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ŚWIęTOWALIŚMY DZIEŃ NIEPODLEgłOŚCI 

W Puszczykowie świętowanie 11 listopada rozpoczęliśmy 
mszą św. koncelebrowaną przez puszczykowskich księży i od-
prawioną w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Józefa Oblu-
bieńca NMP. Uroczystość mszy podkreślały poczty sztandarowe 
puszczykowskich szkół, Rady Miasta Puszczykowa, Mosińsko-
-Puszczykowskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

Po mszy św. wszyscy udali się do sali im. Jana Pawła II, do-
kąd na rogale świętomarcińskie i wspólne śpiewanie pieśni pa-
triotycznych zaprosił ich o. Marek Smyk, proboszcz parafii pw. 
Św. Józefa. 

Dzień wcześniej burmistrz Andrzej Balcerek, zastępca bur-
mistrza Władysław Ślisiński oraz przewodnicząca Rady Miasta 
Małgorzata Hempowicz złożyli kwiaty i zapalili znicze pod po-
mnikiem przy dworcu PKP w Puszczykowie.                        red

Wspólne Świętowanie Dnia Niepodległości stało się już w Puszczykowie tradycją.  
11 listopada wielu mieszkańców naszego miasta uczestniczyło we mszy świętej 

odprawionej w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP, a po niej 
spotkali się w sali im Jana Pawła II, by skosztować tradycyjnych rogali Marcińskich oraz 
wspólnie śpiewać patriotyczne pieśni. 
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osoby szt. mkw 2014 w proc. szt. w proc.

1 1 Barcin kujawsko-
pomorskie 311,75 255 27 76 6 902 31 192 1,57

2 4 Świątki warmińsko
-mazurskie 298,45 146 23 72 5 772 43 263 2,85

3 5 Łomża podlaskie 296,83 155 24 125 9 936 23 206 1,64

52 Puszczykowo wielkopolskie 261,99 173 22 37 3 272 39 118 2,31

RANKINg BIBLIOTEK Wg RZECZPOSPOLITEJRANKINg BIBLIOTEK Wg RZECZPOSPOLITEJ

** - procent jaki stanowi dotacja podmiotowa dla biblioteki w budżecie gminy w 2014 r.* - proc. do całego księgozbioru 

Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz w 
Puszczykowie zajęła I miejsce w powiecie 

poznańskim w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek 
przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita.  
Z Wielkopolski wyższe lokaty zajęły tylko 3 placówki. 
W skali kraju nasza Biblioteka uplasowała się na 52 
miejscu, na prawie 800 bibliotek, które 
odpowiedziały na rankingowe ankiety. 

- W dzisiejszych czasach biblioteki już dawno przestały 
być tylko miejscem, gdzie można wypożyczyć książki. W ofer-
cie naszej placówki mieszkańcy Puszczykowa, i nie tylko, 
znajdą bogatą ofertę warsztatów dla „dużych” i „małych”. 
Organizujemy wiele przedstawień teatralnych, koncertów, 
wystaw i spotkań z ciekawymi ludźmi. Oczywiście tym, co 
przyciąga największą grupe mieszkańców to bogaty, na bie-
żąco uzupełniany o nowości księgozbiór, który obecnie liczy 
ponad 35 tys. pozycji - mówi Danuta Mankiewicz, dyrektor 
Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury w Puszczy-
kowie. 

Jak wynika z rankigu przygotowanego przez dziennikarzy 
Rzeczpospolitej w 2014 r. w 45 % bibliotek działają kluby i 
koła czytelnicze. Ponad 42 % placówek organizuje czas wol-
ny proponując np. koła teatralne, muzyczne, filmowe.

Biblioteki chętnie współpracują z różnymi organizacjami 
pozarządowymi. Aktywną współpracę w środowisku lokal-
nym deklaruje ponad 77 % branych pod uwagę bibliotek. 
     Biblioteki publiczne coraz częściej nawiązują współpracę 

z bibliotekami szkolnymi, organizując spotkania autorskie, 
akcje pro czytelnicze. Informuje o tym prawie 80% ankieto-
wanych bibliotek.

Niemal we wszystkich bibliotekach zgłoszonych do ran-
kingu można skorzystać z Internetu, a w ponad 80% także z 
sieci WI-FI. Ponad 70 % placówek deklaruje, że posiada 
własną stronę internetową.

W porównaniu do lat ubiegłych wzrosła dostępność księ-
gozbioru w Internecie. Około 68 proc. bibliotek deklaruje 
posiadanie katalogu internetowego. Obecnie 100 % księgo-
zbioru dostępnego on-line posiada już około 30% wziętych 
pod uwagę bibliotek. Średnio dostępne w Internecie jest po-
nad 50% księgozbioru.

Jak powstał ranking
Metodologię rankingu opracowała kapituła, w skład któ-

rej weszli m.in.: Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książ-
ki; Paweł Jabłoński, zastępca redaktora naczelnego dziennika 
„Rzeczpospolita"; Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki 
Narodowej; Elżbieta Stefańczyk, prezes Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich. Przyjęta przez kapitułę metoda oceny 
bibliotek premiuje działania na rzecz jakości i komfortu ob-
sługi czytelników, poziom czytelnictwa, liczbę kupowanych 
nowości i wydatki samorządu na utrzymanie placówki.

Ankiety zawierające 19 pytań zostaly wysłane do ponad 
2300 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast liczącyh 
mniej niż 15 tys mieszkańców. 

                                         (dane na pdst Rzeczpospolita)

NAJLEPSZA W POWIECIE POZNAŃSKIM 
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Uchwały podjęte podczas 12. sesji Rady Miasta pUszczykowa                pRzepRowadzonej 20 paździeRnika 2015 R
Uchwała Nr 69/15/VII 

w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała Nr 70/15/VII
w sprawie: przyjęcia dokumentów w ramach realizacji 

projektu pn: „wzmocnienie współpracy członków Stowa-
rzyszenia Gmin Mikroregionu wielkopolskiego Parku Na-
rodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej słu-
żącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych".

Uchwała Nr 71/15/VII
w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego  

w Poznaniu i Sądu rejonowego Poznań - Nowe Miasto  
i wilda w Poznaniu.

§ 1. W wyniku tajnego głosowania Rada Miasta Puszczy-
kowa dokonała wyboru ławników na kadencję przypadającą na 
lata 2016 - 2019:

1) Na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu wybiera 
się następujące osoby:            a) Małgorzatę adamską,

                                          b) Małgorzatę Bekas.
2) Na ławnika do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto 

i Wilda w Poznaniu wybiera się Elżbietę wolińską.

Uchwały Nr 72/15/VII
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy 

Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne-
go na 2016 rok.

Uchwała Nr 73/15/VII
w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oce-

niającej wnioski o Nagrodę rady Miasta Puszczykowa dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych.

§ 1. Powołuje się Kapitułę oceniającą wnioski o Nagrodę 
Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnio-
nych w składzie:

a) Przewodniczący Kapituły - Tomasz Potocki
b) Członek Kapituły - Dorota łuczak-Dydowicz
c) Członek Kapituły - Maciej Dettlaff

Uchwała Nr 74/15/VII
w sprawie opłaty targowej.
§ 1. Na terenie Miasta Puszczykowa wprowadza się opłatę 

targową.
§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się dzienną stawkę 

opłaty targowej obowiązującą na terenie Miasta Puszczykowa 
w wysokości 30 zł.

2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:
1) wózka ręcznego, roweru, kosza, wiadra, torby, skrzynki, ręki - 5 zł;

2) samochodu osobowego, straganu, stołu - 15 zł;
3) innych samochodów, przyczep, naczep - 20 zł.
§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest 

więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyż-
szą.

§ 4. 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień,  
w którym dokonywana jest sprzedaż.

2. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek bankowy 
Miasta Puszczykowa, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się pracownikom Straży 

Miejskiej.
3. Inkasenci pobierający opłatę odprowadzają ją, za okresy 

miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc po-
przedni na rachunek bankowy Miasta Puszczykowa.

Uzasadnienie: W związku ze zmianą ustawy o podatkach  
opłatach lokalnych Rada Miasta decyduje o wprowadzeniu 
opłaty targowej. W celu dalszego pobierania tej opłaty podjęcie 
uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 75/15/VII
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości 

i zwolnień w tym podatku.
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomo-

ści obowiązujące na terenie Miasta Puszczykowa:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków - 0,89 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
- 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 0,33 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej - 22,00 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 
zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 6,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
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3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki 
lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na:

1) prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej,

2) prowadzenie działalności kulturalnej,
3) prowadzenie działalności w zakresie utrzymania czysto-

ści i porządku.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą po-

datku od nieruchomości od budynków lub ich części, budow 

li oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej.

Uchwała Nr 76/15/VII
w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/15/VII rady Miasta 

Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwa-
lenia wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczy-
kowa na lata 2014-2023.

Uchwała Nr 77/15/VII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczy-

kowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.

Pełne treści wszystkich uchwał podejmowanych podczas Sesji rady Miasta znajdują się w Internecie na 
w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie dostępnej na stronie:  
www.puszczykowo.pl.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 14. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 17.12.2015 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. Informa-
cje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl n

4 listopada br.
wSPólNE POSIEDzENIE KOMISjI 

raDy MIaSTa 
1. Omówienie dalszych prac nad projektem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworco-
wa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 
3 - w dwóch etapach: A i B.

2. Dyskusja nad projektem studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa

17 listopada br.
wSPólNE POSIEDzENIE KOMISjI 

raDy MIaSTa  
Dyskusja nad projektem studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
18 listopada br. 

KOMISja rOzwOjU
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
» zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzenia ścieków w.2016 r.,
» miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosław-
skiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16,

» wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielko-
polskiego oprzejęcie działek (druk nr 85).

» nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo,
» przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla ucz-

niów szczególnie uzdolnionych,
» określenia wysokości stawek podatku od środków trans-

portowych,
» zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa 

z dnia 20października 2015 r. w sprawie określenia stawek 
podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku, określe-
nia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

19 listopada br.
KOMISja SPraw SPOłEczNych

1. Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu miasta na 

rok 2016.
3. Informacja dotycząca działalności służb odpowiedzial-

nych za bezpieczeństwo Miasta w związku z nadchodzącą 
zimą:

» Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - bezdomność,
» Straż Miejska,
» Policja,
» Straż Pożarna (OSP).

listopadowe posiedzenia komisji Rady miasta 
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budżEt

- 16 listopada br. Burmistrz Miasta 
przedłożył radzie Miasta projekt budże-
tu na 2016 r. czy to dobry budżet?

- Patrząc z perspektywy inwestycji, na 
które zaplanowaliśmy aż 8,3 mln zł to  
z pewnością tak. W przyszłym roku planu-
jemy rozpocząć budowę hali widowisko-
wo-sportowej, wybudować 3 odcinki ulic 
oraz dokończyć jedno zadanie drogowe  
z bieżącego roku. Planujemy również roz-
budowę Szkoły Podstawowej nr 2 o do-
datkowe sanitariaty, kolejne inwestycje na 
terenie sportowym przy ul. Kościelnej, 
budowę oświetlenia ulicznego, moderni-
zację budynku komunalnego przy ul. Po-
znańskiej 4. Ważne jest to, że przy tak 
dużej kwocie na inwestycje nie planujemy 
wzrostu zadłużenia Miasta. 

- czy nastąpiły jakieś istotne zmiany 
w wydatkach bieżących?

- Przede wszystkim, co cieszy, mniej-
szą kwotę planujemy na odszkodowania 
za grunty pod drogi. W ostatnich latach 
udało się nam uporządkować zaległe spra-
wy związane właśnie z odszkodowaniami. 
Na przyszły rok zabezpieczyliśmy na ten 
cel 200 tys. zł. Planujemy też więcej środ-
ków na transport publiczny. W II kwartale 
2016 r. chcemy zaproponować nowe roz-
wiązanie w zakresie komunikacji w ra-
mach Puszczykowa, uwzględniające wię-
cej połączeń ze Starego Puszczykowa.     

- w projekcie budżetu nie przewi-
dziano żadnych inwestycji finansowa-
nych ze środków UE. Dlaczego?       

- Zaplanowaliśmy rezerwę w kwocie 
315 tys. zł na wkład własny do projektów 
unijnych. W przyszłym roku będziemy 
ubiegali się o dofinansowanie moderniza-
cji willi Mimoza i termomodernizację bu-
dynku Urzędu Miejskiego, budowy par-
kingu przy dworcu w Puszczykowie, bu-
dowy ścieżki rowerowej przy ul. 3 Maja. 
Również przewidujemy realizację zadań 
w ramach Lokalnej Grupy Działania Pro-
gres. Zakładamy także realizację "projek-
tów miękkich" w zakresie oświaty i pomo-
cy społecznej. Jednak ze względu na pla-

nowany harmonogram naboru wniosków 
część zadań nie będzie mogła rozpocząć 
się już w przyszłym roku.

- Dochody z PIT zaplanowano w 
kwocie 16,2 mln zł, to jest 1,7 mln wię-
cej niż w roku bieżącym – czy nie jest to 
zbyt optymistyczne założenie?

