności znalezienia dodatkowych 
sal lekcyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 1. Wiązało się to 
z obowiązkiem szkolnym sześciolatków i „kumulacji” w jed-
nym naborze dzieci z dwóch roczników, co spowoduje wła-
śnie konieczność wygospodarowania dodatkowych, co naj-
mniej dwóch sal lekcyjnych. Obowiązek ten wchodzi w życie 
właśnie od września 2014 r. 

Rozdzielenie obu szkół stało się możliwe po wyprowadz-
ce z e starej szkoły Biblioteki Miejskiej, która od sierpnia 
działa już w nowej siedzibie na Rynku. W przyziemiu szkoły 
trwają też prace związane z adaptacją pomieszczeń na potrze-
by Centrum Animacji Kultury, które rozpocznie swoja dzia-
łalność w nowym miejscu we wrześniu. red
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BIBLIOTEKA 
DZIAŁA JUŻ 
W NOWEJ 
SIEDZIBIE 

ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ NA RYNKU W PUSZCZYKOWIE 

Od sierpnia Biblioteka Miejska działa już w nowej 
siedzibie. Tym samym zakończyły się wszystkie prace 
związane z przenosinami z budynku przy Wysokiej na 
Rynek. Uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki 
Miejskiej zaplanowane jest na 6 września br. (szczegółowy 
plan tej uroczystości przedstawiamy na 28 stronie tego 
wydania Echa Puszczykowa). 

O pracach związanych z przystosowaniem budynku na 
Rynku na potrzeby biblioteki informowaliśmy puszczyko-
wian na bieżąco. Po zakończeniu remontu i przeniesieniu 
księgozbioru do nowej siedziby biblioteka mogła ponownie 
rozpocząć swoją działalność. 

Zgodnie z planami na parterze funkcjonuje sala książ-
ki dla dzieci. Na jej wyposażeniu znajdują się, specjalne 
pufy, w kształcie dużych kostek, które dzieci mogą usta-
wiać i komponować w zależności od potrzeb. Rozwiązanie 
to już się doskonale sprawdziło podczas zajęć wakacyj-
nych, w których uczestniczyli najmłodsi mieszkańcy na-
szego miasta. 

Na dole znajduje się też „kafejka” internetowa oraz ką-
cik prasowy. Parter jest tak zaprojektowany, że możliwe 
jest wykorzystanie go na np. spotkania autorskie czy pre-
lekcje. Część półek na książki ma bowiem kółka, dzięki 
czemu można je w razie potrzeby ustawić np. pod ścianą 
tworząc pomieszczenie o powierzchni około 60 m. kw. Par-
ter przystosowany jest też do przeprowadzenia tam pro-
jekcji multimedialnych. Zamontowano tam m.in. wysuwa-
ny ekran, na którym projektora można wyświetlać z pre-
zentacje czy nawet filmy. 

Na piętrze wypożyczają książki dorośli. Mogą się tam 
dostać schodami lub wjechać windą. Księgozbiór dla doro-
słych zajmuje całą kondygnację. Na II piętrze znajduje się 
archiwum, pomieszczenia socjalne i biurowe. 

Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane. 
Na poziomie „0” jest też ogólnodostępna toaleta (nie 

podlega bibliotece), „na monety” dostępna z płyty Rynku, 
także po jej zamknięciu. red

6 września br. podczas 
otwarcia nowego budynku 
Biblioteki Miejskiej 
zapraszamy do wysłuchania 
wybranego fragmentu 
„Trylogii” Henryka 
Sienkiewicza w ramach 
Narodowego Czytania 
– akcji zainicjowanej  
przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Wszystkich, którzy posiadają w domu „Trylogię”  
Henryka Sienkiewicza zachęcamy do przyniesienia jej  
na Rynek, gdzie zostanie opatrzona pamiątkową 
pieczęcią przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta.

Serdecznie Zapraszamy
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WAKACJE W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ W PUSZCZYKOWIE
Jako jedni z pierwszych nową siedzibę 
biblioteki „przetestowali” najmłodsi 
mieszkańcy naszego miasta. W sierp-
niu, czyli tuż po otwarciu nowej sie-
dziby zorganizowano tam wakacje dla 
dzieci w wieku 6 od 10 lat. 

Pierwszego dnia uczestnicy brali 
udział w warsztatach „Mam prawo” 
w ramach projektu współfinansowanego 
ze środków Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego. W trakcie tego spo-
tkania dzieci rozmawiały m.in. na temat 
swoich praw. Słuchały historyjek 
z Czerwonym Kapturkiem w roli głów-
nej, opowiadających o poszczególnych 
prawach, wykonały plakaty ilustrujące 
wybrane zagadnienia spotkania. 

We wtorek od rana gościliśmy Teatr 
Duet z Krakowa, który zaprezentował 
nam opowieść pt. „Magiczny ołówek”. 
Później cała grupa swoimi magicznymi 
ołówkami czarowała piękne prace pla-
styczne. 

W środę odwiedziliśmy Muzeum 
Arkadego Fiedlera, gdzie pani Anna 
Fiedler w trakcie warsztatów przybliży-
ła dzieciom postać Arkadego Fiedlera, 
opowiedziała jak wyglądało podróżo-
wanie za jego czasów, przeczytała też 
jedną z przygód słynnego Puszczyko-
wianina, w której o mało nie został po-
żarty przez węża. Później dzieci wyko-
nały piękne magnesy nawiązujące za-
równo do wysłuchanej opowieści jak 
i do interesujących je innych tematów. 

W czwartek uczestnicy warsztatów 
słuchali przygód wakacyjnych Mikołaj-
ka, dzielili się swoimi letnimi wrażenia-
mi oraz grali w gry zespołowe i plan-
szowe. 

