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RuSZAMy 
Z INwESTycJAMI 

Nadeszła wiosna a z nią czas na dopracowy-
wanie planów i rozpoczynanie nowych inwestycji. 

Tegoroczny budżet jest zbliżony kwotowo do tych, 
które mieliśmy w kilku minionych latach. Dochody za-
planowane są bowiem w wysokości 30.830.000 zł.

W minionej kadencji, rokrocznie wykonywaliśmy kil-
ka nowych ulic. Podobnie będzie w tym roku. Zgodnie 
z „Rankingiem ulic” ekipy drogowców pojawią się na 
ulicach: Kasztanowej, Kochanowskiego, Bałtyckiej 
i Grunwaldzkiej. Zmodernizujemy także ul. Kosynierów 
Miłosławskich oraz chodnik na ul. 3 Maja. Latem wzdłuż 
ul. 3 Maja powstanie też ścieżka rowerowa. Ponadto, 
do końca maja powinniśmy ukończyć budowę oświetle-
nia ulicznego na ulicach Radosnej i Konopnickiej. To 
oczywiście tylko najważniejsze inwestycyjne prace na 
naszych ulicach, oprócz tego na bieżąco wykonywa-
nych jest wiele prac związanych z należytym utrzyma-
niem ulic i chodników. Kiedy ten numer Echa dotrze do 
Państwa z pewnością nasze miasto będzie już posprzą-
tane po zimie – na szczęście zima była bardzo łagodna, 
w związku z czym na nasze ulice nie musieliśmy wysy-
pywać dużych ilości piasku. Tradycyjnie na klombach 
mamy już nowe wiosenne kwiaty, które wspaniale de-
korują nasze miasto. 

Budowa dróg i prace związane z poprawą i należy-
tym utrzymaniem infrastruktury drogowej to oczywiście 
bardzo ważne sprawy, ale nie jedyne. W planach na ten 
rok znajduje się jeszcze kilka istotnych pozycji, o któ-
rych chciałbym wspomnieć. Mam na myśli budowę no-
wych sanitariatów dla najmłodszych uczniów w Szkole 
Podstawowej nr 2 i zakończenie modernizacji instalacji 
elektrycznej w tej placówce. Chcemy także wykonać 
dokumentację boiska wielofunkcyjnego przy tej szkole. 
W tym roku zakończy się też pewien etap prac związa-
nych z zagospodarowaniem ternu CAS u zbiegu ulic 
Kościelnej i Sportowej. Zimą oddaliśmy do użytku górkę 
saneczkową ze ścieżkami i efektownym, energoosz-
czędnym oświetleniem. Wiosną chcemy przenieść pa-
wilon administracyjny CAS w pobliże boiska wielofunk-
cyjnego. Zapadła też decyzja o ustawieniu na terenie 
CAS zegara podarowanego nam przez Aquanet z oka-
zji jubileuszu tej spółki. 

Na koniec zostawiłem informacje dotyczące naszej 
największej inwestycji – budowy hali widowiskowo – 
sportowej. Szacunkowa wartość tej inwestycji to ok.  
10 mln zł. Miasto zyska jednak finansowe wsparcie. 

Mamy zapewnienie z Urzędu Marszałkowskiego, że 
otrzymamy 1,8 miliona złotych dofinansowania. Stara-
my się też znaleźć środki na tę inwestycję z innych 
źródeł. 

W tegorocznym budżecie zarezerwowaliśmy 200.000 zł 
na wykonanie dokumentacji technicznej. Właściwe prace 
związane z budową rozpoczną się więc najwcześniej 
w przyszłym roku. Planowana hala nie tylko poprawi wa-
runki prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w Szko-
le Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1, bo po lekcjach bę-
dzie służyła, wszystkim mieszkańcom naszego miasta. 
Dodatkowym atutem obiektu będzie możliwość organizo-
wania w nim różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, a tak-
że powstanie: sali konferencyjnej i salki do gimnastyki ko-
rekcyjnej. 

Będąc przy inwestycjach muszę poruszyć też bulwer-
sujący mnie problem dewastacji naszego, wspólnego 
mienia. Niedawno wandale, kolejny już raz, zniszczyli 
wyposażenie nowej, ogólnodostępnej toalety działającej 
w budynku Biblioteki Miejskiej na Rynku – sprawa zosta-
ła zgłoszona na policję. Z uwagi na to, że działo się to 
w nocy postanowiłem, że na noc (od godz. 21 do 7) toa-
leta będzie zamykana. Dodatkowo w najbliższym czasie 
na Rynku zamontujemy kolejne 4 kamery cyfrowe moni-
toringu miejskiego. Nie możemy pozwolić na to, żeby 
wandale bezkarnie niszczyli nasze wspólne mienie. 

Andrzej Balcerek 
Burmistrz Miasta Puszczykowa
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uchwAły PODJęTE PODcZAS 5. SESJI RADy MIASTA
PuSZcZyKOwA PRZEPROwADZONEJ 25 luTEgO 2015 R.

Uchwała Nr 20/15/VII 
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie rozporządze-

nia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu 
ochrony dla wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Uzasadnienie: W dniu 19 listopada 2014 r. do Rady Mia-
sta Puszczykowa wpłynęło pismo nr Tt-mg-3-35-350/1/122c/ 
10-14 dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego z proś-
bą o zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Środo-
wiska w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Wielkopol-
skiego Parku Narodowego. 

Uchwałą Nr 301/14/VI z dnia 27 maja 2014 r. Rada Miasta 
Puszczykowa wyraziła pozytywną opinię o projekcie planu 
ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego z uwzględ-
nieniem uwag zaakceptowanych przez dyrekcję Wielkopol-
skiego Parku Narodowego i wpisanych do protokołu uzgod-
nień, stanowiącego załącznik do tejże uchwały. 

W dniu 10 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie Przewodni-
czącej Rady Miasta i Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta Puszczykowa z Dyrekto-
rem Wielkopolskiego Parku Narodowego, na którym uzgod-
niono dalsze zmiany w projekcie Planu ochrony dla Wielko-
polskiego Parku Narodowego, jak również poczyniono ustale-
nia dotyczące współpracy Miasta Puszczykowa z Wielkopol-
skim Parkiem Narodowym. Opiniowany przez Radę Miasta 
Puszczykowa projekt planu uwzględnia zmiany wprowadzone 
na wniosek radnych, zgodnie z protokołem ze spotkania. 

Uchwała Nr 21/15/VII 
w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim 

w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyro-
bów zawierających azbest. 

Uchwała Nr 22/15/VII
w sprawie: określenia kryteriów, które będą brane pod 

uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto 
Puszczykowo. 

Uzasadnienie: Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadzi-
ła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art. 20c 
ust. 1 cytowanej ustawy do przedszkola przyjmowane są 
dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. W przypadku 
większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, 
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą 
pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: 
– wielodzietność rodziny kandydata, 
– niepełnosprawność kandydata, 
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
– objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po 
zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolny-
mi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ pro-
wadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Kryteria ustalo-
ne przez gminę mogą mieć różną wagę. Rada gminy określa 
także dokumenty niezbędne do potwierdzania ich spełnienia. 
Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku 
konsultacji z dyrektorami szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo. 