- Dochody z tytułu udziału w PIT pla-
nujemy w oparciu o dane z Ministerstwa 
Finansów. Plan na 2016 r. wynika z podat-
ku zapłaconego przez mieszkańców Pusz-
czykowa za 2014 r. oraz ogólnej kwoty 
podatku planowanej w budżecie państwa. 
Pierwszy z czynników już nie może ulec 
zmianie, natomiast może się zdarzyć, że 
Ministerstwo przeszacowało dochody w 
projekcie budżetu państwa w efekcie cze-
go otrzymamy mniejszą kwotę.

- czy wpływ na wzrost dochodów 
miała akcja PIT przeprowadzona na 
początku bieżącego roku? 

- Niestety nie dysponujemy takimi da-
nymi, jednak jestem przekonany, że  
w części na pewno tak, za co bardzo dzię-
kuję mieszkańcom. W tym przypadku mo-
żemy opierać się tylko i wyłącznie na in-
formacjach od osób, które potwierdziły 
nam, że zmieniły miejsce rozliczania po-
datku dochodowego. Osobiście rozmawia-
łem z mieszkańcami, którzy nie wiedzieli 
wcześniej, że nie muszą zmieniać adresu 
zameldowania, aby rozliczyć podatek  
w Puszczykowie. Na przełomie 2015 i 
2016 r. planujemy kolejną akcję. Warto 
podejmować takie działania w sposób cią-
gły chociażby ze względu na nowych 
mieszkańców.             

- Nowy rząd zapowiada wprowadze-
nie wielu zmian, w projekcie budżetu 
państwa. czy mogą one mieć wpływ na 
przyszłoroczny budżet Miasta. 

- Na przyszłoroczny w niewielkim 
stopniu. Najistotniejsze będą planowane 
zmiany w oświacie, przede wszystkim cof-
nięcie 6-latków do przedszkoli oraz pod-
niesienie kwoty wolnej od podatku. Pod-
niesienie obowiązku szkolnego do 7 lat 
wiąże się z wyższymi dotacjami dla przed-

szkoli oraz niższą subwencją oświatową w 
roku 2017. Natomiast podniesienie kwoty 
wolnej od podatku z niższymi wpływami z 
PIT-u. Mam nadzieję jednak, że tak jak za-
powiadali politycy, gminy otrzymają re-
kompensaty w związku z mniejszymi 
wpływami z podatku dochodowego.      

- w projekcie budżetu na 2016 r. za-
planowano 4 mln zł na budowę hali wi-
dowiskowo-sportowej. Kiedy rozpoczną 
się pracę i jaki będzie całkowity koszt 
tej inwestycji?

- Mamy już wykonaną dokumentację 
projektową. Po jej zweryfikowaniu zosta-
nie złożony wniosek o pozwolenie na bu-
dowę. Ostateczną wartość inwestycji po-
znamy po przeprowadzeniu przetargu, 
którego ogłoszenie planujemy na gru-
dzień. Liczę na to, że koszt budowy za-
mknie się kwotą 10 mln zł.  

- z jakich środków zostanie sfinan-
sowana budowa?

- Na budowę chcemy pozyskać dotację 
z Ministerstwa Sportu. Ponadto, zakłada-
my odliczenie podatku vat. Z własnych 
środków będziemy musieli przeznaczyć  
w latach 2016-2018 kwotę 6-6,5 mln zł,  
z czego 1,5 mln zł już posiadamy w posta-
ci wolnych środków, które zostaną nam  
z 2015 r. Myślę, że najdalej od początku 
2018 r. uczniowie naszych szkół, będą 
mogli odbywać lekcję z wychowania fi-
zycznego w bardzo dobrych warunkach. 
Oczywiście nie tylko uczniowie skorzy-
stają na tej inwestycji. Wierzę, że zarówno 
Biblioteka, jak i Centrum Animacji Sportu 
sprawią, że na tym obiekcie będzie odby-
wało się dużo wydarzeń kulturalnych  
i sportowych. Z myślą o nich przewidzie-
liśmy wygłuszenie hali i dobrej jakości 
nagłośnienie.  

- czy w związku z budową hali ko-
nieczne będzie zwiększenie zadłużenia 
Miasta?

- Zakładamy, że zrealizujemy tę inwe-
stycję bez zwiększania zadłużenia, tak też 
zaplanowaliśmy ją w projekcie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Miasta. 

Z Piotrem łoździnem, skarbnikiem Miasta Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki 

INWESTOWAć BEZ ZWIęKSZANIA ZADłUżENIA



www.puszczykowo.pl listopad 2015Echo Puszczykowa 7

budżEt

Plan wydatków majątkowych Puszczykowa na 2016 r.
Nazwa zadania Plan

Transport i łączność, w tym: 2 600 000 zł
Program: Budowa, modernizacja dróg, chodników i parkingów: w tym budo-
wa ulic: Rolna, Kręta, Niwka Stara, Bałtycka, Grunwaldzka. 2 100 000 zł

Pozostałe zadania, w tym: budowa, modernizacja, przebudowa chodników  
i parkingów, modernizacja ulic, wykonanie dokumentacji technicznych,  
wykup gruntów pod drogi.

500 000 zł

Gospodarka mieszkaniowa, w tym: 200 000 zł
          Modernizacje budynków komunalnych. 200 000 zł

Różne rozliczenia 415 000 zł
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 415 000 zł

Oświata i wychowanie, w tym: 600 000 zł

Rozbudowa SP 2. 450 000 zł

Modernizacja instalacji elektrycznej SP 2. 150 000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: 380 000 zł
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 20 000 zł

Budowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji. 10 000 zł

Budowa oświetlenia ulicznego. 350 000 zł

Kultura fizyczna, w tym: 4 105 000 zł
Budowa hali widowiskowo-sportowej. 4 000 000 zł

Budowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji. 5 000 zł

Zagospodarowanie terenu Centrum Animacji Sportu. 100 000 zł

razem: 8 300 000 zł

W projekcie przyszłorocznego budżetu 
Puszczykowa dochody zaplanowano na 

poziomie 34.340.000 zł, (w tym dochody majątkowe 
1.050.000 zł). Wydatki zaś na poziomie 35.840.000 zł 
(w tym wydatki majątkowe 8.300.000 zł). Deficyt 
wyniesie natomiast 1.500.000 zł. 

Przychody Puszczykowa w 2016 r. zaplanowano w wyso-
kości 5.261.250 zł, w tym z emisji obligacji komunalnych - 
3.758.000 zł (środki te zostaną przeznaczone na spłatę długu 
zaciągniętego w latach ubiegłych). Pozostałą kwotę przycho-
dów – 1.503.250 zł stanowią wolne środki z 2015 r (środki te 

zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu - 1.500.000 zł 
oraz spłatę zadłużenia - 3.250 zł).  

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i wykupu obligacji - 
wynieś mają 3.761.250 zł. Przy tak zaplanowanym budżecie 
zadłużenie miasta na koniec 2016 r. wyniesie 13.280.000 zł.
Dotacje z budżetu planuje się w wysokości 4.374.000 zł,  
w tym dla: » Miejskiej Biblioteki Publicznej – 890.000 zł, 

            » przedszkoli niepublicznych – 2.450.000 zł 
            » Miasta Poznania na transport publiczny – 410.000 zł, 
           » na realizację Programu współpracy z organizacja 

                    mi pożytku publicznego – 375.000 zł.

Projekt budżetu miasta Puszczykowa na 2016 r.
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KOMISJA ROZWOJU ZA UTRZYMANIEM 
SZCZEgóLNEgO ChARAKTERU 

PUSZCZYKOWA I JEgO DALSZYM 
ZRóWNOWAżONYM ROZWOJEM

Przewodniczący 
Komisji Rozwoju
Jakub Jan Musiał

Wiceprzewodniczący 
Komisji Rozwoju

Maciej Krzyżański

26 października 2015 roku odbyło 
się posiedzenie Komisji Roz-

woju. Głównym tematem spotkania była 
kwestia zagospodarowania terenów mię-

dzy ulicą Dworcową, Solskiego i Moniuszki w Puszczykówku. 
Przypomnijmy, że plan był dyskutowany od roku 2009 i bogato 
opisywany w mediach lokalnych. Mieszkańcy wspólnie z radny-
mi wypracowali stanowisko, które pozwoli wreszcie zakończyć 
prace. Ustalenia przedstawiła Przewodnicząca Rady Miasta Mał-
gorzata Hempowicz. Najważniejszym celem jest usuniecie  
z Puszczykówka zakładu produkcyjnego, który mocno odbiega od 
zauważalnego charakteru miasta. W jego miejscu mogą powstać 
domy jednorodzinne, bądź bliźniaki otoczone zielenią ogrodów. 
Przy ulicy Moniuszki, w niedalekim sąsiedztwie stacji kolejowej 
Puszczykówko, będzie mógł powstać parking buforowy, który 
pozwoli mieszkańcom na dojazd samochodem w pobliże stacji  
i przesiadkę na pociąg. Z parkingu będą mogli korzystać również 
klienci lodziarni czy piekarni przy ulicy Dworcowej. Przy ulicy 
Moniuszki będą mogły powstać punkty usługowe bądź zabudowa 
mieszkaniowa. Komisja wyznaczyła również tereny przeznaczone 
pod usługi handlowe. Nowe sklepy będzie można zlokalizować 
bezpośrednio przy ulicy Dworcowej w okolicy Społem. Komisja 
zaopiniowała jednogłośnie propozycje przedstawione przez Prze-
wodniczącą Rady Miasta Małgorzatę Hempowicz. Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego omawiany był również na 
wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta, gdzie został zaopi-
niowany w podobny sposób jak na Komisji Rozwoju. Wszystkie 
ustalenia zostały przedstawione projektantom. 

4 listopada 2015 roku odbyło się wspólne posiedzenie 
wszystkich komisji Rady Miasta w sprawie Studium dla miasta 
Puszczykowa. Poprowadzone zostało przez przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Jakuba Jana Musiała. Na spotkanie przybyła 
projektantka dokumentu. Przypomnijmy, że prace nad tym teks-
tem trwają od 2009 roku. Na początku 2015 roku miasto podjęło 
decyzje o zmianie pracowni projektowej oraz „wyrzuceniu” pro-
jektowanego dokumentu do kosza. Prace nad Studium zaczęły się 
od początku, gdyż dokument musi być najwyższej jakości. Bę-
dzie on programował rozwój Puszczykowa w najbliższych dzie-
sięcioleciach i wyznaczy kierunki, w których nasze miasto będzie 
się rozwijać. Otrzymany przez radnych dokument to jedynie pro-
jekt studium, który dopiero po uwzględnieniu uwag przedstawi-
cieli mieszkańców, zostanie wyłożony do publicznego wglądu. 
Powyższy sposób opracowywania dokumentu, ma na celu wy-
pracować studium, które maksymalnie odzwierciedli oczekiwa-
nia mieszkańców Puszczykowa. Radni zwrócili uwagę na 
wszystkie uchybienia i odstępstwa od oczekiwanych rozwiązań 

i zaproponowali zmiany. Oto niektóre  
z nich: Przewodniczący Komisji Rozwoju 
Jan Jakub Musiał zaproponował umożli-
wienie lokalizowania na terenie Starego 
Puszczykowa, nowych obiektów służących uprawianiu sportu, 
rekreacji czy wypoczynkowi. Należy pamiętać, że obecnie w ww. 
części miasta funkcjonują „Hotelarnia” , „Spalarnia”, „Angie” 
oraz oczekujący na rychłą modernizację „Wielspin”. Dlatego też, 
niezabudowane obecnie grunty, w szczególności pola uprawne, 
zlokalizowane w pobliżu ul. Sobieskiego mogłyby zwiększyć 
atrakcyjność turystyczną Puszczykowa. Nadto, w naszym mie-
ście brakuje możliwości spędzania wolnego czasu, więc warto na 
istniejących jeszcze wolnych gruntach umożliwić powstanie ta-
kich obiektów. Oczywiście, właściciele wspomnianych powyżej 
gruntów, będą mieli taką możliwość, nie zaś przymus. Nadal bo-
wiem, wiodącym przeznaczeniem gruntów na Starym Puszczy-
kowie będzie budownictwo jednorodzinne wolnostojące. Radny 
Maciej Krzyżański wniósł poprawki do części historycznej  
i tekstowej dokumentu oraz zwrócił uwagę na błędy związane z 
brakiem zaznaczenia na mapie m.in. przedszkola na Niwce, pla-
cu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Puszczykówku czy też wykre-
śleniem obiektów handlowych na terenie miasta np. na ulicy 
Piaskowej. Radna Małgorzata Szczotka zwróciła uwagę na ana-
chroniczne zapisy w dokumencie studium. Radny Łukasz Grzon-
ka zwrócił uwagę na błędne zlokalizowanie parkingu na ulicy 
Wiązowej. 