W piątek dzieci bawiły się w bardzo 
lubianą grę „podchody”. Poszukiwanie 
ukrytych w lesie wakacyjnych przyja-
ciół sprawiło wszystkim mnóstwo fraj-
dy. Dziękujemy uczestnikom naszych 
wakacji za radość, uśmiechy, świetne 
pomysły i obecność każdego dnia. Czas 
spędzony z Wami to dla nas ogromna 
przyjemność! 

Zapraszamy do odwiedzin Biblio-
teki także w roku szkolnym. red



INFORMACJE

  data ur.  data zg.

Szczeszek Waldemar Stanisław 8.XII.1958 24.VII.2014
Łuczak Jacek 27.VII.1958 24.VII.2014
Rutkowska Teresa Janina 6.IV.1931 24.VII.2014
Langner Władysława Urszula 25.III.1923 26.VII.2014

ODESZLI

Ginter Zofia 26.IV.1935 26.VII.2014
Chojnacka Stanisława 9.VI.1934 29.VII.2014
Piotrowski Wiesław Henryk 30.VIII.1954 29.VII.2014
Zięba Albin 1.III.1932 9.VIII.2014
Timm Zygmunt Joachim 11.VIII.1927 11.VIII.2014
Kortus Krystyna 3.VII.1938 16.VIII.2014 

ZŁÓŻ WNIOSEK O NAGRODĘ RADY MIASTA 
Do 30 września można składać wnioski o przyznanie nagrody Rady Miasta 
Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (uczniów szkół 
podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów mieszkających na 
terenie Puszczykowa i reprezentujących Miasto Puszczykowo). 

WYBORCZY 
KALENDARZ 
Premier Donald Tusk oficjalnie 
ogłosił termin tegorocznych 
wyborów samorządowych.  
Odbędą się one 16 listopada  
2014 r. W związku z tym, znany  
jest też tzw. kalendarz wyborczy.
• do 7 września 2014 r.

– zawiadomienie odpowiednio Pań-
stwowej Komisji Wyborczej lub właści-
wego komisarza wyborczego o utwo-
rzeniu komitetu wyborczego.
• do 7 października 2014 r.  

(do godz. 24.00)
– zgłaszanie terytorialnym komi-

sjom wyborczym list kandydatów na 
radnych, odrębnie dla każdego okręgu 
wyborczego dla wyborów do rad gmin, 
rad powiatów, sejmików województw.
• do 17 października 2014 r.  

(do godz. 24.00)
– zgłaszanie kandydatów na człon-

ków obwodowych komisji wyborczych,
 – zgłaszanie gminnym komisjom 

wyborczym kandydatów na wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. red

Kandydatów do nagrody mogą zgła-
szać: dyrektorzy oraz inne organy szkół 
i placówek oświatowych, rodzice kan-
dydata lub jego opiekun prawny, stowa-
rzyszenia oraz organizacje, których ce-

lem statutowym jest rozwijanie uzdol-
nień dzieci i młodzieży. 

Nagroda jest wyróżnieniem indywi-
dualnym dla uczniów, których zaintereso-
wania wykraczają poza programy szkolne 

i którzy wykazują się znaczącymi osią-
gnięciami w nauce, sporcie, pracy nauko-
wej, artystycznej i kulturalnej oraz zada-
niach promujących miasto Puszczykowo.

Wniosek o przyznanie nagrody moż-
na otrzymać w Urzędzie lub pobrać ze 
strony: www.puszczykowo.pl.

Wypełnione wnioski należy składać 
w kancelarii Urzędu Miejskiego, ul. 
Podleśna 4. 

Informacje pod nr tel.: 61 898 37 34, 
e-mail: rada@puszczykowo.pl red.

OGŁOSZENIE
Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów organizu-
je w dniu 27 września br. wy-
cieczkę do Kalisza. 

Zapisy w Klubie Seniora dnia 
17 września, w godz. 15–17, 
koszt 35 zł. 

Zapraszamy seniorów oraz 
zainteresowanych wycieczką pu
szczykowian nie należących do 
Związku.

Organizator wycieczki
Ewa Palm

ODNOWILI GRÓB 
POWSTAŃCA
Dzięki wspólnym dzia-
łaniom Urzędu Miasta 
Puszczykowa oraz pana 
Krzysztofa Piaseckiego 
został odnowiony ro-
dzinny grób powstańca 
wielkopolskiego pod-
porucznika Franciszka 
Bosiackiego. Kwatera 
uczestnika tego jedynego udanego zry-
wu powstańczego znajduje się na cmen-
tarzu w Puszczykowie. red

SZCZEPIENIE PSÓW I KOTÓW
Coroczne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie odbędzie się 
w dniach 4, 5, 6 września br. w godzinach od 16:00 do 18:00. Koszt 
szczepienia wynosi 23 zł.
• 4 września (czwartek): ul. Poznańska – obok apteki;
• 5 września (piątek): ul. Czarnieckiego/Studzienna;
• 6 września (sobota): ul. 3 Maja 2 – Gabinet Weterynaryjny.

Szczepienie kotów indywidualnie w Gabinecie Weterynaryjnym w Puszczyko-
wie, ul. 3 Maja 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach przyjęć: 8:00–10:00 
i 19:00–21:00 i w soboty: 9:00–11:00. red
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WYDARZENIE

HISTORIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE  
(CZ. IV 2004–2006) 
Nie tylko sukcesami w nauce i sporcie mogli się pochwalić uczniowie Liceum w Latach 1996 – 2006 oraz  
ich nauczyciele. Rozgłos szkole przynosiły konkursy językowe, ekonomiczne, matematyczne, geograficzne  
czy biologiczne. W konkursach matematycznych Supermatematyk i Kangur Matematyczny wyróżnienia zdobyli 
Adam Staliński i Hanna Pietruszyńska.