Uchwała Nr 23/15/VII 
w sprawie: zmiany uchwały nr 252/02/III rady Miasta 

Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworze-
nia samorządowej instytucji kultury. 

Uchwała Nr 24/15/VII 
w sprawie: odwołania członka Komisji Mieszkaniowej. 
§ 1. Odwołuje się panią Kingę Górną-Krzeszowiak 

z funkcji członka Komisji Mieszkaniowej z powodu wygaś-
nięcia mandatu radnej.

Uchwała Nr 25/15/VII 
w sprawie: powołania członka Komisji Mieszkaniowej. 
§ 1. W skład Komisji Mieszkaniowej powołuje się panią 

Agatę Wójcik. n

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 7. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 21.04.2014 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej w budyn-

ku B Urzędu Miejskiego przy ul. Po dleśnej 4. Jednocześnie informujemy, że terminy po siedzeń Komisji Rady Miasta i terminy 
dyżurów ra dnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta: www.puszczykowo.pl. Infor-
macje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl n
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19 lutego br. – Komisja Spraw Społecznych 
1.  Analiza stanu bezpieczeństwa mieszkańców Puszczykowa.
2.  Omówienie działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego – 

Pan Maciej Dettlaff, Sekretarz Miasta. 
3.  Zagrożenia występujące na terenie Puszczykowa – Pan Konrad 

Domino, Komendant Komisariatu Policji.
4.  Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej – Pan Wojciech Hahuła, 

młodszy inspektor SM.
5.  Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej – Pan Jarosław Dobicki.
6. Opiniowanie projektów uchwał ws.:
– powołania i odwołania członka Komisji Mieszkaniowej,
–  współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania wła-

snego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. 

25 lutego br. – Komisja Rewizyjna 
Kontrola inwestycji pn. Adaptacja budynku „Starej Szkoły” na 

Gimnazjum nr 1. 

4 marca br. – Komisja Rewizyjna 
Kontrola inwestycji pn. Adaptacja budynku „Starej Szkoły” na 

Gimnazjum nr 1. 

5 marca br. – Komisja Rozwoju 
Konsultacje społeczne w sprawie: „Koncepcji Kierunków Roz-

woju Przestrzennego Metropolii Poznań” przygotowanej przez 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań 

16 marca br. – Komisja Budżetu 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał ws. 
– zmian w budżecie,
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

– emisji obligacji komunalnych,
–  zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieru-

chomości i zwolnień w tym podatku. 
2.  Sprawy bieżące (rozpatrzenie wniosku Centrum Tenisowego 

„Angie”).

17 marca br. 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

1. Promocja miasta – analiza.
2.  Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji po-

zarządowych.
3.  Dyskusja na temat ustaleń z Wielkopolskim Parkiem Narodo-

wym związanych ze sportem i rekreacją w Puszczykowie – kosz-
ty i plany wprowadzenia w życie uzgodnień.

4.  Sprawy bieżące (zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmian 
w uchwale dot. okresowych stypendiów sportowych).

18 marca br. 
Komisja Spraw Społecznych 

1. Podstawowa opieka zdrowotna – doktor Elżbieta Czarnecka:
– kierowanie do specjalistów,
– szczepienia dzieci.

2.  Funkcjonowanie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dą-
browskiego S.A. – Piotr Reiter, Wiceprezes Zarządu.

3.  Polityka zdrowotna w powiecie poznańskim – Teresa Groma-
dzińska, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

4.  Programy profilaktyczne – Janina Kozeńska, Inspektor ds. 
Ochrony Środowiska.

5.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczy-
kowa.

Lutowe I marcowe posIedzenIa komIsjI rady mIasta puszczykowa

ZAgłOSuJ NA PODwóRKO NIvEA w PuSZcZyKOwIE
Puszczykowo zgłosiło udział w projekcie „Podwórko Nivea” Rodzinne Miejsce Zabaw. w ramach akcji marka 
ufunduje w całej Polsce 40 placów zabaw, przygotowanych z myślą o całej rodzinie. O tym, które lokalizacje 
zwyciężą zdecydują internauci. 

Aby wziąć udział w tej akcji gminy lub spółdzielnie mieszkaniowe mu-
szą tylko wskazać odpowiednie miejsce pod taki plac zabaw. Puszczykowo 
zgłosiło lokalizację terenu przy ul. Jarosławskiej, przy boisku Orlik. 

Teraz wszystko zależy od mieszkańców naszego miasta. Głosowanie 
na zwycięskie lokalizacje odbędzie się za pośrednictwem specjalnie 
stworzonej platformy internetowej: www.nivea.pl/podworko. 

Podczas I etapu głosowania, który rozpocznie się 1 kwietnia 
i potrwa do 30 kwietnia wybrane zostaną 20 miejsca, gdzie powsta-
ną Podwórka Nivea. Jednak jeśli nasze miasto nie znajdzie się na 
tej liście, będzie możliwość kontynuowania głosowania. II etap roz-
pocznie się 1 maja i potrwa do 31 maja. w II etapie też wybranych 
zostanie 20 lokalizacji. Po zakończeniu obu tur głosowania Podwór-
ka Nivea rodzinne Miejsca Zabaw powstaną w 40 miejscach. 

Głosuj na Puszczykowo! n
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DO PuSZcZyKOwA PO wARcIE bęDą PONOwNIE 
KuRSOwAć STATEcZKI? 

Mijające tygodnie były 
bardzo pracowite dla 
Rady Miasta oraz dla 
Komisji Rozwoju. 
Omówiono dwa ważne 

dokumenty, które będą mieć wpływ na Puszczykowo 
przez najbliższe lata – „Projekt Planu Ochrony 
wielkopolskiego Parku Narodowego” oraz 
„Koncepcję kierunków rozwoju przestrzennego 
Metropolii Poznań”. w obu tekstach jednym 
z najważniejszych tematów był rozwój Puszczykowa, 
jako miasta położonego w sąsiedztwie wPN – 
wykorzystującego w pełni swój potencjał terenów 
rekreacyjnych, sportowych, turystycznych. 