Warto dodać, że projekt studium uwzględnia prowadzone 
równolegle dyskusje nad wykorzystaniem potencjału „Zakola 
Warty”, które obecnie, jest niewystarczająco atrakcyjne dla 
mieszkańców, by stało się miejscem, w którym np. w weekendy, 
puszczykowskie rodziny spędzają swój wolny czas. Obecnie, 
najczęściej na tym terenie goszczą psy wraz z ich właścicielami. 
Obecne władze miasta są zgodne, co do tego, iż teren ten należy 
ożywić, bez oczywiście nadmiernej i trwałej ingerencji w istnie-
jącą tam przyrodę. W projekcie studium, „Zakole Warty” służy 
mieszkańcom i ich gościom, jako miejsce wypoczynku, uprawia-
nia sportu i rekreacji. Jak wynika z dotychczasowych uwag  
i wniosków radnych, wszyscy zgadzają się, iż Puszczykowo win-
no rozwijać się, w sposób, nie naruszający istniejącego odrębne-
go względem okolicznych gmin szczególnego charakteru, stwa-
rzający jednocześnie, szczególnie młodym mieszkańcom miasta, 
wszelkie warunki do życia, w tym możliwość zatrudnienia oraz 
spędzania wolnego czasu, nie ograniczając tego do spacerów po 
lesie. 

Prace na Studium, obecnie nadal trwają. 17 listopada 
cd na str. 9 



www.puszczykowo.pl listopad 2015Echo Puszczykowa 9

W mijających tygodniach radni w 
Komisj i  Edukacji ,  Kultur  

i Sportu zajmowali się kilkoma istotnymi 
kwestiami, które w dużej mierze wiążą się 
z przyszłorocznym budżetem oraz plana-
mi kulturalnymi i kierunkami rozwojowy-
mi Puszczykowa. Na październikowym 
posiedzeniu członkowie komisji omawia-
li między innymi trzy ważne tematy: 
najbliższe plany wydarzeń kulturalnych w 
Bibliotece Miejskiej CAK, dofinansowa-

nie w budżecie 2016 Jubileuszowego Festiwalu „Letnie Koncer-
ty Organowe w Wielkopolskim Parku Narodowym" oraz propo-
zycję zagospodarowania terenu zakola Warty przez Puszczykow-
skie Towarzystwo Sportowe. Pani dyrektor BM CAK przedsta-
wiła plan imprez kulturalnych organizowanych w czwartym 
kwartale 2015 r., a radni wyrazili swoje opinie na ten temat. 
Dotąd nie znaliśmy programu wydarzeń na ostatnie miesiące 
roku, ponieważ od września BM CAK nie może już korzystać z 
sali koncertowej w budynku Gimnazjum nr 1, gdyż dyrekcja 
szkoły zaadaptowała to pomieszczenie na swoje potrzeby dzia-
łalności edukacyjnej. Władze Puszczykowa zwróciły się z zapy-
taniem do ks. proboszcza parafii Matki Bożej Wniebowziętej, ks. 
Romana Poźniaka, o możliwość użyczenia, do czasu wybudowa-
nia hali widowiskowo-sportowej, niedawno powstałej sali w 
Domu Parafialnym na działalność koncertową BM CAK. I teraz, 
dzięki życzliwości i chęci współpracy z Miastem ks. proboszcza 
R. Poźniaka, wszelkie imprezy kulturalno – rozrywkowe dla 
szerszej widowni będą odbywały się właśnie w sali w Domu Pa-
rafialnym, przy ul. Kościelnej. 

Pani dyrektor D. Mankiewicz przedstawiła też proponowane 
gwiazdy, które mogłyby wystąpić podczas przyszłorocznych Dni 
Puszczykowa i wspólnie podjęliśmy decyzję, że z możliwej piąt-
ki wykonawców, wyboru dokonają sami mieszkańcy – poprzez 
internetowe głosowanie (na stronie www.biblioteka.iq.pl lub na 
Facebooku). Zachęcam wszystkich Państwa do wzięcia udziału 
w głosowaniu, które trwa do końca miesiąca. Będziecie dzięki 
temu mieli bezpośredni wpływ na wybór wykonawcy, którego 
koncert obejrzycie i wysłuchacie Państwo już w czerwcu 2016.

Kolejną ważną kwestią była decyzja dotycząca dużo większe-
go niż zwykle dofinansowania Festiwalu „Letnie Koncerty Orga-
nowe w Wielkopolskim Parku Narodowym", który w nadchodzą-

cym roku będzie obchodził swój jubileusz 10-lecia. Pan Wojciech 
Mazurek wraz z ks. R. Poźniakiem zwrócili się 17.09.2015 r.  
z takim wnioskiem do Rady Miasta. Członkowie KEKiS po wy-
słuchaniu przybyłego na posiedzenie komisji organisty W. Ma-
zurka i po żywej dyskusji zaopiniowali pozytywnie wniosek, 
zdecydowaną większością głosów. A po spotkaniu komisji, upo-
ważniona przez członków, wystąpiłam z pisemnym wnioskiem 
KEKiS do Burmistrza Miasta o zwiększenie w planowanym 
właśnie Budżecie Miasta 2016 kwoty dofinansowania organizacji 
Jubileuszowego Festiwalu „Letnie Koncerty Organowe w Wiel-
kopolskim Parku Narodowym”. Uzasadniłam go tym, że  
w 2016 r. przypada jubileusz 10-lecia tychże koncertów,  
w związku z czym organizatorzy zamierzają uczcić tę rocznicę 
zaproszeniem wyjątkowych gości – muzyków organowych naj-
wyższej, światowej klasy, z Francji. Przyznanie dofinasowania  
w wysokości 22.000 zł (co stanowi ok. 60% całkowitych kosz-
tów wydarzenia) pozwoli na zrealizowanie tego zadania i umoż-
liwi mieszkańcom Puszczykowa uczestnictwo w wydarzeniu 
kulturalnym na najwyższym poziomie za darmo (impreza non 
profit) i bez konieczności dojazdu np. do Poznania.

Następnym ważnym tematem była propozycja zagospodaro-
wania terenu zakola Warty, z jaką przyszli do Urzędu Miasta 
członkowie zarządu Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego. 
Przedstawili oni projekt, który zakłada stworzenie na wspomnia-
nym terenie sezonowo dostępnego miejsca spotkań i aktywnego 
wypoczynku. Jego głównymi elementami byłyby: kawiarnia, kilka 
drobnych obiektów sportowych, wyciąg wakebordowy (w lekkiej 
technologii 2.0), organizacja plaży i stref wypoczynku. Radni  
z dużym zainteresowaniem wysłuchali złożonej propozycji, zada-
li liczne pytania i w końcu upoważnili Burmistrza Miasta i kom-
petentnych pracowników urzędu do przeprowadzenia w najbliż-
szym czasie konkretnych rozmów z PTS-em na temat formy praw-
nej oraz strony finansowej zaprezentowanego projektu.

Jak widać więc, z powyżej przedstawionego przeze mnie 
krótkiego sprawozdania, w ostatnim czasie pojawiło się kilka 
ważnych inicjatyw związanych z życiem kulturalno-rozrywko-
wym w naszym mieście. Współdziałanie Rady Miasta z miesz-
kańcami Puszczykowa sprzyja aktywizacji naszego społeczeń-
stwa i rozwija ofertę sportowo – kulturalną, a to jest przecież 
celem działania samorządu. Oby tak dalej!

Małgorzata Szczotka
przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

CIEKAWE INICJATYWY KULTURALNO - SPORTOWE

Przewodnicząca 
Komisji Kultury, 

Edukacji i Sportu
Małgorzata Szczotka 

2015 r. odbyło się kolejne wspólne posiedzenie Komisji Rady 
Miasta, gdzie zajmowano się opracowaniem ostatecznej treści 
dokumentu Studium. Następnie, projekt zostanie objęty dalszą 
ustawową procedurą i w przypadku braku większych zastrzeżeń 
ze strony mieszkańców, możliwe jest uchwalenie przez Radę 
Miasta nowego Studium w marcu przyszłego roku.    

Posiedzenia komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek B. Wszyst-
kich mieszkańców zainteresowanych rozwojem Puszczykowa, 
zapraszamy serdecznie na posiedzenia. 

jakub jan Musiał – Przewodniczący Komisji 
rozwoju Miasta 

Maciej Krzyżanski – Vice Przewodniczący Komisji 
rozwoju Miasta. 

cd ze str. 8 
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PODZIELMY SIę żYWNOŚCIą
 Tradycyjnie, przed świętami Bożego Narodzenia 
w Puszczykowie odbędzie się Świąteczna Zbiórka 
żywności dla najbardziej potrzebujących. 

W tym roku akcję zaplanowano na 4, 5 i 6 grudnia br. 
Również tradycyjnie organizatorem akcji – odbywającej 
się jak zawsze pod egidą Wielkopolskiego Banku Żywno-
ści – jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy-
kowie. ................................................................... 
     W akcję jak zwykle czynnie włączą się uczniowie pusz-

czykowskich gimnazjów, bo to właśnie oni w największych 
sklepach w Puszczykowie (przy oznakowanych koszach) 
będą prowadzić zbiórkę i rozdawać ulotki informacyjne. 
W zbiórce pomagają także funkcjonariusze Straży Miejskiej 
w Puszczykowie. 

Świąteczna zbiórka żywności przeprowadzana jest w całej 
Polsce. W zeszłym roku w całym kraju podzieliliśmy się z po-
trzebującymi ponad 800 tonami produktów spożywczych.                                                                                                   
                                                                                          red

Podsumowanie sezonu pszczelarzy z Koło 
Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo tradycyjnie 

rozpoczyna się dziękczynną mszą św. W tym roku, jak 
zwykle, w uroczystej oprawie pocztów 
sztandarowych, odprawiono ją w Kościele pw. 
Maksymiliana Kolbego w Luboniu. Później 
właściciele pasiek wraz z rodzinami spotkali się w 
puszczykowskiej restauracji Nova.  

Pszczelarze zaprosili na nie przedstawicieli lokalnych sa-
morządów. Przy prezydialnym stole zasiedli m.in.: burmi-
strzowie Puszczykowa Andrzej Balcerek i Mosiny Jerzy Ryś 
oraz Piotr Borowiak, Prezes Wojewódzkiego Związku 
 Pszczelarzy w Poznaniu.  

Msza św. i spotkanie kończące sezon tradycyjnie miały 
uroczysty charakter. Podczas mszy św. złożyli dary z cało-
rocznej pracy, m.in. miody i paschał.

Jak mówił już w Puszczykowie Wojciech Kociemba Pre-
zes Koła Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo aktualnie ich 
koło zrzesza 69 członków, wśród których jest 7 kobiet, którzy 
opiekują się 1887 pszczelimi rodzinami. 

- W kończącym się roku średnia wydajność miodu z rodzi-
ny wyniosła ok. 18 kg, co daje łącznie ok. 34 tony miodu, 
głównie wielokwiatowego, rzepakowego, akacjowego i lipo-
wego. Bardzo pozytywne jest także to, że w tym roku, dzięki 
aktywności naszego koła zapisało się do niego 10 nowych 
członków, a kolejnych 2 czeka na decyzję zarządu, co jest 
rekordem. Dokonując oceny mijająceo roku podkreślić należy 
dobrą współpracę naszego Koła z władzami samorządowymi 
i burmistrzami Puszczykowa i Mosiny, które to urzędy przy-
chylnie odnoszą się do działalności naszego Koła – mówił W. 
Kociemba. 

Tradycyjnie na zakończenie sezony pszczelarze honorują 
najbardziej zasłużonych członków nagrodami. W tym roku  
z nagrodami do pszczelarzy pojechał także Burmistrz A. Bal-
cerek, który wręczał im książkowe albumy.

Koło Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo może poszczy-
cić się długą tradycją. Powstało w 1932 roku i zrzesza głów-
nie pszczelarzy z okolic Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go. Ponadto w kole są pszczelarze ze Śremu, Nowego Miasta 
i Rokietnicy.                                                                      red

PSZCZELARZE 
PODSUMOWALI SEZON

Burmistrz Miasta Puszczykowa informuje o umieszczeniu w BIP na stronie internetowej  
www.puszczykowo.pl zarządzenia nr 61/15/VII z dnia 05.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia  

wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Informujemy, że w związku z możliwością zmian w rozkładzie jazdy autobusów linii 651 (od przyszłego roku)  
oraz zaplanowanymi na grudzień br. zmianami w rozkładzie jazdy PKP rozkłady jazdy tych środków komunikacji 
publicznej opublikujemy w Echu Puszczykowa po wejściu ich w życie. 
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W listopadzie wznowiono przerwane prace 
związane z modernizacją linii kolejowej E59 

Poznań Wrocław, na odcinku Czempiń – Poznań. 
Na razie firma Trakcja PRKil S.A. rozpoczęła realizację 

przebudowy w zakresie toru nr 1 na terenie Gminy Mosina 
oraz Gminy Puszczykowo. Jeszcze nie wiadomo natomiast, 
kiedy wykonawca przesunie się z frontem robót w głąb Pusz-
czykowa. Wiadomo natomiast, że ekrany dzwiękochłonne, 
które będę montowane na terenie naszego miasta zostaną wy-
konane w zielonej kolorystyce. Z uwagi na zmianę ustawy  
o ochronie środowiska wykonawca zamontuje też mniej ekra-
nów.