Karol Ryglewicz znalazł się wśród zwycięzców ogólno-
polskiego konkursu zorganizowanego przez ambasadę 
francuską dla młodzieży z państw aspirujących do Unii 
z okazji przejęcia przez ten kraj przewodnictwa w Unii 
Europejskiej. Nagrodą była wycieczka do Paryża i Stras-
burga. Konkurs wymagał biegłej znajomości języka fran-
cuskiego, literatury, geografii i historii tego kraju. Jego 
główną ideą było jednoczenie się młodzieży Europy i wza-
jemne poznawanie swoich opinii. 

W 2004 r. reprezentacja Liceum pod opieką p. Mał-
gorzaty Derengowskiej otrzymała wyróżnienie za dotarcie 
do półfinału ogólnopolskiej gry menedżerskiej Biznes 
Junior, polegającej na zarządzaniu wirtualnym przedsię-
biorstwem.

Przez tydzień ( 613.11.2004 ) młodzież z Liceum pod 
opieką p. Jarosława Ossowskiego brała udział w sesji 
Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego w Den Bosch 
w Północnej Brabancji w ramach Europejskiego Parla-
mentu Młodzieżowego Youropa project. W sesji udział 
wzięło 12 państw. Belgia i Holandia, jako gospodarze 
oraz młodzież z dziesięciu nowych państw członkowskich 
Unii Europejskiej. Były prace w komisjach, wystąpienia 
i głosowania nad rezolucjami. Wszystko zgodnie z unij-
nym regulaminem. Obradom Młodzieżowego Parlamentu 
Europejskiego towarzyszyło spore zainteresowanie holen-
derskich mediów i prawdziwych eurodeputowanych. 

Z pracą polskich parlamentarzystów mogli z kolei za-
poznać się członkowie Licealnej Rady Uczniowskiej, 
uczestniczący w marcu 2004 r. w wycieczce do Polskie-
go Sejmu. Młodzi adepci działalności samorządowej nie 
tylko chłonęli wiedzę związaną z funkcjonowaniem parla-
mentu, ale też mieli okazję porozmawiać i zrobić sobie 
zdjęcia ze znanymi z ekranu telewizyjnego politykami. 
Oczywiście nie można było tez pominąć okazji do zwie-
dzenia Warszawy. Grupa zobaczyła Łazienki, Pałac w Wi-
lanowie, Biały Dom, Aleje Ujazdowskie oraz wiele innych 
wartych zobaczenia atrakcji stolicy. Wyjazdy LRU do War-
szawy do siedziby Polskiego Sejmu na stałe weszły do 
kalendarza najważniejszych szkolnych wydarzeń, a ich 
prawdziwym animatorem była p. Beata Makaruk, najczę-

ściej wybierana przez młodzież na opiekuna szkolnego 
samorządu. Podobnie stało się z Festiwalem Nauki, 
w czasie którego uczniowie Liceum mogli doskonale po-
łączyć zdobywanie wiedzy ze świetną zabawą. Pomysł 
festiwalu zrodził się w roku szkolnym 2003/2004 
w związku z udziałem szkoły w projekcie „Szkoły z kla-
są”. Była to doskonała okazja do uruchomienia i wyzwo-
lenia aktywności i pomysłowości uczniów, a także połą-
czenia umożliwienia im prowadzenia indywidualnych ba-
dań, naukowych doświadczeń i spotkania z autorytetami 
w różnych dziedzinach. Miał być (i takim się stał w kolej-
nych latach) wydarzeniem wychodzącym poza mury szko-
ły, w którym biorą udział przedstawiciele świata nauki, 
sztuki, gospodarki, biznesu, społeczności lokalnej dzie-
lący się w atrakcyjny sposób swoją wiedzą z uczniami li-
ceum. Takim na pewno stał się Festiwal Nauki zorgani-
zowany w 2005 r. W programie znalazły się między inny-
mi: wykład dr Władysława Naskręckiego pt. „Układ sło-
neczny”, referaty uczniowskie na temat „Radonu”, poka-
zy pierwszej pomocy przez ratowników medycznych, 
pokazy doświadczeń chemicznych i fizycznych pod hasła-
mi „W krainie chemii” i „W świecie fal świetlnych”), Gra 
edukacyjna „Kaczki” – czyli jak być przedsiębiorczym”, 
warsztaty biologii molekularnej, konkursy historyczne 

Młodzież z LO w Puszczykowie w Parlamencie Europejskim.
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i geograficzne, a także zajęcia popularyzujące języki obce 
(„Angielski humor”). 

Również do tradycji szkolnej weszły na stałe spotka-
nia Licealnych Rad Uczniowskich naszej szkoły i Zespołu 
Szkół nr 1 z Nowego Tomyśla. Obydwie szkoły noszą imię 
Mikołaja Kopernika i mieszczą się w takich samych bu-
dynkach (różniących się tylko wewnętrznym wystrojem). 
Współpracę z Samorządem Uczniowskim Liceum Ogólno-
kształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu 
koordynowała p. B. Makaruk, a młodzież obu szkół wraz 
z opiekunami miała możliwość spotykać się między inny-
mi z okazji „Dnia Patrona, świąt bożonarodzeniowych, 
wspólnych zajęć, warsztatów i turystycznych rajdów. 

Nadal ważnym corocznym wydarzeniem, kontynuowa-
nym już od lat, były Listopady Poetyckie, w trakcie któ-
rych przez szkolne mury przewinęło się liczne grono po-
etów (nie tylko polskich). Między innymi byli wśród nich 
Łucja Danielewska, Wacław Oszajca, Hatif Janabi, Jan 
Czykwin, Maria Bocian, Stefan Rusin, Andrzej Grabowski. 
Uczniowie uczestniczyli w lekcjach poetyckich, w czasie 
których nieraz w bardzo niekonwencjonalny sposób mogli 
obcować ze współczesnymi utworami poetyckimi.