W związku z przygotowaniem i opiniowaniem „Projektu 
Planu Ochrony WPN” postanowiono omówić z dyrekcją Par-
ku najważniejsze sprawy dla mieszkańców Puszczykowa. Po 
rozmowach przyjęto wiele punktów zaproponowanych przez 
przedstawicieli miasta. Dyrektor WPN wyraził m.in. zgodę 
na postawienie nowych ławek nad rzeką Wartą, na odcinku 
od Leśnego Ośrodka Szkoleniowego do ulicy Cyryla Rataj-
skiego (punkt zaproponowany prze radnego Krzyżańskiego; 
prace zaplanowano na rok 2015). Będzie to wielkie udogod-
nienie dla mieszkańców i turystów, którzy będą mogli odpo-
cząć w czasie spacerów. Warto podkreślić, że uzyskano apro-
batę dla zagospodarowania ścieżki między ulicą Jarosławską 
a ulicą Libelta – był to postulat zgłoszony przez Przewodni-
czącego Jakuba Jana Musiała. Powstanie tam utwardzona 
ścieżka z oświetleniem, która będzie służyć mieszkańcom, 
w codziennej komunikacji między Starym Puszczykowem 
a Puszczykówkiem. Dyrektor WPN wyraził także aprobatę 
wobec postulatu przeniesienia „grzybka” stojącego przy ulicy 
Cienistej w inne miejsce oddalone bardziej od domów miesz-
kalnych. Zostaną odnowione miejsca postojowo-parkingowe 
przy ulicy Cichej – prace przewidziano na rok 2015. W wy-
znaczonych miejscach Parku Narodowego m. in. odcinek lasu 
położonego wzdłuż „szosy poznańskiej” między cmentarzem 
a ul. Dworcową będzie można zbierać grzyby oraz owoce 
runa leśnego. Przedstawiciele władz miasta oraz WPN uzgod-
nili dalszą bardziej intensywną współpracę przy prowadzeniu 

wspólnej promocji oraz uzgodnieniu zagospodarowania brze-
gów Warty. 

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rozwoju odbyły 
się konsultacje społeczne na temat „Koncepcji kierunków 
rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań”. Przedstawiciele 
Stowarzyszenia Metropolii omówili najważniejsze założenia 
projektu. Puszczykowo – a konkretnie okolice Centrum Eko-
Info oraz dworca w Puszczykowie, zajęły jedno z najważniej-
szych miejsc na mapie turystycznej Metropolii. Stwierdzono, 
że szczególne warunki terenowe predysponują to miejsce do 
dalszego rozwoju. Zaproponowano powstanie drugiej 
w Puszczykowie przystani, która obsługiwałaby stateczki wy-
cieczkowe oraz kajaki. Projektanci powiedzieli, że okolica 
dworca w Puszczykowie idealnie nadaje się do powstania 
wypożyczalni sprzętu sportowego, a samo nabrzeże Warty 
uznano za jedno z najcenniejszych miejsc turystycznych 
w okolicach Poznania. Puszczykowo przedstawiono jako 
miasto – bramę do Poznania i Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego. Podkreślano, że nasze miasto jest cenione za wyjąt-
kową zabytkową zabudowę.

Jednymi z najważniejszych spraw omawianych w czasie 
konsultacji, były również kwestie transportowe. Zaprezento-
wano projekt kolei metropolitalnej, która w przyszłości mia-
łaby kursować co 20-30 minut. W celu zwiększenia komfortu 
pasażerów przewidziano rozbudowę ścieżek rowerowych, 
nowoczesnych parkingów oraz chodników w okolicach dwor-
ców. Zaproponowano ustanowienie nowych przystanków 
kolejowych w Luboniu-Lasku na skrzyżowaniu dwóch magi-
strali kolejowych oraz w Puszczykowie na Niwce. Omawiano 
również sprawę „szosy poznańskiej” – według planów ma 
ona być poszerzona o dwa pasy do wiaduktu w Łęczycy, a da-
lej w kierunku Mosiny jej szerokość pozostanie bez zmian. 

Zapraszamy na posiedzenia Komisji Rozwoju. Posiedze-
nia komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskie-
go w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek B 

Przewodniczący Komisji rozwoju 
Jakub Jan Musiał 

wiceprzewodniczący Komisji rozwoju 
Maciej Krzyżański 
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SPORT, REKREAcJA I ROZRywKA – wZMOcNIENIE 
Tych DZIEDZIN życIA w PuSZcZyKOwIE
w programach wyborczych większości kandydatów w minionych wyborach samorządowych umieszczone były 
hasła dotyczące dbałości o wyjątkowy charakter naszego miasta czy poszerzenia oferty rekreacyjno-wypoczyn-
kowej dla mieszkańców i gości Puszczykowa. Dlatego wielu mieszkańców powinien zadawalać fakt, a mogę 
ocenić to z perspektywy poprzedniej kadencji i pierwszych miesięcy nowej, że właśnie w sferze sportu, rekreacji 
i rozrywki w naszym mieście dzieje się bardzo dużo. cieszy mnie, że dzięki Państwa poparciu, za co jeszcze raz 
bardzo dziękuję, mogę wraz z moimi koleżankami i kolegami kontynuować rozpoczęte w 2010 roku dzieło. 

Wszyscy możemy podziwiać, jak szybko rośnie 
i okazale zaczyna wyglądać nowy ośrodek sportowy, 
budowany przez dzierżawcę części terenu MOSiR-u, 
firmę My Sport. Według zapowiedzi inwestora hale 
tenisowe, sportowa, do fitness’u, siłownia oraz restau-
racja mają zostać otwarte i być gotowe do użytku już 
latem tego roku. Planowana jest tu organizacja wielu 
ważnych i o dużym zasięgu imprez sportowych, głów-
nie tenisowych, co na pewno znacząco wpłynie na wi-
zerunek naszej miejscowości. Przede wszystkim jed-
nak radować może fakt, że sportowo-rekreacyjne serce naszego 
miasta, jakim w dawnych latach był MOSiR, ma szansę wrócić do 
korzeni, oczywiście w standardzie godnym XXI wieku. 

Kolejnym tego przejawem jest wcielana w życie koncepcja za-
gospodarowania pozostałej części tego terenu przez władze miasta. 
Początkiem było otwarcie w czerwcu 2014 r. boiska wielofunkcyj-
nego, a następnie rozpoczęte jesienią i zakończone na początku 2015 
r. prace związane z powstaniem górki saneczkowej oraz ścieżek dla 
rolkarzy i spacerowiczów wraz z towarzyszącymi ławeczkami 
i oświetleniem całego terenu. Jeżdżący na rolkach mogą już korzy-
stać z powstałej dla nich trasy, a każdy mieszkaniec przyjść i zoba-
czyć, co zostało zrobione na dotąd zaniedbanym i pozostawionym 
przez dobrych kilka lat po zburzeniu domków turystycznych, terenie. 
Ale to nie koniec prac na tym obszarze. Od około roku na stronie 
internetowej miasta można oglądać pełną koncepcję zagospodarowa-
nia tego miejsca. Urząd Miejski za namową Komisji Edukacji, Kul-
tury i Sportu najpierw, w zeszłym roku, przeprowadził ankietę wśród 
młodzieży i wszystkich zainteresowanych sportem na ten temat, 
a niedawno także zorganizowano spotkanie środowisk sportowych 
Puszczykowa dotyczące właśnie zagospodarowania tych terenów. I, 
po tych konsultacjach, już niedługo powstaną tam jeszcze: 

Street Workout Park, miejsce dla przeprowadzenia treningu 
uderzeń golfistów, nowa siłownia na świeżym powietrzu, a także 
miejsca rekreacyjne, w których można będzie zagrać w gry plan-
szowe na świeżym powietrzu, urządzić spotkanie przy grillu czy 
ognisku. W przyszłości, czyli do 2017 r., powstanie tam też mini 
skate park. Można mieć więc nadzieję, że teren dawnego MOSiR-
-u będzie już niedługo, pod kierownictwem Centrum Animacji 
Sportu, prawdziwym ośrodkiem sportu i rekreacji w Puszczykowie. 
W mojej ocenie to bardzo ważny krok w polepszaniu oferty spor-
towo – rekreacyjnej, będący w ścisłym związku z wyjątkowym 
charakterem naszego miasta. 