Roboty rozpoczęły się ok. 100 m. za przejazdem kolejo-
wym ul. Farbiarska - Targowa w Mosinie w kierunku Pusz-
czykowa, a zakończą ok. 150 m. od granicy Gmin Mosina  
i Puszczykowo w kierunku Puszczykowa. Roboty obejmują 
odcinek ok. 1,8 km. linii kolejowej, nie obejmują przejazdu 
przy ul. Mocka w związku, z czym przejazd nie będzie zamy-
kany. W ramach prowadzonych przez Trakcję robót będą wy-
konywane wyburzenia fundamentów prefabrykowanych słu-
pów trakcyjnych i odciągów przy użyciu materiałów wybu-
chowych. Kontrakt podpisany przez Trakcje na dokończenie 
modernizacji odcinka Poznań - Czempiń opiewa na kwotę 
ponad 213 mln zł brutto. 

Nowy wykonawca dokończy na odcinku Mosina - Luboń 
wymianę torów, sieci trakcyjnej oraz remont peronów, stacji 
i przystanków na tym szlaku. Zmodernizowane zostaną też 
wszystkie przejazdy kolejowo - drogowe na tej trasie. W ra-
mach zadania linia kolejowa dostosowana zostanie do pręd-
kości 160 km/h wraz z elementami rozwiązań dla prędkości 
200 km/h.

Po zakończeniu inwestycji, czas przejazdu pomiędzy 
Wrocławiem a Poznaniem wyniesie ok. 1godz. 40 min. Prace 
potrwają 11 miesięcy. 

Roboty wznowiono także w Czempiniu. Tam konsorcjum 
firm Pozbud, Alusta i Dekpol za 69 mln zł dokańcza roboty 
po konsorcjum FCC Construcción, AZVI oraz Decoma. Re-
alizowana jest m.in. przebudowa samej stacji Czempiń, na 
której powstaje nowy peron. Jest szansa, że te roboty zakoń-
czą się jeszcze w tym roku.

Dokończą wiadukty
W październiku PKP PLK rozstrzygnęły także przetargi 

na dokończeniu trzech wiaduktów znajdujących się na odcin-
ku z Czempinia do Poznania. Zadanie podzielono jednak na 
trzy części, aby do końca 2015 r. zrealizować maksymalny 
zakres prac. .......................................................................     
     Część A obejmuje wiadukt kolejowy w Mosinie (termin 

realizacji 185 dni), B - wiadukt drogowy w Łęczycy (termin 
realizacji 287 dni), a C - wiadukt kolejowy w Poznaniu (ter-
min realizacji 146 dni). Zadania A oraz C zrealizuje firma 
Trakcja PRKiI natomiast, zadanie B zostanie zrealizowane 
przez firmę Skanska.

Obiekt w Łęczycy to właściwie dwa nowe wiadukty: dro-
gowy i kolejowy, a także nowy fragment drogi wojewódzkiej 
430. Wiadukt drogowy zostanie wybudowany nad ulicą Krę-
tą. Będzie wiódł z Łęczycy do Lubonia. Przejazd kolejowy 
wzniesiony zostanie nad linią E59. Nad nimi wybudowany 
zostanie nowy fragment drogi wojewódzkiej nr 430 o długoś-
ci ok. 1 km. Całość uzupełni rondo, pozwalające na płynny  
i bezpieczny ruch na odcinku Poznań – Mosina.

Aktualnie w Łęczycy funkcjonuje „tradycyjny” przejazd 
z rogatkami. Z uwagi na duży ruch pociągów m.in. na trasie 
Poznań - Wrocław w tym miejscu często zamykane są rogat-
ki, co powoduje długie korki. 

Umowy zakładają kontynuację prac po hiszpańskim wy-
konawcy, z którym kolej zerwała kontrakt. PKP PLK zdecy-
dowały o rozwiązaniu umowy z konsorcjum FCC Construc-
ción, AZVI oraz Decoma z Warszawy w połowie lutego 2015 
r. Umowa zakładała zakończenie prac w czerwcu 2015 r. W 
momencie rozwiązania umowy zaawansowanie robót wyno-
siło 30 proc., co zdaniem inwestora nie gwarantowało termi-
nowej realizacji zadania. Dlatego wiosną PKP PLK ogłosiły 
przetargi na ich dokończenie.

Do inwestycji aż 667 mln zł miała dopłacić Unia Europej-
ska. Jednak opóźnienia spowodowały, że dotacja stanęła pod 
znakiem zapytania, chociaż Rzecznik Ministerstwa Infra-
struktury i Rozwoju poprzedniego rządu zapewniał, że mimo 
to unijne dofinansowanie nie jest zagrożone, bo inwestycję 
można kontynuować z nowej puli na lata 2014-2020.      red

WZNOWIONO PRACE NA 
KOLEJOWEJ MAgISTRALI

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt projektu nr 
POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E 59 na od-
cinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – 
Poznań” wyniesie 940,16 milionów zł netto, z czego 
667,16 milionów zł netto pochodzić będzie ze środków 
Unii Europejskiej.
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INwEStycJE

Prace na ul. Grunwaldzkiej prowadzone są na odcinku 
około 260 metrów. Właśnie na takim odcinku zostanie poło-
żona nawierzchnia z kostki typu pozbruk oraz chodnik. Ak-
tualnie wykonawca ułożył już chodnik i część nawierzchni. 

Ulica Bałtycka, także zyska nową nawierzchnię z kostki 
typu pozbruk. Zostanie ona ułożona na odcinku ok. 430 m. 
Taką samą nawierzchnię będzie miał chodnik zaplanowany 
wzdłuż tej ulicy. Zakres prac przewiduje także wykonanie stu-
dzienek wpustowych, które zostaną połączone z projektowaną 
kanalizacją deszczową. Docelowo do systemu kanalizacji desz-
czowej w ulicy Bałtyckiej będzie podłączona kanalizacja z ul. 
Grunwaldzkiej. 

gRUNWALDZKA 
ZgODNIE Z PLANEM
Budowa ulic grunwaldzkiej i Bałtyckiej postępuje 

zgodnie z planem. Na razie wykonywana jest 
część robót związana z ułożeniem kanalizacji 
deszczowej.

Do końca tego roku na obu ulicach zostanie ułożona ka-
nalizacja oraz nawierzchnia na ul. Grunwaldzkiej. W przy-
szłym roku nową nawierzchnię zyska także ul. Bałtycka. red

Informujemy, że w związku z realizacją wymagań dyrektywy ściekowej Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (KPOŚK) Spółka Aquanet stworzyła dla osób w trudnej sytuacji materialnej, nową ofertę dofinanso-

wania budowy połączenia instalacji kanalizacji wewnętrznej budynku z przyłączem kanalizacyjnym na nieruchomościach, 
gdzie istnieje już przyłącze wraz ze studnią. Aby móc wystąpic o dofinansowanie należy spełnić  następujące warunki:

 a) dofinansowanie będzie odbywać się za pośrednictwem Funduszu Wodociągowego w oparciu o kryteria dochodowe 
wnioskującego, analogicznie do przyjętych dla usługi podłączenia do sieci kanalizacyjnej w ramach KPOŚK,

 b) oferta dotyczy wszystkich posesji, które mają wykonane przyłącza wraz ze studnią na posesji,
 c) wprowadzono dofinansowanie na poziomie do 50% poniesionych nakładów właściciela, na podstawie faktury/rachun-

ku, jednak nie więcej niż 800 zł netto,
d) czas trwania oferty od 4 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

NOWA OFERTA NA DOFINANSOWANIE PRZYłąCZY

Urząd Miasta w Puszczykowie ogłosił przetarg na 
budowę ulicy Niwka Stara. Wykonawcy mogą 

składać swoje oferty do 8 grudnia br. 
Po zakończeniu prac, które zaplanowano do końca sierp-

nia przyszłego roku, ulica Niwka Stara będzie na odcinku 
nieco ponad 800 metrów pełnić rolę pieszojezdni z na-
wierzchnią z kostki typu pozbruk. Jej szerokość zaplanowano 
na 4,9 - 5,5 m. W zakres robót wchodzi także ułożenie ścieku 
szerokości 20 cm z brukowej kostki betonowej oraz studzie-
nek wpustowych połączonych z kanalizacją deszczową. Ko-
lejnym elementem tego projektu jest budowa kanalizacji 
deszczowej. Ponadto podczas robót zostanie poprawiona geo 

 
 
 
 
 
 
metria skrzyżowań z drogami bocznymi oraz dostosowanie 
parametrów łuków drogi. 

Puszczykowo złożyło wniosek do Urzędu Wojewódzkie-
go na dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016 - 2019.                                                                      red

PRZETARg NA NIWKę STARą 
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OśwIAtA

BIBLIOTEKA RZąDZI
W piękny i słoneczny, listopadowy dzień, uczniowie 
puszczykowskiej Jedynki zgromadzili się, by 
zaprezentować widowisko z okazji obchodów 
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Uczniowie klas starszych wraz z wychowawcami oraz 
organizatorem Dnia Biblioteki panią Ewą Sturzbecher przy-
gotowali spore przedsięwzięcie. W czasie kilku godzin prze-
kazali widzom informacje związane z tematyką inspirowaną 
ustanowieniem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Otóż rok 
2015 ustalony został Rokiem św. Jana Pawła II, Jana Długo-
sza i Rokiem Teatru Publicznego.

Wędrując w przeszłość naszej historii i kultury, po całomie-
sięcznych przygotowaniach uczniowie zaprezentowali: klasy 
czwarte naszą Ojczyznę, a szczególnie Bieszczady nawiązując 
do wędrówek i pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II. Kla-
sy piąte wprowadziły nas w historyczny nastrój audycją radio-
wą oraz przedstawieniem o życiu i twórczości Jana Długosza. 
Herby i kroniki przygotowane przez uczniów ukazały jak wie-
le wydarzeń w życiu związanych jest ze szkołą.

Przedstawiciele klas szóstych przekonali, że opera i teatr 
to bardzo przyjemne i pouczające miejsca. Operowe wyko-
nania dziewcząt z klasy 6a oraz przedstawienie teatralne w 
wykonaniu uczniów 6b, porwały wszystkich. Aktorzy za swe 
prezentacje otrzymali owacje na stojąco.

Myślę, że wydarzenia podsumowujące MMBSz na długo 
pozostaną w naszej pamięci.

Marta Mada-Malinowska

Światowy dzień GodnoŚci
Światowy Dzień Godności jest obchodzony co roku w 

trzecią środę października, tym razem także w Gimnazjum 
nr 1. W tym dniu organizowane są specjalne zajęcia. Każ-
da klasa wspólnie własnymi słowami omawiała czym jest 
dla nich godność. Po wspólnej dyskusji ręka każdego z 
nas została połączona kolorową wstążeczką i zgodnie 
współpracując po kolei odplątywaliśmy „pajęczynę”. God-
ność jest nieodłączną częścią każdego z nas i powinni-
śmy wiedzieć co ona oznacza. Myślę, że takie akcje są 
warte uwagi i ważne dla każdego, nie tylko ucznia.

Pasowanie na GimnazjalistĘ
14.10.2015 r. w Dzień Edukacji Narodowej odbyło się 

uroczyste pasowanie na uczniów Gimnazjum nr 1. Obie 
klasy pierwsze w ciekawy sposób przedstawiły się i zapre-
zentowały wspólny taniec-belgijkę. Następnie wykonały 
kilka zadań wymyślonych przez kolegów ze starszych 
klas, takich jak pisanie wiersza o wychowawcy czy konku-
rencje sportowe. Na zakończenie odbyło się pasowanie 
dokonane przez Pana Dyrektora. Wszystko przebiegało  
w miłeji wesołej atmosferze.                      marta kołotniak

zBIórKa rOślIN DONIczKOwych w SP Nr 2 w PUSzczyKOwIE
Mały Wolontariat działający przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie nie próż-

nuje. Ledwo uczniowie zakończyli zbiórkę książek przeznaczonych dla dzieci w szpitalach, domach dziecka i hospicjach w 
ramach kampanii społecznej promującej czytelnictwo Zaczytani.org, a już ogłoszona została zbiórka roślin doniczkowych dla 
Starego ZOO w Poznaniu. Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do akcji. Jeśli macie Państwo w domu ładne, zdrowe 
rośliny, także te sprawiające kłopot swoim rozmiarem, mogą stać się one ozdobą pawilonu zwierząt zmiennocieplnych. Ro-
śliny można dostarczać do portierni SP nr 2 ul. Kasprowicza 1 w Puszczykowie do 10 grudnia 2015 roku.
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10 listopada 2015 r. z okazji Święta 
Niepodległości do naszej szkoły zawitał Józef 

Piłsudski znany również jako Ziuk i Dziadek. Aby z 
godnością przywitać naszego gościa uczniowie klas 
I-III długo, starannie i pracowicie przygotowywali się 
do spotkania z naczelnym wodzem. 