Przy innych okazjach, w prezentowanym okresie histo-
rii szkoły, mieliśmy ponownie przyjemność i zaszczyt go-
ścić w liceum osoby znane, cenione, będące niekwestio-
nowanymi autorytetami w różnych sferach swojej działal-
ności. Byli wśród nich między innymi: Tadeusz Mazowiec-
ki (1997), ks. Biskup Marek Jędraszewski (1997), Szy-
mon Ziółkowski (2000), Andrzej Porawski (2003), prof. 
Waldemar Łazuga, Waldemar Obłoza, ks. Biskup Zdzi-
sław Fortuniak (2004).

Jesienią 2006 r. zakończyła pracę w Liceum i prze-
szła na emeryturę dotychczasowa Dyrektor – p. Magda-
lena Fręśko. Pożegnanie składało się z dwóch części. 
30.08. panią Dyrektor pożegnali najbliżsi współpracow-
nicy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, wła-
dze Puszczykowa z p. Burmistrzem Januszem Napierałą 
na czele, reprezentanci instytucji przez wiele lat współ-
pracujących ze szkołą (np. WPN), Rada Rodziców i przed-
stawiciele LRU. Druga część miała miejsce 04.09., 
w trakcie uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolne-
go. W obecności zgromadzonej młodzieży p. Starosta 
Powiatu Poznańskiego – J. Grabkowski podziękował za 
pracę p. Magdalenie Fręśko i jednocześnie powierzył na 
pięć lat obowiązki dyrektora p. Przemysławowi Budzyń-
skiemu, który wygrał ogłoszony przez Zarząd Powiatu 
Poznańskiego konkurs na stanowisko dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczy-
kowie. Nowy dyrektor w swoim wystąpieniu podziękował 
za powierzenie obowiązków dyrektora, przedstawił kon-
cepcję pracy Liceum na najbliższe pięć lat, a przede 
wszystkim podziękował swojej poprzedniczce, podkreśla-
jąc ogrom dokonań, które udało się jej dokonać w tym 
jakże niełatwym okresie pełnienia trudnej funkcji dyrek-
tora szkoły. 

Opracowano na podstawie kroniki szkolnej (cdn.)
* * *

Zachęcamy do przysyłania na adres szkolny wspo-
mnień związanych z LO w Puszczykowie. Wszystkie opu-
blikujemy w wydawnictwach wydanych z okazji 50 lat 
pracy Szkoły. Informacje o tym wydarzeniu, zaplanowa-
nym na 20.09.2014 r., znajdziecie Państwo na szkolnej 
stronie www. zspuszczykowo.pl

Grono nauczycielskie z p. dyrektor Magdaleną Fręśko w cza-
sie obchodów Dnia Edukacji.

Główne uroczystości z okazji jubileuszu – 50 le-
cia działalności Liceum Ogólnokształcącego im. Mi-
kołaja Kopernika zaplanowano na 20 września 2014 
roku na terenie szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące tego ważnego 
dla szkolnej społeczności i absolwentów wydarzenia 
można śledzić na oficjalnej stronie Zespołu Szkół 
www.zspuszczykowo.powiat.poznan.pl.

W celu ułatwienia przepływu informacji o absol-
wentach, którzy wezmą udział w obchodach 50 le-
cia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Koper-
nika w Puszczykowie na w/w stronie publikowane 
są nazwiska osób, które dokonały rejestracji (po 
wyrażeniu zgody) oraz dane kontaktowe koordyna-
torów poszczególnych grup.
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RAZEM POKONAMY 
CZERNIAKA
Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka organizuje 
w Puszczykowie badania. Odbędą się one 2 września 
br. w budynku Szkoły Podstawowej nr 2. 

Wszyscy przed badaniem mogą wysłuchać prelekcji, któ-
ra zostanie przeprowadzona w Gabinecie Pielęgniarki Szkol-
nej (początek godz. 15.00). Pół godziny później o godz. 15.30 
rozpoczną się badania.

Badania Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka prowa-
dzone są w ramach akcji „Razem pokonamy czerniaka”. Jej 
celem jest propagowanie wiedzy o tej niebezpiecznej choro-
bie i zachęcanie do wykonywania badań profilaktycznych. 
Akcja społeczna „Razem pokonamy czerniaka” współfinan-
sowana jest ze środków Powiatu Poznańskiego i obejmuje 
wykonanie prelekcji na temat tej groźnej choroby wraz z pro-
filaktycznymi badaniami skóry za pomocą wideodermoskopu 
przez lekarza onkologa. 

 Czerniak złośliwy to nowotwór skóry, będący jednym 
z najczęstszych powodów zgonów wśród pacjentów chorują-

cych na raka. Jak wiele ciężkich i przewlekłych chorób upo-
śledza również normalne funkcjonowanie chorych. Wielu 
pacjentów cierpi z powodu niepełnosprawności i nie uczest-
niczy w życiu społecznym.

Jednakże czerniak wcześnie wykryty jest całkowicie ule-
czalny! Stąd tak ważne jest uświadomienie sobie przyczyn 
powstania nowotworu oraz roli, jaką odgrywa profilaktyka 
i wczesne wykrycie choroby. red

WYPRAWKA 
SZKOLNA 
Do 12 września 2014 r. 
w sekretariacie szkoły, do której 
w roku szkolnym 2014/2015 
będzie uczęszczał uczeń, można 
składać wnioski kierowane 
do dyrektora szkoły – o udzielenie 
pomocy finansowej uczniom 
na zakup podręczników.

Pomoc można otrzymać w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom 
w 2014 r. „Wyprawka szkolna”, zgod-
nie z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania 
pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników.