Niestety, żyjemy jednak w klimacie, który często uniemożliwia 
nam całoroczne korzystanie ze sportowych atrakcji na otwartej prze-
strzeni. Poza tym warto też myśleć nad wzbogaceniem propozycji 
rozrywkowo – kulturalnych dla Puszczykowa i stąd powstał plan 
budowy pełnowymiarowej hali sportowo-widowiskowej przy Szkole 
Podstawowej nr 1. Podkreślam właśnie tę lokalizację z dwóch powo-
dów, przede wszystkim z przyczyn jej przeznaczenia pod eksploata-
cję, ma ona przedpołudniami służyć SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 jako 
sala gimnastyczna, a popołudniami być wykorzystywana na cele 

sportowe, rekreacyjne i kulturalne. Ale podkreślam tę 
lokalizację przy szkole także dlatego, że podczas posie-
dzenia KEKiS, poświęconego omówieniu projektu bu-
dowy obiektu, jeden z mieszkańców zarzucił władzom 
miasta niedoinformowanie puszczykowian co do miej-
sca jego budowy. Twierdził, że niektórzy myślą, iż hala 
widowiskowo-sportowa budowana jest na terenie MO-
SiR-u, przy kościele. Dlatego też jeszcze raz chcę pod-
kreślić, że u zbiegu ulic Sportowej i Kościelnej, na tere-
nach dzierżawionych od miasta, powstają nowe prywat-

ne hale sportowe, a miejski obiekt sportowo-kulturalny jest na razie 
w fazie opracowania projektów i będzie wybudowany przy Gimna-
zjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 1. Ma być to pełnowymiarowa 
hala: boisko 44X22 metry, wysokość ok. 11 m, dwie kondygnacje, 
trybuny ok. 250 miejsc. Jej prawa strona ma być związana z obsługą 
szkół na zajęcia sportowe, ok. 8 do 10 szatni. Boisko będzie miało 
możliwość podziału na trzy pola, a więc równocześnie będą mogły 
odbywać się trzy lekcje wf-u. Natomiast lewa strona hali to sala kon-
ferencyjna o powierzchni ok. 150m2, mała sala widowiskowa i część 
kawiarniana. Oczywiście, duża sala z boiskiem będzie odpowiednio 
wygłuszona, aby mogły odbywać się tu m.in. koncerty na odpowied-
nim poziomie nagłośnienia. Rozpoczęcie prac planowane jest na 
wiosnę 2016 r., teraz do końca 2015 r. i na początku przyszłego roku 
UM musi przygotować konieczną dokumentację. Projektant gwaran-
tuje, że czas realizacji budowy tego obiektu to około jeden rok. To 
niezwykle ważne, bo należy przypomnieć, że ta nowa hala ma po-
wstać częściowo na terenie istniejącej obecnie starej sali gimnastycz-
nej SP nr 1. Taka decyzja zapadła po specjalistycznych badaniach 
przeprowadzonych przed przystąpieniem do tworzenia projektu hali 
widowiskowo-sportowej, które wykazały bardzo zły stan istniejącej 
sali i oczywiście po rozmowach z dyrektorami szkół oraz radnymi. 

Rozpisuję się tak szeroko na temat tej koncepcji budowy hali, 
ponieważ po ostatnim posiedzeniu komisji, poświęconym w dużej 
części właśnie temu zagadnieniu widać, że projekt ma bardzo wielu 
zwolenników, ale też i przeciwników, którzy poddawali w wątpli-
wość potrzebę powstania takiego obiektu w Puszczykowie. Posie-
dzenie komisji trwało ponad pięć godzin, na liczne pytania radnych 
i gości odpowiadali: projektant p. Mariusz Wrzeszcz oraz burmi-
strzowie i skarbnik. Żałować można tylko tego, że niektóre pytania, 
zadawane wówczas przez negatywnie nastawione do projektu osoby, 
były natury emocjonalnej i zmierzały do podziału na „dobrych 
i złych” puszczykowian. Szkoda, że tak niewiele pojawiło się mery-
torycznych uwag i wątpliwości, ale za te rzeczowe i pragmatyczne, 
które pomogą projektantom i pracownikom UM w stworzeniu jak 
najlepszej koncepcji tej hali, chcę szczerze podziękować!

Szanowni Państwo, wszyscy, dla których sprawy sportu, rekreacji 
i wypoczynku w Puszczykowie są ważne, mogą poczuć wyraźnie, że 
pod tym względem bardzo wiele zmienia się w naszym mieście i są 
to zmiany widoczne. Życzmy sobie, aby również w innych dziedzi-
nach naszego puszczykowskiego życia mogło dziać się podobnie.

 Małgorzata Szczotka
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PROblEMy NA MODERNIZOwANEJ MAgISTRAlI 
Polskie linie Kolejowe zerwały kontrakt z wykonawcą remontu trasy 
kolejowej Poznań – czempiń. Oznacza to, że prace, które miały 
zakończyć się do końca tego roku zostały wstrzymane do odwołania.

Jak podaje PKP PLK w oficjalnym 
komunikacie decyzja o rozwiązaniu 
umowy z FCC Construccion na moder-
nizację 32-kilometrowego fragmentu 
linii kolejowej E59 na odcinku Poznań 
– Czempiń (w tym odcinek przebiegają-
cy przez Puszczykowo) zapadła, ponie-
waż mimo wielu wezwań do podjęcia 
działań naprawczych i wsparcia udzie-
lanego przez zamawiającego, firma nie 
realizowała kontraktu zgodnie z harmo-
nogramem. 

Umowa zawarta w styczniu 2013 r., 
zakładała zakończenie prac w czerwcu 
2015 roku. Obecne, 30 procentowe za-
awansowanie zadania, nie gwarantuje 
terminowej realizacji projektu. 

Jak informuje Mirosław Siemieniec, 
rzecznik prasowy PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. W ramach monitorowa-
nia postępu prac, PLK zgodnie z tzw. 
regulacjami FIDIC, wysłały do wyko-
nawcy kilkadziesiąt wezwań do przygo-
towania i wdrożenia programu naprawy. 
We wrześniu 2014 r. powołano wspólny 
zespół, który ustalił sposób i harmono-
gram prowadzenia niezbędnych działań. 
Mimo złożonych deklaracji, wykonaw-
ca nie realizował jednak planów. 

PKP PLK przygotowały plan na-
prawczy. Modernizowany odcinek po-
dzielono na trzy zadania, na które zosta-
ną ogłoszone trzy zamówienia na prace 
budowlane. Kolej w ten sposób chce do 
końca 2015 r. zrealizować maksymalny 
zakres prac. 

hiszpanie odpierają zarzuty
Z zarzutami i argumentami podno-

szonymi przez PKP nie zgadza się kon-
sorcjum FCC Construccion. Wykonaw-
ca uważa, bowiem że wypowiedzenie 
jest nieskuteczne, ponieważ zostało 
wręczone po tym, jak wykonawcy zażą-
dali od PKP PLK gwarancji zapłaty, 
od czego zamawiający miał się uchylać 
przez formułowanie dodatkowych, nie-
przewidzianych umową, warunków 
uzyskania pełnej płatności.