Klasy pierwsze przygotowywały informację na temat 
symboli narodowych, drugie szukały i przyswajały treści o 
naszym wodzu, aby nikt nie zaskoczył ich pytaniem np. Co 
lubił pić Ziuk? Natomiast klasy trzecie miały wykazać się 
znajomością dotyczącą genezy Narodowego Święta Niepod-
ległości. Nikt nie zapomniał o dekoracji swoich sal lekcyj-
nych, pięknych plakatach oraz przygotowaniu pieśni patrio-
tycznej. Podczas apelu wszystkie klasy prezentowały swoją 
wiedzę oraz odśpiewały pieśni. Dodatkowo należało wyka-

zać się - wiedzą matematyczną. Podany poprawnie wynik 
odsłaniał pewną część wielkiej układanki przedstawiającej 
… wizerunek wodza w całej swej okazałości. Gdyby żył, na 
pewno byłby dumny z tego, że młodzi ludzie, mali patrioci  
odznaczają się ogromną wiedzą historyczną o swoim wol-
nym kraju.                                anita chorążkiewicz-Sowa

JóZEF PIłSUDSKI W JEDYNCE

11 listopada, w Dzień Niepodległości, odbył się 
kolejny już przejazd pociągiem pod parą z 

Puszczykówka do Poznania. 

W tym roku zabytkowy skład wagonów 3 klasy wyjątko-
wo został pociągnięty przez lokomotywę Tkt 48, na co dzień 
stacjonującą w Chabówce. Dużą atrakcją był również fakt, że 
na naszej stacji odbyło się tzw. wodowanie parowozu, czyli 
napełnienie kotła wodą, w której to akcji uczestniczyła OSP 
Puszczykowo. Dzięki temu pociąg zatrzymał się u nas aż na 
20 minut. Osoby, które nie wybierały się w dalszą podróż, 
mogły więc spokojnie obejrzeć lokomotywę, a nawet zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie w wagonie na drewnianych ła-
weczkach.

Tradycyjnie już wyprawa zabytkowym pociągiem cieszy-
ła się ogromną popularnością wśród puszczykowian, a bilety 
rozeszły się w zaledwie kilkanaście dni. Za zorganizowanie 
tej wspaniałej atrakcji dla mieszkańców naszego miasta nale-
żą się ogromne podziękowania panu Mateuszowi Krześlako-
wi – wielkiemu pasjonatowi kolejnictwa, na co dzień współ-
pracującemu z Mosińską Koleją Drezynową. Podziękowania 
składamy również na ręce:

– przedsiębiorstwa PUH Rampa, Lodziarni Kostusiak, 
Caffe Espresso Puszczykowo –Mosina, Centrum EkoInfo, 
Copia Studio Poland;

– OPS Puszczykowo;
– Urzędu Miasta Puszczykowo;
– pracowników stacji i nastawni Puszczykówko za 

serdeczną obsługę.
Zapraszamy serdecznie na kolejne przejazdy pociągiem 

pod parą w przyszłym roku!
                                                              anna Polaszczyk  

PAROWOZEM NA DZIEŃ 
NIEPODLEgłOŚCI

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zostali laurea-
tami konkursu plastycznego „Życie zwierząt w róż-

nych porach roku" zorganizowanego przez Centrum Edu-
kacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego  
w Jeziorach.

Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbyło się  
w siedzibie parku. Oto lista laureatów:
                          I miejsce - Joanna Winkowska kl.2a
                          II miejsce - Mateusz Jankowiak kl.2b
Wyróżnienie specjalne - Antonina Wojciechowska kl.2b
Wyróżnienia: Maja Morawska kl.2a
                      Maja Ławniczak kl.2b
                      Krzysztof Rachocki kl.2b
                      Jakub Grajewski kl.3b

Laureatom serdecznie gratulujemy!
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JóZEF PIłSUDSKI W JEDYNCE
Uczniowie gimnazjum nr 2 obchodzili Narodowe 

Święto Niepodległości 10 listopada. Jest to 
wyjątkowy dzień dla społeczności naszej szkoły, gdyż 
równocześnie jest to dzień Patrona szkoły  
 I. J. Paderewskiego.

W tym roku szkolnym wszy-
scy ubrani na galowo uczniowie  
i nauczyciele przypięli do swoich 
ubiorów biało-czerwone rozety, 
patriotyczny narodowy symbol 
Polaków.

Odbył się również uroczysty 
apel, przypominający historię 123 
lat niewoli oraz heroiczną walkę 
Polaków o odzyskanie niepodle-

głości. Uczniowie swoimi występami udowodnili, że pamię-
tają, iż 11 listopada jest to jedna z najważniejszych dat w hi-
storii Polski. 

Uroczystości zakończył konkurs wiedzy o I. J. Paderew-
skim, w którym udział brali przedstawiciele wszystkich klas 
oraz konkurs na wykonanie portretu wielkiego polityka  
i męża stanu (obok zwycięski portret patrona Gimnazjum nr 
2 wykonany w ołówku przez Olgę Woźniak z klasy 2B.) B.D

ŚWIęTO NIEPODLEgłOŚCI

Podobnie jak w minionych latatch puszczykowscy 
pierwszoklasiści dostali przed jesiennymi 

szarugami kamizelki odblaskowe, dzięki którym będą 
lepiej widoczni w drodze do i ze szkoły. 

Uroczystość przekazania kamizelek odblaskowych odb-
była się w Szkole Podstaoweje nr 2, ale oczywiście kamizel-
ki otrzymają także uczniowie "Jedynki", ponieważ akcja do-
tyczy wszystkich pierwszoklasistów z terenu powiatu po-
znańskiego i została zainicjowana przez Starostę Poznańskie-
go Jana Grabkowskiego.

Z prezentami dla najmłodszych uczniów pojawił się także 
Burmistrz Andrzej Balcerek, który wręczył im odblaski oraz 
kolorowanki, związane z tematyką bezpieczeństwa. Przed 
rozdaniem kamizelek dzieci wysłuchały pogadanki, przepro-
wadzonej przez policjanta i strażaka. One zaś zrewanżowały

się gościom krótkim przedstawieniem, oczywiście związa-
nym z bezpiecznym poruszaniem się po drogach.           red

KAMIZELKI ODBLASKOWE DLA PIERWSZAKóW

ZAPAłKOWE SZALEŃSTWO
W październiku w Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie 
uczniowie pod opieką Pani Joanny Mężyńskiej zajmowali 
się rękodziełem zapałczanym. Efektem tych działań była 
wystawa, która cieszyła się sporym zainteresowaniem. 

W obchody Dnia Niepodległości włączyli się także 
uczniowie Szkoły Podstaowej nr 2. Galowy strój, biało-
czerowna chorągiewka - to tylko niektóre atrybuty ucznia   
świętującego ten ważny dla naszej Ojczyzny dzień.  red

BIAłO-CZERWONE ŚWIęTO
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W ramach Projektu Regał za nami wernisaż, 
warsztaty oraz finisaż. Podczas wernisażu 

uczestnicy mieli okazję podziwiać książki autorstwa 
młodych ilustratorów, które nie ujrzały jeszcze świateł 
księgarni. 

Na regale znalazły się ciekawe propozycje dla dzieci oraz 
interesujące zarówno w treści jak i formie książki dla nieco 
starszych. Tydzień później odbyły sie warsztaty z tworzenia 
ilustracji do książek prowadzone przez Panią Martę Foremską. 
Uczestnicy zgłębiali tajniki książkowych ilustracji jednocześ-
nie tworząc własne barwne prace. Projekt Regał zakończył się 
Finisażem 26.11.2015 r. na którym przedstawiono prace po-
wstałe podczas warsztatów. Finisaż był też ostatnią szansą na 
podziwianie wspaniałych regałowych książek.Dziękujemy 

pomysłodawcom projektu za spotkania w puszczykowskiej 
bibliotece oraz uczestnikom spotkań.                      BMcaK

PROJEKT REgAł

Państwo Maria i Krzysztof Paszkowscy uwiecznili na swoich 
fotografiach piękną i kolorową, chociaż równocześnie 
surową przyrodę Islandii. Podczas spotkania w Bibliotece 
Miejskiej podzielili się swoimi wspomnieniami z wojaży z 
puszczykowianami, którzy licznie na nie przybyli. Jak mówił 
pan Krzysztof podróżując po wyspie skupiają się głównie na 
przyrodzie, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków, które 
były bohaterami bardzie wielu wspaniałych fotografii. Po 
prezentacji państwo Paszkowscy odpowiadali na pytania 
uczestników.                                                                  red 

oGień i lód islandii

W piątkowe popołudnie Biblio-
teka Miejska Centrum Animacji 
Kultury rozpoczęła nowy cykl spot-
kań z Panią Melodią. Pierwsze 
spotkanie pt. „W drodze do Egiptu 
na grzbiecie wielbłąda : kultura kra-
jów arabskich, lutnia, darbuka, ta-
niec brzucha” spotkało się z dużym 
zainteresowaniem. Kolorowa mu-
zyczna podróż do znanych i nie-
znanych zakątków świata zgroma-
dziła na sali liczną gromadkę dzie-
ci. Spotkania, które mają charakter 
edukacyjny  w przystępny i wesoły  
sposób przekazują wiele informacji 
dotyczących różnych kultur. 

Jeżeli chcesz wybrać się w mu-
zyczną podróż z Panią Melodia 
zapraszamy na kolejne spotkanie.            
                            bmcak
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O planach budowy masztu radiokomunikacyjnego, 
który w Puszczykowie chcą wybudować Polskie 

Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe SA 
informowaliśmy już na łamach Echa Puszczykowa. 
Sprawa nie została jeszcze zakończona, jednak pod 
koniec października do Urzędu Miasta dotarły 
kolejne dokumenty. 

Przypominamy, że projektowany w Puszczykowie maszt 
radiokomunikacyjny jest częścią większej inwestycji o cha-
rakterze ponadlokalnym i regionalnym realizowanej w ramach 
programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 7.1 – 
36.2 o nazwie: „Budowa infrastruktury systemu GSM-R na 
liniach kolejowych” zgodnych z harmonogramem Narodowe-
go Planu Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ru-
chem kolejowym. Maszt ma mieć 42 m wysokości  
i powstać na działce będącej własnością PKP. Maszty przewi-
dziano wzdłuż całej trasy linii kolejowej pomiędzy dworcem 
głównym w Poznaniu a dworcem głównym we Wrocławiu.

Mieszkańcy oraz władze samorządowe Puszczykowa od 
początku nie zgadzali się na proponowaną przez kolej lokaliza-
cję. Pisma z negatywnymi opiniami zostały skierowane do wo-
jewody wielkopolskiego, sprzeciw przeciwko proponowanej 
lokalizacji wyrazili także mieszkańcy Puszczykowa – pismo 
zostało skierowane do wojewody, który przekazał je także PKP. 

W związku z dwukrotną odmową uzgodnienia projektu 
decyzji lokalizacyjnej przez Burmistrza Miasta, PKP skiero-
wały sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 
które dotychczas (stan na 18.11.2015 r.) nie wyraziło jeszcze 
swojej opinii. 

Równolegle władze miasta zdecydowanie nalegały, aby 
PKP znalazło inną lokalizację, poza terenem zabudowanym. 
W odpowiedzi kolej wskazała takie miejsce i wystąpiła do 
wojewody o wydanie nowej decyzji lokalizacyjnej. Wskaza-
ny został teren PKP w pobliżu granicy Puszczykowa z gminą 
Mosina.  W ramach wstępnej analizy, Wojewoda zwrócił się 
więc do Burmistrza z zapytaniem o przeznaczenie terenu roz-
ważanego pod lokalizację masztu w aktualnym lub wcześ-
niejszym planie zagospodarowania przestrzennego. W odpo-
wiedzi Miasto wskazało, że nowa lokalizacja jest korzystniej-
sza od wcześniejszej propozycji PKP.

Na początku września Wojewoda zawiadomił Miasto  
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o usta-
leniu lokalizacji celu publicznego dla masztu według nowej 
lokalizacji, a następnie wystąpił do Burmistrza jako zarządcy 
drogi o uzgodnienie projektu decyzji - w odniesieniu do ob-
szarów przyległych do pasa drogowego. 26 października br., 
po uzyskaniu uzgodnienia Burmistrza Puszczykowa, do Urzę-
du Miasta dotarła decyzja Wojewody o ustaleniu lokalizacji 
opisywanej inwestycji.

Jak czytamy w dokumencie: 
„Planowana inwestycja nie koliduje z zadaniami rządo-

wymi, służącymi realizacji inwestycji celu publicznego, w 
rozumieniu art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym…"

Na podstawie informacji zawartych w dołączonej do po-
dania „KARCIE KWALIFIKACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 
obiektu radiokomunikacyjnego GSM-R nr c0000393_
WIE_B" ustalono, że:

- źródłem oddziaływania obiektu radiokomunikacyjnego 
na środowisko będzie pole elektromagnetyczne, które przy 
zachowaniu określonych warunków technicznych oraz pra-
widłowej eksploatacji anten na każdym etapie ich użytkowa-
nia, nie będzie przekraczało dopuszczalnych jego poziomów 
w środowisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- miejsca dostępne dla ludzi znajdują się w odległościach 
większych niż 70 m liczonych wzdłuż osi głównej wiązki 
promieniowania dla przedmiotowego obiektu radiokomuni-
kacyjnego, tym samym nie kwalifikuje się on do przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W oparciu o ww. informacje stwierdzono, że przedmioto-
wa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, tym samym obowiązu-
jące przepisy prawa nie nakładają na inwestora obowiązku 
przedłożenia do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu loka-
lizacji inwestycji celu publicznego decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

Obszar lokalizacji inwestycji nie jest położony w grani-
cach obszarów chronionych na podstawie przepisów ustawy 
o ochronie przyrody.