Pomoc w formie dofinansowania za-
kupu podręczników przewidziana jest 
dla uczniów rozpoczynających w roku 
szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach 
II, III lub VI szkoły podstawowej, kla-
sie III szkoły ponadgimnazjalnej, kla-
sach II, III lub VI ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej  
II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej 
szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum 
plastycznego, klasie III lub IX ogólno-
kształcącej szkoły baletowej.

Ponadto pomocą objęto także ucz-
niów niepełnosprawnych, w tym nowe 

grupy uczniów z orzeczeniem o potrze-
bie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie na zakup podręcz-
ników można otrzymać, pod warunkiem 
spełnienia kryterium dochodowego, 
które w tym roku wynosi 539 zł na oso-
bę w rodzinie.

Szczegółowych informacji udzielają 
sekretariaty szkół. red
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KARTA DUŻEJ 
RODZINY
Od czerwca 2014 r. można składać 
wnioski o wydanie tzw. Karty 
Dużej Rodziny. Przysługuje ona 
rodzinom z przynajmniej trójką 
dzieci. Jej wydanie nie jest 
uzależnione od dochodów rodziny. 
W Puszczykowie wypełnione 
wnioski przyjmuje MOPS.

Karta jest wydawana bezpłatnie, 
każdemu członkowi rodziny. Rodzice 
mogą korzystać z karty dożywotnio, 
dzieci – do 18 roku życia lub do ukoń-
czenia nauki, maksymalnie do osiągnię-
cia 25 lat jeśli uczą się jeszcze w szkole 
lub studiują. Osobom niepełnospraw-
nym karta wydawana jest na czas obo-
wiązywania orzeczenia o niepełno-
sprawności.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta na wniosek członka 
rodziny wielodzietnej.

Posiadacze Karty mogą skorzystać 
z wielu zniżek oraz dodatkowych 
uprawnień. Jej posiadacze mogą korzy-
stać z katalogu oferty kulturalnej, rekre-
acyjnej czy transportowej na terenie 
całego kraju. Na liście, która jest dostę-
na m.in. na stronie internetowej: www. 
rodzina.gov.pl w zakładce duża rodzina) 
znajduje się już ponad 100 różnych firm 
i instytucji, oferujących zniżki dla po-
siadaczy kart. Lista będzie aktualizowa-
na na bieżąco.

Co oferuje Karta Dużej Rodziny?
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 

to system zniżek dla rodzin wielodziet-
nych, upoważniająca do korzystania ze 
zniżek na terenie całego kraju, a nie tyl-

ko w obrębie gminy. Jest wydawana 
bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we 
wniosku.

Liczba instytucji i firm, które oferu-
ją zniżki rodzinom systematycznie się 
powiększa. Wszystkie miejsca oferujące 
zniżki będą opatrzone logo „Tu honoru-
jemy Kartę Dużej Rodziny”. 

Wniosek o wydanie Karty i jej du-
plikatu składa się w gminie właściwej 
ze względu na miejsce zamieszkania 
członka rodziny wielodzietnej. Oznacza 
to, że przy składaniu wniosku o przy-
znanie Karty nie ma znaczenia miejsce 
zameldowania.

Nie tylko dla formalnych 
związków

Aby otrzymać kartę nie potrzeba 
mieć dokumentów potwierdzających 
zawarcie związku małżeńskiego. Kartę 
może otrzymać każda z osób tworzą-
cych związek nieformalny pod warun-
kiem, że jest rodzicem co najmniej 
trojga dzieci. Zatem w sytuacji, gdy 
w związku nieformalnym partnerzy 
mają wspólnie troje dzieci, każdemu 
z nich przysługiwać będą uprawnienia. 
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest 
rodzinie, która utrzymuje przynajmniej 
trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin 
zastępczych oraz rodzinnych domów 
dziecka. Karta przyznawana jest każ-
demu członkowi rodziny. 

Firmy też mogą się 
zgłaszać 

Do współpracy w programie mogą 
zgłaszać się także wszystkie podmioty 
niezależnie od branży, sektora działal-
ności czy wielkości. Warunkiem udziału 
jest zapewnienie zniżek lub dodatko-
wych uprawnień dla rodzin posiadają-
cych Kartę Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji 
z włączenia się do programu:

–  możliwość posługiwania się znakiem 
„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, 

–  współtworzenie pierwszego ogólno-
polskiego programu skierowanego do 
dużych rodzin, 

–  zwiększenie rozpoznawalności i zain-
teresowania ofertą firmy lub instytucji.

 
Jak zgłosić swoją firmę 

do programu?
Należy pobrać załączony na stronie 

rodzina.gov.pl formularz dla firm. Wy-
pełnić go i wysłać na internetowy ad-
res: kdr@mpips.gov.pl

Jeden wzór
Karta Dużej Rodziny posiada jeden, 

ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x 
85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza 
lub kredytowa). Znajduje się na niej imię 
i nazwisko oraz numer PESEL jej posia-
dacza. Dodatkowo podana jest data waż-
ności karty, jej numer, skrót „KDR” pisa-
ny alfabetem Braille’a oraz elementy 
zabezpieczające przez jej podrobieniem.

Złóż wniosek w MOPS
Aby ją otrzymać mieszkańcy naszego 

miasta musza złożyć wypełniony wniosek 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej, mieszczącym się w Puszczykowie 
przy ul. Wysokiej 1 w przyziemiu budyn-
ku tzw. starej szkoły. Wniosek, w imieniu 
rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej 
członek. Wniosek można pobrać osobi-
ście w Urzędzie Miasta w Puszczykowie 
(ul. Podleśna) w siedzibie MOPS lub 
ściągnąć ze strony internetowej www.
puszczykowo.pl lub www.rodzina.gov.pl. 