Konsorcjum FCC wymienia też inne 
zaniedbania, mające wpływ na opóźnie-
nie: niedostarczenie w terminie pozwo-
leń na budowę, błędy w dokumentacji, 
chaos organizacyjny i niedoszacowanie 
robót. Według konsorcjum FCC – AZVI 
– DECOMA ostatnie pozwolenie na bu-
dowę zostało wydane pod koniec 2013 
r., czyli prawie rok po podpisaniu. 
Do tego wykonawcy złożyli 350 pytań 
do dokumentacji w sprawach technicz-
nych, a na niektóre nie otrzymali odpo-
wiedzi.

Niewykluczone, że sprawa zerwania 
kontraktu znajdzie swój finał w sądzie. 

Opóźnienie prac to niestety nie je-
dyny problem wynikający z opóźnienia 
prac i zerwania kontraktu. Moderniza-
cja prowadzona jest przy gigantycznym 
wsparciu funduszy unijnych. Teoretycz-
nie, aby ich nie utracić, PKP powinny 
zakończyć prace zgodnie z planami – co 
jak wiadomo jest już niewykonalne. Na 
szczęście z informacji, których udzielił 
mediom rzecznik Ministerstwa Infra-
struktury i Rozwoju Piotr Popa wynika, 
że w uzasadnionych przypadkach pro-
jekt może potrwać dłużej.

w Puszczykowie  
też zmodernizują 

W tym roku prace związane z mo-
dernizacją miały rozpocząć się także na 
terenie naszego miasta. 

Na razie widocznymi efektami pra-
cy są wycięte drzewa wzdłuż torów. 

Rozpoczęte w 2013 roku prace obej-
mują 32 kilometrowy odcinek z Pozna-
nia do Czempinia i są fragmentem mo-

dernizacji magistrali kolejowej Poznań 
Wrocław.

W ramach tej inwestycji PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. – oprócz mo-
dernizacji torów – przebudują stacje w: 
Czempiniu, Mosinie, Puszczykówku 
oraz Luboniu, a także przystanki osobo-
we w Iłowcu, Drużynie Poznańskiej, 
Puszczykowie i Poznaniu Dębcu. 

W naszym mieście powstanie także 
nowe przejście podziemne pod torami. 
Zostanie ono zlokalizowane na przedłu-
żeniu ulicy Arkadego Fiedlera. Niestety 
w związku z modernizacją magistrali 
kolejowej zostanie zlikwidowany prze-
jazd przez tory w ciągu ulicy 3 Maja. 

Na odcinku Poznań – Czempiń od-
budowanych i wybudowanych zostanie: 
7 mostów, 14 przepustów, 8 przejść dla 
pieszych. Poziom bezpieczeństwa w ru-
chu kolejowym i drogowym podniosą 
prace na przejazdach. Przebudowanych 
zostanie 17 skrzyżowań z drogami. 
W miejscu 12 będzie zmieniona orga- 
nizacja ruchu – wybudowane zostaną  
3 wiadukty kolejowe oraz 1 drogowy 
i drogi dojazdowe. W ramach inwesty-
cji planowana jest także budowa 18 km 
ekranów akustycznych – także w Pusz-
czykowie. red

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Koszt projektu nr POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejo-
wej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Po-
znań” wyniesie 940,16 milionów zł, z czego 667,16 milionów zł pochodzić 
będzie ze środków Unii Europejskiej.
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DOKąD ZMIERZA 
METROPOlIA POZNAń?
w jakim kierunku powinna rozwijać się Metropolia 
Poznań? Jak jeszcze lepiej wykorzystać walory doliny 
warty? – to tylko niektóre z pytań, na które ma odpo-
wiedzieć dokument „Koncepcja Kierunków Rozwoju 
Przestrzennego Metropolii Poznań” przygotowany 
przez poznańskie centrum badań Metropolitalnych. 

5 marca br. w Puszczykowie, które jest członkiem stowarzysze-
nia Metropolia Poznań podczas posiedzenia Komisji Rozwoju od-
były się konsultacje społeczne poświęcone projektowi tego doku-
mentu. Takie spotkania odbywają się w każdej gminie, będącej 
członkiem Metropolii. Uwagi wypracowane podczas takich spotkań 
posłużą naukowcom do opracowania ostatecznej wersji koncepcji. 

W spotkaniu w Puszczykowie oprócz burmistrza Andrzeja Bal-
cerka, radnych i mieszkańców uczestniczyli: Maciej Musiał dyrektor 
biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz prof. Tomasz Kacz-
marek, dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Pozna-
niu, dr Sylwia Bródka i dr Łukasz Mikuła, współautorzy koncepcji. 

„Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii 
Poznań” jest współfinansowana przez Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju z puli przeznaczonej na działania wspierające jednostki 
samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obsza-
rów funkcjonalnych. 

Główną ideą tego projektu jest sformułowanie kierunków roz-
woju obszaru funkcjonalnego w postaci strategii rozwoju lub pla-
nów zagospodarowania przestrzennego. Koncepcja ma także pełnić 
rolę promocyjną zintegrowanego podejścia do problemów obszaru 
na którym funkcjonuje Metropolia Poznańska. 

Po opracowaniu koncepcji zostaną przyjęte zasady wdrażania 
ustaleń tego dokumentu do studiów uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego członków Metropolii. Koncep-
cja stanowić będzie także swego rodzaju diagnozę stanu zagospo-
darowania i problemów przestrzennych oraz wskazywać pożądane 
kierunki zagospodarowania i rozwoju oraz zasad ich wdrażania.

Wdrożenie i przestrzeganie ustaleń zawartych w koncepcji po-
winno m.in.: 
– poprawić standardy planowania przestrzennego w gminach me-
tropolii,
–  ograniczyć zjawiska rozpraszania terenów mieszkaniowych,
– poprawić ochronę zasobów przyrodniczych metropolii,
–  zachować i rozwijać obszary kulturowe, unikatowe w skali me-

tropolii,
–  poprawić funkcjonowania systemu transportowego, 
–  poprawić funkcjonowanie i rozmieszczenie infrastruktury tech-

nicznej,
–  zoptymalizować lokalizacje obiektów infrastruktury społecznej,
–  tworzyć spójny system zagospodarowania turystycznego i rekre-

acyjnego metropolii,
–  stworzyć uwarunkowania do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej 

metropolii.

Prezentowana Koncepcja jest dokumentem wspierającym dzia-
łania planistyczne gmin w celu zapewnienia zrównoważonego 
i trwałego rozwoju na obszarze całej Metropolii Poznań. 