Inwestycja nie narusza zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego.

Na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. 
Prawo lotnicze (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 ze zm.) pismem 
z dnia 22 września 2015 r. wystąpiono ponadto o uzgodnienie 
projektu decyzji do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 
Warszawie, który w postanowieniu z 2 października 2015 r. 
uzgodnił projekt decyzji w związku z położeniem planowa-
nego przedsięwzięcia w granicach powierzchni ograniczają-
cych wysokość zabudowy, które zostały wyznaczone w oto-
czeniu lotnisk cywilnych oraz cywilnych lotniczych urządzeń 
naziemnych....

Decyzja o ustaleniu lokalizacji opisywanej inwesty-
cji wydana przez Wojewodę nie kończy jednak całego 
postępowania. PKP czeka na opinie SKO w sprawie 
swojej skargi złożonej na decyzje Burmistrza Puszczy-
kowa.                                                                        red

NOWE FAKTY W SPRAWIE MASZTU PKP

***
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Coraz krótsze dni oraz wydłużające się zimne  
wieczory często odbierają nam energię i chęć do 

działania. Jednak uczestnicy zajęć „KLUBU PUSZCZA” 
nie mają z tym problemów. 

W październiku spotkaliśmy się z Panią Renatą Dróżdż-
-Gielnik – trenerem, specjalistą w obszarze rozwoju funkcji 
poznawczych i neurodydaktyki, terapeutą pedagogicznym. Pani 
Renata przygotowała dla nas warsztaty efektywnego uczenia 
się, pokazała nam różne sposoby zapamiętywania i utrwalania 
wiedzy. Okazało się, że nauka może być bardzo zabawna, lekka 
i przyjemna. Dodatkowo mogliśmy współpracować przy nauce, 
bo w grupie siła. Mamy nadzieję, że z Panią Renatą jeszcze się 
zobaczymy, ponieważ jej niesamowita wiedza i umiejętności, 
którymi się z nami podzieliła, ułatwiają nam odrabianie lekcji 
i uczenie się nie tylko na sprawdziany i kartkówki.

Listopad mija nam pod znakiem koła. Tworzyliśmy man-
dale (obrazy na planie koła) według własnych pomysłów, 
mieliśmy warsztaty tworzenia rzeźb z masy solnej oraz po-
znaliśmy nowe zabawy w kręgu. Wybraliśmy się również na 
wycieczkę do jednej z poznańskich pizzerii, gdzie poznali-
śmy tajniki przygotowywania pizzy. Największą atrakcją była 
możliwość samodzielnego przygotowania pizzy pod okiem 
mistrza oraz jej zjedzenie. 

Pod patronatem Burmistrza Miasta oraz w partnerstwie z 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puszczykowie 

wychowawcy „KLUBU PUSZCZA” zorganizują cykl szko-
leń dotyczących socjoterapii i pracy z grupą dla nauczycieli, 
pedagogów i psychologów z puszczykowskich szkół  
i przedszkoli. Szkolenie poprowadzi pani Monika Gazecka 
pedagog, socjoterapeutka, trener treningów i warsztatów. 
Pierwsze zajęcia zaplanowano na 24 listopada br. 

Małymi kroczkami zaczęliśmy również zbliżać się do świąt 
Bożego Narodzenia. Napisaliśmy już listy do Gwiazdora z proś-
bami o wymarzone prezenty i rozpoczęliśmy dekorację naszych 
pomieszczeń. Z tej okazji pragniemy również zaprosić wszyst-
kich chętnych mieszkańców do uczestnictwa w świątecznych 
Zajęciach Twórczych. Podczas spotkania w miłej atmosferze 
przy herbacie i drobnym poczęstunku będziemy tworzyć ozdoby 
choinkowe z makaronu. Koszt uczestnictwa w zajęciach wyno-
si 15 zł dla osoby dorosłej oraz 20 zł dla rodzica z dzieckiem. 
Zapewniamy wszystkie materiały. Całkowity dochód z warszta-
tów przeznaczony będzie na działalność „KLUBU PUSZCZA”. 
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na „Blogu dla Pusz-
czykowa”, ulotkach oraz pod nr tel. 530 829 850. 

Przypominamy również, że do końca listopada trwa nasza 
zbiórka orzechów dla niedźwiedzi z poznańskiego Nowego 
Zoo. Orzechy można przynosić do świetlicy od poniedziałku do 
piątku w godzinach jej funkcjonowania (od 14.00 do 18.00).

Kierownik „KlUBU PUSzcza”
justyna walkowiak 

W gRUPIE SIłA CZYLI JESIEŃ W „KLUBIE PUSZCZA”

10 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Jeża. 
Puszczykowo, w którym znajduje się tak wiele 

ogrodów, sąsiadujących z lasami, to idealne tereny 
bytowe dla tych zwierząt.

Jeże w Polsce znajdują się pod ścisłą ochroną gatunkową, 
jednak ich śmiertelność jest z roku na rok coraz większa. 
Giną pod kołami samochodów, podczas wypalania traw, czy 
też od trucizn na gryzonie i ślimaki. Są też zagryzane przez 
psy spuszczane w lasach ze smyczy, które wykopują je z zi-
mowych legowisk. Niestety wiele osób nadal traktuje te sym-
patyczne zwierzątka jak szkodniki, a przecież to wielcy 
sprzymierzeńcy ogrodów i ludzi. Jeże są mięsożerne i zmniej-
szają ilość szkodników i owadów, a przez to oczyszczają oto-
czenie człowieka z myszy, szczurów, chrząszczy, ślimaków.

Listopad to czas, kiedy jeże przechodzą w stan hibernacji. 
Kiedy temperatura na dworze spada w ciągu dnia poniżej  
9 st. C jeże zapadają w sen zimowy. Szukają wtedy bezpiecz-
nych, ciepłych i suchych legowisk. Możemy im w tym pomóc 
nie uprzątając swoich ogrodów „do zera” przed zimą. Sterta 
gałęzi lub wielki stos opadłych liści to niemal wymarzone 

schronienie i to nie tylko dla jeży, ale również dla wielu po-
żytecznych owadów.

Niestety tylko jeże, które zgromadziły odpowiednie zapasy 
tłuszczyku, przetrwają zimę. Te, które zahibernują ważąc mniej 
niż ok. 700g, najprawdopodobniej wybudzą się przed czasem  
+i będą potrzebowały naszej pomocy. Informacje jak pomóc 
takiemu jeżowi, czym go dokarmić by mu nie zaszkodzić, znaj-
dą Państwo na naszym blogu (centrumekoinfo.blogspot.com).

Informujemy, że Fundacja Ekologiczna Arka wystartowa-
ła w listopadzie z nową akcją, której celem jest właśnie ochro-
na jeży. W ramach kampanii „Kup Deskę” (kupdeske.pl) Fun-
dacja chce budować domki dla jeży i pomagać miłośnikom 
tych zwierząt w opiece nad nimi. Dodatkowo będzie prowa-
dzić edukację ekologiczną skierowaną do dzieci i młodzieży.

Centrum EkoInfo również chętnie podzieli się z Pań-
stwem swoją wiedzą na temat tych ciekawych zwierząt. Za-
praszamy do naszej siedziby w budynku nastawni PKP przy 
stacji Puszczykowo.                                    anna Polaszczyk

NA RATUNEK JEżOM
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straszki Potworaszki
W listopadzie na parterze Biblioteki Miejskiej 

oglądać można wystawę Magdaleny Lipińskiej oraz 
Zuzanny Maćkowiak, uczennic klasy 3 Szkoły Pod-
stawowej. Obie dziewczynki w bardzo kolorowy i 
wesoły sposób prezentują różne potwory, straszne 
postacie, na które natknęły się w czytanych książ-
kach lub oglądanych bajkach. Niektóre z nich wy-
myśliły same. Patrząc na prace nie odczuwa się 
strachu. Ich widok u oglądających wywołuje zdecy-
dowanie uśmiech na twarzy oraz ciekawość przy-
gód poszczególnych straszków. Zapraszamy do 
zapoznania się z nimi!                                bmcak

  inauGuracja kulturalnej jesieni
W piątkowy wieczór 30 października zainauguro-

wana została tegoroczna Puszczykowska Jesień Kul-
turalna. Jako pierwszy dla puszczykowskiej publicz-
ności wystąpił zespół Arete. Zrzeszający poznańskich 
muzyków zespół, specjalizujący się w poezji śpiewa-
nej istnieje od 2010 r. i ma na swoim koncie 3 płyty. 
Grupa wykonuje wyłącznie autorskie kompozycje, do 
których słowa i muzykę tworzy jej założyciel – Jerzy 
Struk. Podczas puszczykowskiego koncertu publicz-
ność usłyszała wybrane utwory z wszystkich trzech 
płyt, co zapewniło różnorodność – poezja śpiewana 
przeplatana była elementami różnych gatunków mu-
zycznych.                                                     bmcak

W okresie najbliższych ferii zimowych zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 11 
do 15 lat na zimowisko. Organizatorzy przewidują dwa sześciodniowe turnusy 

w komfortowym pensjonacie w Lądku Zdroju. W cenie pobytu zawarte jest pełne wyży-
wienie, karnety do stacji narciarskiej „Lądek” na cały czas wypoczynku oraz dodatkowe 
atrakcje w postaci wyjść na basen czy kuligu z ogniskiem. W zależności od potrzeb, 
czyli stopnia umiejętności uczestników, będzie możliwość zorganizowania dodatkowo 
nauki jazdy na nartach. Osoby nieposiadające własnego sprzętu będą mogły wypożyczyć 
go na miejscu. W czasie zimowiska nad młodzieżą czuwać będzie wykwalifikowana  
i sprawdzona kadra. Koszt turnusu:

- 1310 zł (bez wypożyczenia sprzętu narciarskiego)
- 1420 zł (z wypożyczeniem sprzętu narciarskiego)
Wyżej wymienione kwoty nie zawierają kosztów instruktora narciarstwa, które będą 

możliwe do oszacowania dopiero po zebraniu się grupy. 
Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu Kierownika Centrum Anima-

cji Sportu – Joanny Hejnowicz - +48 666 851 382. 
UWAGA!!! Zapisy do 7 grudnia, wpłaty zaliczki do 17 grudnia 2015. Zapraszamy! 
                                                                                                          Joanna hejnowicz

ZIMOWISKO W LąDKU ZDROJU Gimnastyka
Pilates 
DLA MAM 

(i nie tylko!)
czas:

 piątek,18:00-19:00 
miejsce: 

szkoła 
Podstawowa nr 2 
w Puszczykowie

koszt: 
nie więcej niż 

10 zł za zajęcia
więcej informacji 

pod numerem
tel. 501-777-545 
zaPraszamy!
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  Przed nami 24 Finał wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy. 
10 stycznia 2016 roku zbierać będziemy:  

„na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych 
 oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.” 

Wzorem lat ubiegłych w wielu miastach Polski powstaną  
lokalne Sztaby organizujące „miejscowy Finał”. 

 Jeżeli zechcieliby Państwo włączyć się w pracę puszczykowskiego sztabu, zagrać solo lub 
z zespołem, przekazać fajne przedmioty, czy w inny sposób włączyć się w organizację 

XXIV finału na terenie naszego miasta prosimy o kontakt. 
Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz  - Centrum Animacji Kultury 

tel. 61 819 46 49 lub  694 164 863 
Liczymy, że 10 stycznia będą Państwo z nami  

Sie ma !!! 
Puszczykowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

SPOTKANIA Z TEATREM 

W październiku odbyły się dwa spektakle w ramach 
Spotkań z Teatrem dla Dzieci. Pierwszy -„grzecznie  

i bezpiecznie” w wesoły sposób przybliżył zasady 
kulturalnego i bezpiecznego zachowania na ulicy, 
podwórku czy placu zabaw. 
Opowiadał również o bezpieczeństwie w domu, w szkole, czy na 
wycieczkach szkolnych. Kolejnym bardzo ważnym tematem było 
dbanie o środowisko w którym żyjemy.

Na drugi spektakl pt. „Bajkopisanie” przybyły przedszkolaki oraz 
uczniowie zerówek i kl. I ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Puszczykowie. Mnóstwo śmiechu wywoływał Chochlik, który 
przez większość spektaklu przeszkadzał Bajarce w pisaniu nowej 
bajki. Wkrótce jednak z pomocą dzieci udało się stworzyć bardzo 
ciekawą opowieść. 
Tymczasem w grudniu proponujemy dwie piękne zimowe, 
świąteczne opowieści: 
9.12.2015 godz. 11:00 „Szopka Bożonarodzeniowa” 

16.12.2015 godz. 17:00 „w poszukiwaniu św. Mikołaja” 
Spektakle odbywają się w Sali przy Kościele pw. Matki Boskiej 
Wniebowziętej, ul. Kościelna 1 (za Rynkiem). Bilety w cenie  
5 zł. od osoby dostępne przed spektaklem. BMcaK
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4 listopada br. Zarząd 
Oddziału Rejonowego 

PZERiI , przygotował spotkanie 
w sali Jana Pawła II z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Seniora. Spotkanie poprzedziła msza św. w kościele 
p.w. Św. Józefa w Puszczykówku. 