Oprac. na podst: www.rodzina.gov.pl

Ogólnopolska infolinia 
nt. Karty Dużej Rodziny: 

(22) 529 06 81, (22) 661 11 99

W Puszczykowie informacje:
tel.: (61) 819 46 48 
pon – godz. 8.16, 

wt-pt – 7.30–15.30 
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WYDARZENIE

WILKI NA AKTYWNEJ TRÓJCE
Dla biegaczy, amatorów nordic walking i narciarstwa biegowego  
– tak najkrócej można określić trasy, udostępnione amatorom 
aktywnego wypoczynku w ramach projektu Aktywna Trójka. 

Projekt Aktywna Trójka powstał 
z inicjatywy Gmin: Komorniki, Mosina, 
Puszczykowo i Stęszew przy współpra-
cy Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go. Inaugurację projektu Aktywna Trój-
ka połączono z II edycją biegu Pogoń 
za wilkiem organizowanym przez Lu-
boński Klub Biegacza. Na starcie tej 
imprezy stanęło 413 sportowców. 

Wielkopolski Park Narodowy od 
dawna jest ulubionym miejscem amato-
rów aktywnego wypoczynku. Zróżnico-
wane ukształtowanie terenu oraz wyjąt-
kowe walory przyrodniczo-krajobrazo-
we Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go, stanowią doskonałe miejsce do 
uprawiania różnych form rekreacji. 
Biegacze od dawna doceniają walory 
WPN, aktywnie spędzając tu czas na 
treningach. Różnorodność leśnego tere-
nu, ukształtowanego przez lodowiec, 
daje, bowiem wiele możliwości do roz-
woju i podnoszenia formy. To właśnie 
z myślą o aktywnym wypoczynku na 
świeżym powietrzu przez cały rok po-
wstał projekt „Aktywna Trójka” – trasy 
trzech aktywności sportowych w sercu 
wielkopolski.

Samorządy Puszczykowa, Mosiny, 
Komornik i Stęszewa sąsiadujących 
z WPN postanowiły rozbudować i ujed-
nolicić trasy tak, aby stały się idealnym 
miejscem treningów dla biegaczy. 
W efekcie tej wielomiesięcznej współ-
pracy powstały 4 zapętlające się trasy 
o łącznej długości 55 km, poprowadzo-

ne przez najatrakcyjniejsze rejony par-
ku, wzdłuż jezior, pól, łąk i miejsc hi-
storycznych. Na trasie umiejscowiono 
ponad 50 nowych miejsc znakowania, 
około 85 tabliczek kierunkowych. 
W pobliżu tras dostępne są parkingi 
i miejsca wypoczynku turystów.

Znajdziemy tam też łączniki pomię-
dzy trasami, umożliwiające wydłużenia 
i indywidualny dobór kilometrażu. 
W ramach projektu zamontowano także 
6 tablic z poglądową mapą terenu oraz 
punktami odniesienia. Całość uzupeł-
niają dodatkowe toalety. 

Początki tras znajdują się w czterech 
miejscowościach:

 – Komorniki (początek pętli 10,1 km 
parking: ul. Dworcowa 5, około 15 km 
z centrum Poznania) – Mosina (początek 
pętli 7,4 km parking: ul. Skrzynecka – 
Stacja Turystyczna Osowa Góra, około 

21 km z centrum Poznania) – Puszczy-
kowo (początek pętli 20 km parking: Je-
ziory, około 22 km z centrum Poznania) 
– Stęszew (początek pętli 12,2 km par-
king: Jezioro Lipno, około 23 km z cen-
trum Poznania).

Pętle posiadają oznaczone „łączni-
ki”, dzięki którym można swobodnie 
łączyć i przemieszczać się pomiędzy 
trasami.

Partnerzy Projektu „Aktywna Trój-
ka” składają podziękowania wszystkim 
osobom, organizacjom, instytucjom, 
które były zaangażowane w przygoto-
wanie i realizację całości. Ich wiedza, 
doświadczenie oraz wsparcie przyczyni-
ło się do sfinalizowania tego przedsię-
wzięcia. Dziękujemy Dyrekcji, pracow-
nikom i leśniczym Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, OSIR w Mosinie 
i GOSIR w Komornikach oraz wszyst-
kim pracownikom gmin. Głosami dorad-
czymi przy projekcie były także osoby 
aktywnie związane ze sportem, turysty-
ką i rekreacją, posiadające doświadcze-
nie w organizacji wielu imprez sporto-
wo-rekreacyjnych, na co dzień uprawia-
jące trzy przewodnie dyscypliny tras 
Aktywnej Trójki. 

Dziękujemy za konsultacje Puszczy-
kowskiemu Towarzystwu Sportowemu, 
Towarzystwu Przyjaciół Lasu Koło Dąb 
oraz TKKF Pałuki. red.

NA PODIUM II POGONI ZA WILKIEM STANĘLI
Kategoria open mężczyzn: I Piotr Tomczyk. II Łukasz Wróbel, 
III Krzysztof Grześkowiak. 
Kategoria open kobiet: I Wioletta Sobczyk, II Magdalena Jałowska, 
III Anna Jarczyńska.