Jednym z szerzej omawianych tematów była kwestia tworzenia 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, która jest jednocześnie naj-
większym projektem organizacyjno-techniczno-finansowym przed-
stawionym w koncepcji. Aktualnie przygotowywany jest już dla 
niej tzw. master plan, na który Metropolia zdobyła dofinansowanie 
w wysokości 200 mln zł. 

Mówiąc w największym skrócie, głównym założeniem PKM, 
której trasa biegnie także przez Puszczykowo, jest dojazd (w go-
dzinach szczytu) do Poznania maksymalnie w ciągu 30 minut po-
ciągiem, który odjeżdża ze stacji maksymalnie co 30 minut. 

Z Koncepcji wynika, że na terenie Puszczykowa i w jego naj-
bliższym sąsiedztwie jest potencjał do zlokalizowania jeszcze 2 
dodatkowych przystanków, które jeszcze bardziej podniosłyby 
atrakcyjność kolei. Planiści twierdzą, że takie przystanki miałyby 
rację bytu w okolicach Niwki lub nieco dalej na granicy z Gminą 
Mosina oraz w Łęczycy w okolicy, gdzie obecnie budowany jest 
wiadukt kolejowy. W rejonie tych dwóch hipotetycznych lokaliza-
cji mieszka bowiem wystarczająca liczba mieszkańców. 

Oczywiście, aby PKM stała się na tyle atrakcyjna, aby puszczy-
kowianie wybrali ją zamiast podróży samochodem musi być spełnio-
nych wiele wymogów. Jak napisali autorzy koncepcji „Ważne jest, 
aby uruchomienie tego nowego segmentu przewozów rzeczywiście 
gwarantowało dużą jakość obsługi. Wśród wymogów można wymie-
nić czas podróży, komfort pasażera i integrację taryfową”. O kierun-
kach rozwoju związanych z turystyką i rekreacją (głównie z zagospo-
darowaniem doliny Warty) mówiła dr S. Bródka. Okazuje się, że 
planiści widzą możliwość stworzenia w Puszczykowie jeszcze jednej 
przystani, w okolicy Ośrodka Leśników czyli w miejscu, w którym 
latem odpoczywa wiele osób nie tylko z Puszczykowa. 

Przystań byłaby zaczątkiem swego rodzaju zintegrowanego 
centrum obsługi turystycznej. Wymaga to jednak podjęcia działań 
związanych z obsługą turystyki kwalifikowanej, w tym przypadku 
wodnej. Przez swoja lokalizację, centrum byłoby mocniej połączo-
ne z dworcem kolejowym, punktem informacji turystycznej (Eko 
– info), wypożyczalnią sprzętu i bazą noclegową (obiekt leśników). 

Natomiast na górnym Puszczykowie planiści „widzą” aktywi-
zację tzw. turystyki biznesowej i zdrowotnej (SPA). red

„Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metro-
polii Poznań” dostępna jest na stronie internetowej:
 http://planowanie.metropoliapoznan.home.pl/
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ZAPARKuJ I JEDź
Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie 
tworzenia „Polityki parkingowej” dla gmin powiatu 
poznańskiego oraz powiatów: wągrowieckiego, 
kościańskiego i wrzesińskiego. Konsultacje dotyczą 
budowy systemów parkingów typu Park & Ride, 
(Parkuj i Jedź) przeznaczonych dla osób, które 
dojeżdżają do Poznania lub innych miejscowości. 
w Puszczykowie, które także uczestniczy w projekcie, 
mają powstać dwa takie miejsca. 

Idea parkingów Park & Ride znana jest od dawna. Kie-
rowcy spoza Poznania dojeżdżają do takiego miejsca samo-
chodem, po czym pozostawiają go na bezpłatnym parkingu. 
Do stolicy Wielkopolski podróżują komunikacją zbiorową 
i na terenie miasta poruszają się autobusami lub tramwajami. 
Samorządy Poznania oraz powiatów biorących udział w pro-
gramie zamierzają w najbliższych latach wybudować kilka-
dziesiąt parkingów przesiadkowych zwanych Park & Ride, 
m.in. dwa w naszym mieście. Na początek ma powstać 5 par-
kingów w Poznaniu oraz 6 w ościennych gminach. 

Program badawczy za unijne pieniądze
Trwające konsultacje są kolejnym etapem unijnego pro-

jektu „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w za-
kresie parkingów dla obszaru aglomeracji poznańskiej” reali-
zowanego przez Poznań, Śrem, 13 gmin powiatu poznańskie-
go (wśród, których jest oczywiście Puszczykowo) oraz po-
wiaty: poznański, kościański i wągrowiecki. Zorganizowano 
je, aby mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji mieli moż-
liwość wpływu na usprawnienie podróżowania na terenie 
własnej gminy, powiatu i całej aglomeracji poznańskiej. 
W konsultacje włączone zostaną także organizacje pozarzą-
dowe (NGO), np. stowarzyszenia rowerzystów, większe jed-
nostki i instytucje generujące duży ruch (np. szpitale, uczel-
nie, szkoły), podmioty gospodarcze, a także media. 
Projekt kosztować ma ponad 2 mln 859 tys. zł. Na jego reali-
zację partnerzy otrzymali dotację z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, która pokryje 
90 proc. kosztów (ponad 2 mln 573 tys. zł). Samorządy wy-
asygnują tylko brakujące 10 % (ok. 285,9 tys. zł).

Dzięki systemowi parkingów Park & Ride dojazd do Po-
znania ma być szybszy i tańszy. Beneficjenci systemu czyli 
osoby, które dotychczas podróżowały do Poznania samocho-
dem mają oszczędzić czas, ponieważ nie będą stali w kor-
kach. Kierowcy nie będą się też martwić o swoje pozostawio-
ne tam samochody, ponieważ parkingi maja być bezpiecznie 
i monitorowane. Oczywiście nie można zapomnieć o jeszcze 
jednym ważnym aspekcie – zmniejszeniu ruchu samochodo-
wego w Poznaniu, co przełoży się na mniejsze korki dla ko-
munikacji zbiorowej, a tym samym szybsze podróżowanie.

Aby maksymalnie skrócić czas dojazdu samochodem do 
parkingu przesiadkowego, a później szybki i niezawodny do-
jazd środkami transportu zbiorowego do Poznania, potrzebna 
jest duża ilość parkingów, zlokalizowanych głównie przy sta-
cjach PKP i węzłach tramwajowych. Kierowcy będą na nich 
zostawiać samochody za darmo (postój będzie wliczony 
w cenę biletu środkami komunikacji zbiorowej).

Systemowi Park & Ride towarzyszyć ma także system 
parkingów rowerowych Bike & Ride oraz system miejsc po-
stojowych dla podwożących podróżnych Kiss & Ride.

W ramach projektu zapytano już 7,5 tysiąca mieszkańców 
aglomeracji poznańskiej o wskazanie lokalizacji parkingów. 
Ankietowane osoby wskazały 82 lokalizacje parkingów prze-
siadkowych, na których może się znaleźć 7600 miejsc posto-
jowych (jak wynika z danych, którymi dysponuje Biuro In-
żynierii Transportu, przez granice Poznania w ciągu doby 
przejeżdża 400 tys. samochodów osobowych).