W spotkaniu, oprócz zaproszonych gości, uczestniczyło 
około 130 członków naszego Związku. Zebranych przywita-
ła Przewodnicząca naszego Zarządu, Danuta Janaszek. Goś-
ciliśmy Pana Burmistrza Andrzeja Balcerka, przewodniczącą 
Rady Miasta Panią Małgorzatę Hempowicz, proboszcza Mar-
ka Smyka, Pana Henryka Zywerta – przewodniczącego Za-
rządu Okręgowego PZERiI w Poznaniu oraz kierownika 
Domu Pomocy Maltańskiej – Jerzego Pelowskiego.

Uroczystym momentem była dekoracja Danuty Janaszek 
medalem, za działalność w Związku, który wręczył przewod-
niczący H. Zywert.

Miło było usłyszeć od zaproszonych gości i seniorów sło-
wa uznania i podziękowania za zaangażowanie i przygotowa-
nie tak wielu inicjatyw dla naszej społeczności. W gościn-
nych progach sali im. Jana Pawła II przy kawie i rogalach 
marcińskich, (za które dziękujemy Panu Jackowi Błaszko-
wiakowi) nasi członkowie miło spędzili to popołudnie. 

Bogaty w wydarzenie, szczególnie muzyczne, był nato-
miast koniec października. 

21 października br. 50-osobowa grupa po raz pierwszy 
pojechała na musicalowy koncert „Face to Face. Musical spo-
tyka film”, do największej z sal koncertowych w Poznaniu, 
„Sali Ziemi” na terenie Targów Poznańskich. Gospodarzem 
spektaklu był Teatr Muzyczny (TM) w Poznaniu. W pierw-

szej części prezentowano utwory z całorocznego repertuaru 
TM. W części drugiej, zaprezentowano największe gwiazdy 
sceny musicalowej w Polsce, jak: Edytę Krzemień, Martę 
Wiejak, Annę Lasotę, Agnieszkę Wawrzyniak, Janusza Kru-
cińskiego, Damiana Aleksandra, Tomasza Steciuka, Jarosła-
wa Patyckiego i Janusza Radka, a w ich wykonaniu melodie 
ze znanych filmów musicalowych: „Hello Dolly”, „Evita”  
i  „West Side Story”. Solistom towarzyszyły zespoły Chóru, 
Baletu i Orkiestry Teatru Muzycznego. Koncert prowadzili 
Szymona Hołownia i Przemysław Kieliszewski. 

Wstęp na to wydarzenie muzyczne było dla Seniorów pre-
zentem Burmistrza Miasta Puszczykowo, Andrzeja Balcerka 
z okazji Jubileuszu 65-lecia PZERiI w Puszczykowie. Bilety 
sponsorował również Przemysław Kieliszewski, Dyrektor 
Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Otrzymaliśmy także 50 darmowych zaproszeń do Teatru 
Wielkiego w Poznaniu, na koncert pt. „Upiór w orkiestrze”, 
pod kier. muz. Marcina Sompolińskiego. Fundatorem koncer-
tu, w ramach projektu  „Poprawa jakości opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi….” była Fundacja Fabryka Sztuki w Po-
znaniu. Wśród słuchaczy dominowała grupa osób niepełno-
sprawnych, bo celem programu, było uwrażliwienie i zebra-
nie funduszy na potrzeby tej grupy społecznej. Dodatkową 
atrakcją był udział w koncercie, Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Sierakowa. 

                                                          Ewa Palm-Drobnik

DZIEŃ 
SENIORA I 
MUZYCZNA 
JESIEŃ

6 listopada br. odbyło się spotkanie z Joanną Anger 
– współautorką książki i bloga pt. „Alaantkowe 

BLW”, który znalazł się w finałowej trójce blogów 
Kulinarnych konkursu Blog Roku 2014. 

Za ich pośrednictwem propaguje „Baby led weaning”,  
w skrócie BLW – metodę karmienia dzieci, która polega na 
stopniowym odstawianiu dziecka od pokarmów mlecznych 
(mleka mamy lub mleka modyfikowanego) całkowicie ste-
rowanym przez dziecko. Podczas kameralnego spotkania  
z mamami w Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie, 

Pani Joanna wykazała się ogromną wiedzą dotyczącą kar-
mienia niemowląt i małych dzieci, dzieląc się swoimi do-
świadczeniami odpowiadała na liczne pytania mam, starając 
się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tą metodą. 
Opowiedziała jak doszło do założenia bloga i jak wyglądała 
praca nad książką (o tyle trudna, że do momentu pierwszej 
sesji zdjęciowej do książki autorki nigdy wcześniej nie wi-
działy się). Joannie Anger, uczestniczkom spotkania i ich 
maluchom dziękujemy za obecność i mile spędzony wieczór.                                   
                                                                                BMcaK 

O ALAANTKOWYM BLW Z JOANNą ANgER



informacje

www.puszczykowo.plEcho Puszczykowa22 listopad 2015

Urząd Miejski w Puszczykowie przypomina o obowiązku umieszczenia 
w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku, – a gdy budynek położony 

jest w głębi ogrodzonej nieruchomości także na ogrodzeniu – tabliczki z numerem 
porządkowym oraz nazwą ulicy (art. 47 b ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 17.05.1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010.193.1287 ze zm.).

Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym dotyczy wyłącznie nieruchomo-
ści zabudowanych.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2013.482 ze zmia-
nami) ten, kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, 
nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym 
stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny 
do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega ten, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem 
porządkowym nieruchomości.

Pamiętajmy, że tabliczka z numerem porządkowym oraz nazwą ulicy umieszczona w widocznym miejscu jest niezwykle 
istotna, bo pozwala na odnalezienie poszukiwanego adresu np. służbom ratunkowym.                                                       red

składam serdeczne 
podziękowania 

komendantowi i funkcjonariuszom 
Komisariatu Policji w Puszczykowie oraz 
strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Puszczykowie,
którzy 1 listopada 2015 r. czynnie włączyli się  
w pomoc przy kierowaniu ruchem ulicznym  

w pobliżu cmentarza.

Dariusz Borowski 
Komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie

  data ur.  data zg.
Łukaszczyk Czesława 18.VIII.1922 3.X.2015
Szperkowska-Janc Elidia Julia  6.XII.1925 15.X.2015
Kaczmarek Jarosław 3.VIII.1962 17.X.2015
Jamszolik Czesław Jerzy 19.IV.1959 17.X.2015
Jezierski Jan Józef 24.VI.1927 21.X.2015
Hojny Marian Henryk 20.XI.1931 3.XI.2015
Przezburska Janina 18.XI.1938 6.XI.2015
Malicka Czesława 1.VIII.1926. 12.XI.2015
Mazan Weronika 28.I.1929 15.XI.2015

oDeSZLi

Szanowni Czytelnicy
Z grudniowym numerem „EChA PUSZCZYKO-

WA" do Waszych rąk trafi także naścienny kalen-
darz selekcjonera na zbliżający się 2016 rok.  

Kalendarz będzie zawierał dokładny harmono-
gram odbioru odpadów komunalnych oraz surow-
ców wtórnych z puszczykowskich posesji.

To nie wszystko, w pakiecie znajdziecie również 
magnes na lodówkę z „hasłem-przesłaniem” na 
nadchodzący rok. 

OBOWIąZKOWY NUMER I NAZWA ULICY

Pani Dorocie Łuczak-Dydowicz
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Matki
ś†p

Marii łuczak
składają

Burmistrz Miasta Puszczykowa
Radni Miasta Puszczykowa

oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
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► Nie zwlekaj. Zareaguj od razu, ale nie działaj pod  
          wpływem emocji - porozmawiaj z dzieckiem; 

► Zapytaj o powody - dlaczego używa tych substancji;
► Uświadom mu konsekwencje i zagrożenia związane  

           z ich używaniem; 
► Porozmawiaj na temat nacisku i manipulacji ze strony 

           grupy biorącej „dopalacze”;
► Jeżeli uznasz za konieczne wprowadź nowe zasady  

          i konsekwencje (czasowe cofnięcie przywilejów, ograni -       
           czenie rozmów telefonicznych, kontaktów z rówieśnikami,   
 

     dostępu do komputera, itp.);
► Powiedz, że martwisz się o nie i że zawiodło twoje  

           zaufanie;
► Daj mu szansę poprawy, ale przyglądaj się uważnie  

          postępowaniu; 
► Jeśli stwierdzisz, że zagrożenie jest poważne, szukaj  

          pomocy u specjalistów (psycholog, pedagog szkolny  
           lub terapeuta uzależnień);

► Sprawdź czy w okolicy są sklepy z „dopalaczami”.  

c o  r o b i ć ,  g d y  p o d e j r z e w a m y , 
ż e  d z i e c k o  u ż y w a  „ d o p a l a c z y ”  l u b  n a r k o t y k ó w ? 

zawiąż koalicjĘ z innymi rodzicami, Porozmawiajcie o Problemie w szkole
- wsPólnie łatwiej stawić czoła i znaleźć rozwiązanie.

W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie 
przekazuje informacje dotyczące zagrożeń związanych z dopalaczami.

STOP DOPALACZOM!

Gdzie szukać Pomocy?
Informator na temat placówek 

udzielających pomocy osobom z 
problemem narkotykowym: 

www.kbpn.gov.pl
Antynarkotykowy 

Telefon Zaufania: 801 199 990

W Puszczykowie w każdy wtorek,  
w godz. 9.30 - 12, w siedzibie MOPS 

przy ul. Wysokiej 1 
przyjmuje specjalista ds. uzależnień, 

kontakt pod nr tel 61 8194 706  
lub 61 8194 648 (w godz. pracy MOPS)

Co to są „dopalacze" 
Są to produkty pochodzenia zarówno 

syntetycznego, jak i naturalnego, sprzeda-
wane w sklepach internetowych lub po-
przez sieć sklepów stacjonarnych. Sprze-
dawcy reklamują je jako środki pobudza-
jące, wspomagające funkcje poznawcze 
(np. poprawiające czasowo pamięć, kon-
centrację uwagi) czy pozwalające zrelak-
sować się. Jednocześnie producenci „do-
palaczy" w ofercie handlowej zamieszcza-
ją informacje, że są to produkty kolekcjo-
nerskie, nawozy do kwiatów czy sole do 
kąpieli „nie do spożycia przez ludzi".

Jak działają?
„Dopalacze", jak większość substancji 

psychoaktywnych, działają na ośrodkowy 
układ nerwowy i po ich zażyciu zmienia 
się nastrój i zachowanie człowieka. Część 
substancji, najczęściej pochodzenia synte-
tycznego, daje efekty pobudzające przy-
pominające skutki po użyciu amfetaminy, 
kokainy lub ecstasy. Często są to mieszan-
ki ziół o działaniu psychoaktywnym  
i mogą działać zarówno uspokajająco, wy-
woływać euforię, jak i działać psychode-
licznie czy halucynogennie. Skutki użycia 
mogą być zbliżone do zatrucia organizmu 
toksynami, często nieznanego pochodze-
nia, co ogromnie komplikuje interwencję 
medyczną. 

Objawy używania 
Podobnie jak w przypadku narkoty-

ków, objawy używania zależą od rodzaju 

substancji, przyjętej dawki, jak również 
od cech psychofizycznych danej osoby. 
Nie ma jednego wzorca reakcji. W zależ-
ności od substancji mogą wystąpić mię-
dzy innymi następujące objawy: przypływ 
energii, podwyższenie nastroju, rozdraż-
nienie, huśtawka nastroju, pobudzenie 
psychoruchowe, napady szału, stany de-

presyjne, halucynacje wzrokowo-słucho-
we, a także utrata apetytu, bezsenność, 
przekrwienie gałek ocznych, wymioty, 
biegunka. Powodowane przez dopalacze 
zmiany świadomości lub stany pobudze-
nia ograniczają zdolność oceny i kontroli 
sytuacji, co znacząco zwiększa ryzyko 
niebezpiecznego wypadku, odniesienia 
urazu, a także utraty przytomności.  
 

Używanie dopalaczy może także spowo-
dować skutki śmiertelne.

Olbrzymie ryzyko
Wiele wskazuje na to, że przyjmowa-

nie „dopalaczy” wiąże się z olbrzymim 
ryzykiem zdrowotnym, z uzależnieniem 
włącznie. Odnotowywane są coraz licz-
niejsze, przypadki powikłań zdrowotnych 
po zażyciu „dopalaczy”, które wymagały 
interwencji lekarskich i hospitalizacji. Po-
jawiły się doniesienia, że w składzie dopa-
laczy mogą występować substancje niele-
galne, w tym narkotyki o wysokim poten-
cjale uzależniającym. Zagrożenie związa-
ne z używaniem substancji psychoaktyw-
n y c h  j e s t  s z c z e g ó l n i e  w y s o k i e  
w przypadku młodych osób, których orga-
nizmy są niezwykle podatne na wszelkie 
szkody zdrowotne. „Dopalacze” mogą być 
również substancjami wprowadzającymi 
dziecko w świat narkotyków.