Oprócz Biegu Głównego, rozegrano też Biegi Wilczków. Startujące ma-
luchy również otrzymały pamiątkowe medale i dyplomy. Podczas pikniku 
na świeżym powietrzu najmłodsi mieli okazję wziąć udział w zabawach 
zorganizowanych przez profesjonalną bawialnię, a nieco starsi mogli tak-
że spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach zręcznościowych na te-
renie MIASTECZKA MŁODEGO SPORTOWCA.
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O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 417/38 POŁOŻONEJ W PUSZCZYKOWIE PRZY ULICY MORENOWEJ, 

OBRĘB PUSZCZYKOWO STARE, ARK. 13. 
 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 (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr 296/14/VI Rady Miasta Pusz-
czykowa z dnia 22 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 417/38 położonej w Puszczykowie przy ulicy Moreno-
wej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.08.2014 r. 
do 15.09.2014 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 
8.09.2014 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 3.10.2014 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA 

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W PUSZCZYKOWIE W REJONIE ULIC: C. RATAJSKIEGO, DWORCOWA, 

SŁOWACKIEGO, MICKIEWICZA, OBRĘB PUSZCZYKOWO, ARK. 12 I 18, OBRĘB NIWKA, ARK. 3. 
 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (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 ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczy-
kowa z dnia 28 października 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, 
Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.08.2014 r. do 15.09.2014 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 
8.09.2014 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 3.10.2014 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA 



BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
OGŁASZA II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 

NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W PUSZCZYKOWIE.

Oznaczenie nieruchomości  
wg księgi wieczystej oraz 
katastru nieruchomości

KW nr PO2P/00152349/9 – z wpisem prawa własności na rzecz Miasta Puszczykowa, obręb Niwka, ark. mapy 
7, działka nr 684/8

Powierzchnia nieruchomości
Powierzchnia działki 
przeznaczonej do sprzedaży 

0,0455 ha
0,0120 ha

Opis nieruchomości  
i sposób jej 
zagospodarowania

Działka niezabudowana położona w Puszczykowie, przy ulicy Kochanowskiego, najbliższe otoczenie stanowią 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka może być przeznaczona pod uzupełnienie powierzchni istniejących 
działek sąsiednich, ze względu na wymiary i kształt – działka nie może być samodzielnie zagospodarowana 

Przeznaczenie 
nieruchomości  
w planie miejscowym

brak aktualnie obowiązującego planu, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Puszczykowa – nieruchomość położona w rejonie zabudowy mieszkaniowej 
z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi

Cena wywoławcza 
nieruchomości

10.900,00 zł netto + VAT wg obowiązującej w dniu sprzedaży stawki (aktualnie zwolnione od podatku VAT 
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 ze zm.) 
– jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Wadium w wysokości 1.500,00 zł należy wnieść do dnia 16 września 2014 r. na rachunek bankowy Miasta Puszczykowa 
w GBS Mosina, nr: 46 9048 0007 0000 6028 6000 0002.
Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu, w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. 
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,  
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Termin i miejsce przetargu 19 września 2014 r., godz. 8:30, Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 (budynek B, pokój nr 7)

Uwagi I przetarg odbył się 29 maja 2014 roku o godz. 10:00 i zakończył się wynikiem negatywnym.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości i w terminie 
podanym w niniejszym ogłoszeniu. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji 
przetargowej dowodu wniesienia wadium, okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, 
a w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla 
uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Osoba ustalona jako nabywca zostanie 
zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni  
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wylicytowana cena nieruchomości winna być zaksięgowana na rachunku 
bankowym Miasta Puszczykowa najpóźniej na 3 dni przed wyznaczoną datą zawarcia aktu notarialnego. 
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany, co zostanie 
niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pokój nr 2 bud. A,  
w poniedziałki w godzinach 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30, tel. 61 89 83 730.

Burmistrz Miasta – mgr Andrzej Balcerek
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BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 

NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W PUSZCZYKOWIE

Oznaczenie nieruchomości 
wg księgi wieczystej oraz 
katastru nieruchomości

KW nr PO2P/00152349/9 – z wpisem prawa własności na rzecz Miasta Puszczykowa
obręb Niwka, ark. mapy 7 działki nr 684/6 

Powierzchnia nieruchomości
Powierzchnia działki 
przeznaczonej do sprzedaży 

0,0455 ha
0,0129 ha 

Opis nieruchomości  
i sposób jej 
zagospodarowania

Działka niezabudowana położona w Puszczykowie, przy ulicy Kochanowskiego, najbliższe otoczenie stanowią 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka może być przeznaczona pod uzupełnienie powierzchni istniejących 
działek sąsiednich, ze względu na wymiary i kształt – działka nie może być samodzielnie zagospodarowana. 

Przeznaczenie 
nieruchomości  
w planie miejscowym

brak aktualnie obowiązującego planu, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Puszczykowa – nieruchomość położona w rejonie zabudowy mieszkaniowej 
z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi.

Cena wywoławcza 
nieruchomości

11.700,00 zł netto + VAT wg obowiązującej w dniu sprzedaży stawki (aktualnie zwolnione od podatku VAT 
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 ze zm.) 
– jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Wadium w wysokości 1.700,00 zł należy wnieść do dnia 16 września 2014 r. na rachunek bankowy Miasta Puszczykowa 
w GBS Mosina, nr: 46 9048 0007 0000 6028 6000 0002.
Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu, w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. 
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, 
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Termin i miejsce przetargu 19 września 2014 r., godz. 8:00, Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 (budynek B, pokój nr 7) 

Uwagi W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości i w terminie 
podanym w niniejszym ogłoszeniu. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji 
przetargowej dowodu wniesienia wadium, okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, 
a w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie 
dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Osoba ustalona jako nabywca zostanie 
zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wylicytowana cena nieruchomości winna być zaksięgowana na rachunku 
bankowym Miasta Puszczykowa najpóźniej na 3 dni przed wyznaczoną datą zawarcia aktu notarialnego. 
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany, co zostanie 
niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pokój nr 2 bud. A, 
w poniedziałki w godzinach 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30, tel. 61 89 83 730.

 Burmistrz Miasta – mgr Andrzej Balcerek



SPORT

MIKSTY NA KONIEC WAKACJI
23 sierpnia na boisku piaszczystym przy ulicy Nowe 
Osiedle odbył się turniej mikstów w plażowej piłce 
siatkowej.

Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła para ubiegłorocznych 
tryumfatorów Danuta Kaczmarek/Robert Kaczmarek.

 II miejsce zajęła para Weronika Zbrzeżna/Jakub Matusz-
czak, zaś III miejsce przypadło parze Patrycja Tyma/Bartosz 
Tyma. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki.
Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim zaś parom dzięku-

jemy za udział i za sportową rywalizację. CAS/jh

SIATKARSKI OBÓZ SPORTOWY – SKOKI 2014
Jak co roku siatkarki i siatkarze z klubu MKS 
PUSZCZYKOWO wyjechali na obóz sportowy, 
zorganizowany przy częściowym dofinansowaniu  
ze środków miasta. 

W tym roku zawodnicy wyjechali do Skoków koło Wą-
growca. Młodzi sportowcy pod okiem wykwalifikowanych 
trenerów doskonalili swoje umiejętności w zakresie halowej 
oraz plażowej piłki siatkowej, a także poznawali zasady sę-
dziowania. Kształtowali swoją wytrzymałość, szybkość, siłę 
i skoczność. Poznawali także przepiękne tereny Puszczy Zie-
lonka, jeździli na wycieczki rowerowe. Dzięki integracyjnej 
formie obozu, a także dzięki sportowym zasadom funkcjono-
wania podczas wypoczynku młodzież stworzyła fantastyczną 
atmosferę nie tylko na boisku, ale także poza nim. MKS/ jh

KOLONIE MIEJSKIE – MRZEŻYNO 2014
Grupa puszczykowskich uczniów 
przebywała na koloniach 
w Mrzeżynie. 

Podczas pobytu dziewczynki uczest-
niczyły w zajęciach aerobiku, który  
prowadziła Sławka Pawłowska, a dla 
wszystkich zostały zorganizowane war-
sztaty psycho-edukacyjne, mające na celu 
rozwijanie wyobraźni, nauczenie dzieci 
technik relaksacji, pracę z poczuciem 
własnej wartości, autoprezentację oraz 
kształtowanie inteligencji emocjonalnej. 

Zajęcia prowadził Wojciech Gorze-
lanny. Dzieci brały też udział w zaję-

ciach sportowych, takich jak: mecze 
piłkarskie z kolonistami z Niemiec, za-
wody pływackie, zawody w tenisa sto-
łowego, Spartakiada Kolonijna, piłka 
siatkowa balonowa – imprezy te prowa-
dził Zbigniew Gorzelanny. Koloniści 
uczestniczyli także w wycieczkach do 
Kołobrzegu. W Międzyzdrojach odwie-
dzili Muzeum Przyrodnicze, Muzeum 
Figur Woskowych, Aleję Gwiazd. 
W Świnoujściu płynęli promem, zwie-
dzali starówkę i promenadę. Sporym 
zainteresowaniem cieszył się wyjazd na 
Militarną Przygodę do Chełmna Gryfic-
kiego, gdzie koloniści zmagali się na 

ściance wspinaczkowej, w parku lino-
wym, w wiosce indiańskiej i podczas 
gry w paintball. 

Dzieci miały też szansę wejść na 
trening zespołu siatkarek drużyny Che-
mika Police, gdzie występują takie 
gwiazdy jak Małgorzata Glinka-Mogen-
tale czy Mariola Zenik. Nie tylko miały 
szansę zobaczyć jak trenują najsław-
niejsze polskie siatkarki, ale zrobiły so-
bie też z nimi zdjęcie. 

Wszyscy wrócili z Mrzeżyna opale-
ni, zadowoleni, pełni nowych wrażeń 
i wspomnień. Zapraszamy za rok! 

Wypoczynek (4-14 sierpnia br. ) był 
dofinansowany przez Miasto Puszczy-
kowo. CAS/jh
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Podczas wakacji Centrum Animacji 
Sportu zapewniło wiele form 
aktywnego wypoczynku. 

Na początku wakacji prowadzone 
były zajęcia sportowe na salach gimna-
stycznych. Od połowy lipca zorganizo-
wano zajęcia sportowe dla najmłod-
szych dzieci, warsztaty szachowe 
w CAS i na Orliku, zajęcia koszykówki 
na nowym boisku wielofunkcyjnym na 
terenie CAS przy ul. Kościelnej, warsz-
taty tenisa ziemnego dla dzieci na kor-
tach CAS przy Szkole Podstawowej nr 
2, zajęcia street workout i jogi na wol-
nym powietrzu, nordic walking, siat-

CzAS 
NA WAKACJE 

kówkę plażową i wiele innych. Na ko-
niec zaproszono dzieci na półkolonie 
Sportowy Koniec Wakacji, podczas 
których aktywnie wypoczywały, zwie-
dzały obiekty sportowe w Puszczyko-
wie, grały i bawiły się na sali gimna-
stycznej. 

Na Orlikach dzieci i młodzież mo-
gły uczestniczyć w turniejach badmin-
tona, tenisa stołowego, koszykówki, 
siatkówki, piłki nożnej. 

W lipcu i sierpniu odbyło się sześć 
seansów kina letniego. Na terenie trawia-
stym przy Szkole Podstawowej nr 1, 
obok BMCAK można było obejrzeć tro-
chę kina sensacyjnego, trochę przygodo-

wego, trochę romantycznego. W pikniko-
wej atmosferze, na kocach, fotelach 
i krzesłach ogrodowych, które po raz 
pierwszy były zapewnione przez Cen-
trum Animacji Sportu – widzowie bawili 
się świetnie. 

Dziękujemy wszystkim, dzięki któ-
rym mogły się odbyć te wszystkie zaję-
cia i imprezy. CAS/jh