Po zakończeniu konsultacji powstanie dokument w posta-
ci Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego 
Aglomeracji Poznańskiej (SPPOFAP) – do czerwca 2015 
roku.

Po ostatecznym wytypowaniu lokalizacji parkingów prze-
siadkowych zostaną przygotowane dokumenty przedinwesty-
cyjne dla wybranych lokalizacji: studium wykonalności, kon-
cepcji architektonicznych, badań geotechnicznych oraz pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego. red

W Puszczykowie jeden z parkingów  
Park & Ride ma powstać przy EkoInfo.
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Spacer po puSzczykowSkim 
Sopocie
w spacerze po Puszczykowskim Sopocie, 
zorganizowanym 22 lutego przez Fundację Pro 
bike & Dance uczestniczyło 35 osób z lubonia, 
Komornik, łęczycy, Poznania i gniezna. uczestnicy 
otrzymali puszczykowskie gadżety ufundowane przez 
urząd Miejski w Puszczykowie oraz centrum EkoInfo 
w Puszczykowie. 

Po Puszczykowie, miejscu wypoczynkowym mieszkańców 
Poznania oprowadzał Pan Maciej Krzyżański, historyk i regio-
nalista. Popularność Puszczykowa zaczęła się w końcu XIX w., 
gdy mieszkańcy twierdzy Poznań o gęstej, zwartej zabudowie 
korzystając z nowo wybudowanej linii kolejowej do Wrocła-
wia, wyjeżdżali z miasta w poszukiwaniu świeżego powietrza 
i wypoczynku na łonie natury. Aby nie blokowali oni przyjeż-
dżających co 10 min. pociągów wybudowano już ponad 100 
lat temu przejście podziemne pod torami. Turyści do Puszczy-
kowa przypływali także statkami np. „Oberbürgermester Wit-
ting“, który mógł zabrać na pokład do 500 pasażerów. W okre-
sie jego największej popularności do Puszczykowa docierało 
do 30.000 osób i w tym okresie działało 70 restauracji – jedyną 
działającą do dzisiaj jest „Lokomotywa” w budynku dworca 
w Puszczykowie. Restauratorzy prześcigali się w atrakcjach 
dla letników: koncerty orkiestr wojskowych, wybory miss opa-
lenizny, pokazy iluminacji i sztucznych ogni. Na drugim brze-
gu Warty, znacznie lepiej nasłonecznionym, urządzono kąpie-

wIOSNA  
w EKOINFO
w końcu zawitała do nas wiosna. 
Po szarej i niezdecydowanej zimie 
pierwsze wiosenne promienie 
przez wszystkich aktywnych 
mieszkańców oraz turystów 
zostały powitane z radością. 

Dało się to również zaobserwować 
w większej ilości odwiedzających nasze 
Centrum EkoInfo. Zdecydowaną więk-
szość, jak zawsze stanowili rowerzyści, 
jednak także piechurzy postanowili od-
być wiosenne wycieczki. Mamy nadzie-
ję, że już wkrótce będziemy wszystkim 
tym osobom mogli zaproponować nowe 
mini-foldery turystyczne naszego mia-

lisko „Rusałka” do którego można było się dostać jedynie 
gondolami. W Puszczykowie budowano pensjonaty i restaura-
cje w stylu tyrolskim: lekkie konstrukcje drewniane z muru 
pruskiego z ażurowymi balkonami. Świetnie zachowanymi 
przykładami takich budowli jest dworzec w Puszczykowie 
z 1905 r., położona obok dawna restauracja Paula Mendla 
z 1898 r., czy też „Mała Rusałka Wozownia”. Trasa naszego 
spaceru wiodła szlakiem nadwarciańskim wytyczonym ponad 
100 lat temu z Puszczykowa do Puszczykówka przez poznań-
ski Riesengebirgsverein (Klub Miłośników Karkonoszy). Po-
dobnie jak letnicy, tak i część naszej grupy, swój pobyt w Pusz-
czykowie zakończyła w dworcowej restauracji. Nie raczyliśmy 
się co prawda piwem przy dźwiękach orkiestry wojskowej, ale 
zupą chrzanową i pizzą. No cóż czasy się zmieniają, a z nimi 
i gusta kulinarne. Trasy następnych wycieczek po dawnym 
Puszczykowie organizowanych przez Fundację Pro Bike & 
Dance to: „Pod Puszczykowskimi Górami”, a następnie 
„Letnisko Puszczykówko”. Wkrótce zostaną podane ich ter-
miny. Do zobaczenia na szlaku! Iwona cerba 

sta. Poza tym wkrótce zaprosimy Pań-
stwa na wyjątkowe zwiedzanie obiektu 
w Puszczykowie – szczegóły niech 
jeszcze pozostaną tajemnicą, ale radzi-
my być czujnym!

Dzięki materiałom edukacyjnym, 
które EkoInfo wygrało w kampanii Po-
magamy Pszczołom, wkrótce wystartu-

jemy z nowymi warsztatami edukacyj-
nymi dla dzieci – zainteresowani na-
uczyciele szkolni i przedszkolni już te-
raz mogą się do nas zgłaszać po szcze-
gółowe informacje.

Na koniec pragniemy przypomnieć 
Państwu o naszym udziale w kampanii 
„365 reklamówek śmieci”. Zgłosiły się 
już do nas pierwsze osoby, które wzięły 
udział w akcji i odebrały oferowane 
przez nas bawełniane torby na zakupy. 
Nasze zaangażowanie zostało zauważo-
ne przez organizatorów – Fundację 
Arka i zostaliśmy wyróżnieni krótkim 
artykułem na ich stronie. Szczegóły 
wciąż trwającej akcji oraz odnośnik do 
wspomnianego artykułu można znaleźć 
na naszej stronie: www.centrumekoinfo.
blogspot.com

anna Polaszczyk
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ZIT ODNOwIą MIMOZę?
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie 
nowy sposób współpracy samorządów. ZIT to narzędzie, 
które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych 
przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową 
perspektywę finansowania 2014–2020. Przy pomocy 
tego instrumentu samorządy mogą realizować wspólne 
przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europej-
skiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza 
sztywne granice administracyjne JST i większe możliwo-
ści oddziaływania projektów unijnych.

Puszczykowo będące członkiem Stowarzyszenie Metro-
polia Poznań uczestniczy w takich działaniach w ramach ZIT 
w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania.

Głównymi celami tworzonej Strategii ZIT Metropolii Po-
znańskiej jest wzrost poziomu życia mieszkańców, podniesie-
nie konkurencyjności gospodarczej, zwiększenie spójności 
przestrzennej oraz integracja zarządzania terytorialnego 
w obszarze funkcjonalnym.

Strategia ZIT określa zintegrowane działania służące roz-
wiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, 
demograficznych i społecznych, które mają wpływ na funk-
cjonowanie i rozwój miejskich obszarów funkcjonalnych. 
Samorządy terytorialne tworzące Stowarzyszenie Metropolia 
Poznań, w oparciu o porozumienie wszystkich jego człon-
ków, wypracowały wspólną Strategię Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych. 