W szkołach na terenie Puszczykowa 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej or-
ganizuje szkolenia i warsztaty profilak-
tyczne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli 
z zakresu profilaktyki uzależnień; w ra-
mach tych zajęć mowa jest również o nie-
bezpieczeństwach związanych z używa-
niem „dopalaczy”. W szkołach na terenie 
naszego miasta będą kolportowane ulotki 
informujące o zagrożeniach związanych 
ze stosowaniem tych substancji.
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SPORt

JESIENNY RAJD ROWEROWY
Za nami trzeci już z kolei, rajd rowerowy, 

zorganizowany przez CAS Puszczykowo. 24 
października amatorzy czynnego wypoczynku za cel 
obrali malowniczy park w Rogalinie, a trasa wycieczki 
wiodła przez nadwarciańskie łęgi koło Puszczykowa 
oraz widokowym szlakiem Rogalińskiego Parku 
Krajobrazowego.

Piękna jesienna pogoda sprawiła, że i tym razem frekwen-
cja dopisała. Co jednak cieszy szczególnie, to wyjątkowo 
liczny udział najmłodszych. Wszyscy dzielnie poradzili sobie 
z trudami niezbyt długiej, choć też wcale niełatwej trasy, a na 
zorganizowanym w przypałacowym parku popasie czekała na 
uczestników ciepła zupa. Oczywiście... pomidorowa - żeby 
nie było grymaszenia. Po posiłku, zgodnie z utartym już ry-
tuałem, przyszedł czas na konkurs - tym razem tematyczny, 
ale i nakierowany na rodzinną współpracę. Zadaniem uczest-
ników, podzielonych na spontanicznie zorganizowane zespo-
ły, było stworzenie najbardziej fantazyjnego stwora ze znale-
zionych w okolicy darów jesiennego lasu. Uzupełnieniem 
zadania było wymyślenie rymowanki z wykorzystaniem na-
zwy „Rogalin”. Wszystkie drużyny zrealizowały wyzwanie 
tak znakomicie, że jednoosobowe jury miało niemały prob-

lem z wyłonieniem zwycięzcy. Dopiero zapadający z wolna 
zmrok przyspieszył podjęcie decyzji o równorzędnym uho-
norowaniu wszystkich uczestników. 

Jesienna impreza oficjalnie zamknęła tegoroczny sezon, 
choć jak podkreślają organizatorzy, sprawa nie jest jeszcze 
przesądzona, a wiele zależy od pogody. W miarę sprzyjającej 
aury możliwe jest zorganizowanie w listopadzie jeszcze jed-
nej wycieczki rodzinnej i być może rajdu przełajowego dla 
bardziej zawansowanych cyklistów. Gdyby jednak listopado-
we chłody okazały się zbyt dokuczliwe - zapraszamy na 
wiosnę.                                                                    caS/wg

W sobotę, 14 listopada ruszyła Puszczykowska 
Liga Piłki Siatkowej mężczyzn. W tym 
terminie odbył się tylko jeden mecz – 
pomiędzy Fajnym Kolektywem i drużyną 
juniorów MKS Puszczykowo. Spotkanie 
zakończyło się wynikiem 3:0 dla Kolektywu. 
Na kolejne rozgrywki zapraszamy 5 grudnia. 
Rozegrane zostaną wtedy trzy mecze. 
                                                             cas/jh

Puszczykowska 
liGa Piłki siatkowej

Puszczykowskie Centrum Animacji Sportu wraz z firmą 
„biegi.wlkp” zaprasza na kwalifikowany rajd nordic walking.

Impreza pod hasłem "I Zimowy Marsz Nordic Walking" 
odbędzie się 13 grudnia 2015.

Start z siedziby CAS przy ulicy Kościelnej o godzinie 12. 
Po raz pierwszy marsz przebiegać będzie w zmienionej for-
mule. Nowością będzie wprowadzenie, poza walorem rekre-
acyjnym, rywalizacji, co oznacza, że uczestnicy będą klasy-
fikowani. Ci którzy nie chcą się ścigać

- tradycyjnie mogą wyjść na trasę z instruktorem.
Około ośmiokilometrowa trasa poprowadzona zostanie 

leśnymi ścieżkami na terenie przylegającym do CAS.
Wpisowe wynosi 25 złotych. Każdy uczestnik otrzymuje 

numer startowy, pamiątkowy medal oraz ciepły poczęstunek.
Wspaniała atmosfera - gratis. ........................... 

      Szczegóły na: www.caspuszczykowo.pl.

                        zapraszamy!

I ZIMOWY MARSZ NORDIC WALKINg
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Katarzyna Kędzierska, uczennica klasy 3a 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie, 
zdobyła drugie miejsce w ogólnopolskim 
turnieju judo im. Jigoro Kano. Zawody 
rozegrano w dniach 24-25 października 2015 r. 
w Luboniu. Kasia wywalczyła srebrny medal w 
kategorii U9 i wadze 26 kg. Memoriał im. Jigoro 
Kano rozgrywany jest corocznie i bierze w nim 
udział ok. 700 zawodników z całej Polski we 
wszystkich kategoriach wagowych i wiekowych. 
W tym roku turniej rozegrany został po raz 
siódmy.                                                         red

srebrna judoczka

21 tenisistów i 8 tenisistek z całej Polski 
rywalizowało na początku listopada na kortach 

Akademii Tenisowej Angelique Kerber w 
Puszczykowie. Organizatorem tego halowego  
Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Kobiet i 
Mężczyzn był Klub Sportowy Warta Poznań, z którym 
Akademia współpracuje od wielu lat. 

W turnieju zanotowano kilka niespodzianek. Wśród męż-
czyzn już w pierwszej rundzie po porażce z Bartłomiejem 
Maroszkiem (RKT Return Radom) 2/6, 2/6 odpadł rozstawio-
ny Przemysław Michocki (A.T. Angie Puszczykowo). W fi-
nale Rafał Teurer (AT Promasters Szczecin) uległ 5/7, 5/7 
Kacprowi Mularczykowi (ZTT Złotoryja). W grze deblowej 
zwyciężyła para Yann Wójcik (KT Warszawianka Warszawa)/
Michał Dmowski (SKS Match Point Ślęza) pokonując 6/3, 
6/3 Remigiusza Dopierałę(GTT Głogów) grającego w parze 
z Przemysławem Michockim (AT Angie Puszczykowo).

Turniej kobiet wygrała Marta Dyba (Tennis ClubPiekary 
Śląskie) od kilku miesięcy trenująca w puszczykowskiej Aka-
demii. Marta pokonała w półfinale 7/5, 6/1 Elżbietę Iwaniuk, 
turniejową jedynkę reprezentującą AZS Poznań, a w pojedyn-
ku finałowym Julię Przybylską (AZS Poznań) 6/1, 6/0.    red

TURNIEJE W ANgIE

OTK JUNIORóW 
W Akademii  Tenisowej Angelique Kerber 

 w Puszczykowie odbył się juniorski halowy 
Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny organizowany 
przez sekcję tenisową K.S. Warta Poznań. 

Ogółem w turnieju zagrało 32 juniorów i 13 juniorek. Ro-
zegrano turniej singlowy i deblowy. W grze pojedynczej ju-
niorów zwyciężył Łukasz Kozielski (Beskidy Ustroń) poko-
nując w finale Macieja Szymankiewicza (AZS Poznań) 2:0. 
W grze podwójnej najlepsza okazała się para Jakub Grzegor-
czyk/Łukasz Kozielski (Beskidy Ustroń), która pokonała de-
bel Ksawery Pociej (KT Legia Warszawa)/Jan Malmon (RKT 
Return Radom) 6/4, 7/5. Wśród juniorek tryumfowała Wik-

toria Rutkowska ( AZS P-ń), która pokonała Ninę Furmaniak 
(Akademia tenisa Lublin) 6/2, 6/1. W grze podwójnej pań 
zwyciężyła para Aurelia Pietraszkiewicz/Wiktoria Rutkowska 
(AZS Poznań), która pokonała Ninę Furmaniak (Akademia 
Tenisa Lublin) i Julię Piątek (Avia Świdnik).                   h.G
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RACKETLONOWY MISTRZ 

               Tak trzymać !
Dobiega końca, kolejny sezon tenisowy. Mistrzowie teni-

sa (Federer, Nadal) szykują się do ostatniego wielkiego tur-
nieju Masters w Londynie (15-22.11.2015, Panie (miejmy 
nadzieję Angelika Kerber i Agnieszka  Radwańska) zagrają 
w Turnieju Mistrzyń w Singapurze (25.10.-01.11.2015).

Amatorzy umawiają się na ostatnie mecze, na otwartym 
powietrzu rezerwują korty pod dachem, na sezon zimowy.

Puszczykowo należy do najbardziej usportowionych (ukor-
towionych) miast w Polsce, a być może również na świecie. 
Dla przykładu we Francji, gdzie amatorsko gra w tenisa ponad 
2 mln osób (na 40 000 kortach), w Paryżu, liczba kortów teni-
sowych wynosi średnio nieco ponad 7,5 kortów  na 10 000 
mieszkańców (źródło: www.ecosocioconso.com). W Puszczy-
kowie (10 000 mieszańców) mamy  łącznie 17 kortów, co daje 
średnią „ukortowienia” dwukrotnie wyższą niż w Paryżu.

Zachowując proporcje (fr. toute proportion gardée), Pusz-
czykowo to nie Paryż, największą satysfakcję mieszkańcom 
naszego miasta, daje możliwość korzystania z bezpłatnych 
kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej nr  2. 

Tenis należy do drogich sportów – godzina gry na kortach 
otwartych kosztuje około 20 zł. Dla wielu uczniów i osób 
starszych (emerytów) jest to znaczny wydatek, skutecznie  

 
ograniczający możliwość uprawiania amatorsko tego piękne-
go sportu. Gdy opowiadam kolegom w Poznaniu, że w Pusz-
czykowie są bezpłatne, ogólnie dostępne korty tenisowe, nie 
chcą w to uwierzyć i szczerze zazdroszczą. 

Tym większe słowa uznania należą się tym wszystkim, 
dzięki którym korty przy Szkole Podstawowej nr 2 od wielu 
lat funkcjonują; poczynając od władz Puszczykowa (Bur-
mistrz, Radni Miasta Puszczykowa i in.) kończąc na osobie 
Pana Sebastiana, który jest kortowym na tym obiekcie.

Miarą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jest po-
ziom dostępności obiektów umożliwiających właściwe spę-
dzanie tzw. wolnego czasu. Puszczykowo należy do miejsc, 
przyjaznych (w tym zakresie) dla swoich mieszkańców. 

Jedna z teorii dotyczących etymologii (pochodzenia) sło-
wa tenis mówi, że słowo to pochodzi od francuskiego słowa 
tener – trzymaj, łap. 

Trawersując to określenie, „tener – trzymaj”, chciało by 
się napisać: Panie, Panowie odpowiedzialni za te korty – tak 
trzymać! – dbajcie o korty tenisowe, przy Szkole Podstawo-
wej nr. 2 w Puszczykowie.

Z wyrazami uznania i podziękowaniami, w imieniu 
wszystkich grających na tym obiekcie 

                                                              Krzysztof  heller

 Listy do redakcji

Amatorów tenisa stołowego zapraszamy na pierwszy turniej grand Prix Puszczykowa  
w tenisie stołowym. Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie.

Sobota  5 grudnia 2015 r. godz. 10:00 - szkoły podstawowe i gimnazja,  
godz. 12:00 - kategorie OPEN.

Szczegóły  na www.caspuszczykowo.pl

Puszczykowianin Paweł Bakun zdobył brązowy i 
srebrny medal podczas VI Deblowych oraz XI 

Indywidualnych Mistrzostw Polski w Racketlonie 
2015. Zawody rozegrano 9-11 października br.  
w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym SCOUT  
w Częstochowie. 

W kategorii B Mężczyzn wysoka lokata P. Bakuna była 
prawdziwą niespodzianką – startował bez rozstawienia. Złoty 
medal zdobył Jan Marcinkowski z Poznania, a srebrny Filip 
Młynarski z Warszawy.

Drugi medal - srebrny, Paweł wywalczył w kategorii U21, 
miejsce trzecie zajęła Klaudia Borek, a najlepszy był Hubert 
Górski. Warto wspomnieć, że zarówno Klaudia, jak i Hubert 
są aktualnymi Drużynowymi Wicemistrzami Świata w kate-
gorii U21, co dodatkowo podnosi rangę uzyskanego wyniku.

Racketlon to sto-
sunkowo młoda dy-
scyplina sportowa,  
w której rywalizuje 
s i ę  j ednocześn ie  
w czterech sportach 
rakietowych (tenis 
stołowy, badminton, 
squash oraz tenis 
ziemny). Wymaga 
ona od zawodników 
wszechstronności, 
kondycji oraz dobrego przygotowania fizycznego. Jest to 
również sport polecany dla początkujących po to, by dbać  
o kondycję i dobre samopoczucie każdego dnia.              red