Strategia ZIT to sformułowanie programów rozwoju dla 
całego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, ujęte-
go w ramach przestrzennych Stowarzyszenia Metropolia Po-
znań. Działań, które w perspektywie 2020 r. mają zapewnić 
większą spójność przestrzenną obszaru funkcjonalnego Po-
znania oraz przyczynić się do wzrostu gospodarczego, roz-
woju infrastruktury, poprawy komunikacji, polepszenia usług 
społecznych, a co się z tym wiąże, poprawy jakości życia 
mieszkańców całej Metropolii. 

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych za-
kłada się realizację następujących projektów strategicznych. 
1)  Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja syste-

mu transportu publicznego wokół transportu szynowego 
w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.

2)  Aglomeracja Poznańska Metropolią Informatyczną 
(APMI).

3)  Integracja sieci dróg zarządzanych przez samorząd z dro-
gami S5 i S11 oraz z autostradą A2

4) Metropolitalny system tras rowerowych.
5)  Termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji w budyn-

kach użyteczności publicznej na obszarze funkcjonalnym 
Poznania.

6) Metropolitalny system promocji gospodarczej.
7)  Ochrona i modernizacja zabytkowych obiektów użytecz-

ności publicznej.
8)  Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki 

zdrowotnej na obszarze funkcjonalnym Poznania.
9) Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych.

Dla naszego miasta szczególnie istotne są dwa z nich. 
5. Termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji w bu-

dynkach użyteczności publicznej. 
7. Ochrona i modernizacja zabytkowych obiektów uży-

teczności publicznej.
Celem pierwszego z projektów jest racjonalizacja zużycia 

i ograniczenie strat energii w sektorze publicznym, poprawa 
efektywności energetycznej oraz obniżenie tzw. niskiej emisji 
w celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Przewi-
duje on także szersze zastosowanie instalacji wykorzystują-
cych odnawialne źródła energii (OZE). Równie istotnym 
efektem tych działań ma być także obniżenie tzw. niskiej 
emisji, która m.in. stanowi przyczynę przekroczenia dopusz-
czalnego poziomu pyłu PM10 i generalnie wpływa negatyw-
nie na zdrowie ludności oraz środowisko przyrodnicze. 

Celem drugiego z projektów – ochrona i modernizacja 
zabytkowych obiektów użyteczności publicznej – jest ochro-
na i wsparcie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę, 
modernizację i adaptację zabytków oraz innych obiektów 
o wartościach historycznych. 

To właśnie w jego ramach Puszczykowo będzie starało się 
o dofinansowanie odbudowy budynku przy ul. Poznańskiej 
tzw. Mimozy. red

Realizacji zapisów strategii podejmują się jednostki 
samorządu terytorialnego, członkowie Stowarzyszenia 
Metropolii Poznań: Miasto Poznań, Powiat Poznański, 
miasta i gminy: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszcze-
wo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Mu-
rowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Puszczykowo, 
Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, 
Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne.
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112 może uratować życie 
w czwartek, 12 marca 2015 roku Szkolne Koło PcK 
działające przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Puszczykowie odwiedzili operatorzy numeru 112. 
w bardzo ciekawy sposób opowiedzieli o swojej 
pracy. Poinstruowali uczniów w jakich sytuacjach 
dzwonić i jakie informacje należy podać podczas 
rozmowy telefonicznej z operatorem tego numeru.

Wspomnieli o konsekwencjach żartów i celowego wpro-
wadzania w błąd operatorów numeru 112. Wyjaśnili w jakich 
sytuacjach dziecko może pomóc poszkodowanemu, a w ja-
kich musi jak najszybciej oddalić się i zadzwonić po pomoc. 
Po obejrzeniu prezentacji uczniowie wiedzą, że 11 lutego 
przypada Europejski Dzień Numeru 112 i z tej okazji organi-
zowane są dni otwarte. Wiedzą też, że numer 112 obowiązuje 
w całej Unii Europejskiej, że połączenie jest za darmo i moż-
na je wybrać nawet przy zablokowanej klawiaturze. Dowie-
dzieli się, że odpowiednikiem numeru 112 jest numer 911. 
Teraz każdy członek Szkolnego Koła PCK potrafi wyjaśnić, 
jaka jest różnica między kolizją, a wypadkiem drogowym, 
oraz powiedzieć, że symbol P na karetce oznacza, że jest ona 
podstawowa i jeździ nią dwóch ratowników, a karetka ozna-

czona symbolem S ma specjalistyczny sprzęt i oprócz dwóch 
ratowników jeździ w niej lekarz. Wiedzą również, że specjal-
ny ratunkowy śmigłowiec startuje z lotniska na Ławicy i wy-
korzystywany jest do transportu chorych i poszkodowanych 
z odległych i niedostępnych miejsc. 

Z dużym zainteresowaniem dzieci przysłuchiwały się 
informacjom na temat oznaczeń słupków na drogach. Nie 
wiedzieli dotąd, że pomagają m.in. ustalić na jakiej drodze 
i na jakim jej kilometrze, a nawet metrze miał miejsce wy-
padek.

Zadawali wiele pytań, żadne nie zostało bez odpowiedzi. 
To było bardzo ciekawe i pouczające spotkanie. SP nr 2

NIESIEMy DZIś KwIATy (…) 
Zbliżał się 8 marca, Dzień Kobiet. Już od rana na 
korytarzach Szkoły Podstawowej nr 1 było gwarno, 
wesoło i kolorowo. chłopcy tajemniczo przemykali 
kryjąc coś za plecami. 

Każda dziewczynka otrzymała tego dnia miły drobiazg, 
było sporo kwiatków, słodkości i ciepłych życzeń. Wyjątko-
wo uroczyście ten dzień obchodziły klasy 1-3. Chłopcy z sa-
morządu uczniowskiego złożyli wszystkim życzenia, wyre-
cytowali wiersze. Odbyły się wybory dziewczynki z najdłuż-
szymi włosami, które wygrała Antosia Kowalska z klasy 3a 
(84 cm) a na drugim miejscu, z długością włosów 83cm upla-
sowały się Marysia Przęczek z 3b i Mania Kocik z 3c. Dłu-
gim korytarzem przeszły klasowe eleganckie damy, nagro-
dzone gromkimi brawami. Uśmiechnięte twarze i słońce za 

SPOTKANIE Z bAśNIAMI
w ramach cyklicznych spotkań z baśniami, w kwietniu najmłodsi mieszkańcy naszego miasta 
odbędą baśniową podróż do Ameryki łacińskiej. 

16 kwietnia, w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz w Puszczykowie, Rynek 15, o godz. 17:00 rozpocz-
nie się Baśniowa podróż do Ameryki Łacińskiej. Przyjdź i posłuchaj jak inni opowiadają baśnie. Wstęp wolny.

oknami sprawiły, że dla każdej z dziewcząt i pań był to wspa-
niały dzień. Dziękujemy wszystkim chłopcom, mężczyznom.

Milena Taratajcio
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Dwie Drużyny z Gimnazjum nr 2 w Finale oGólnopolskieGo mięDzynaroDoweGo
konkursu twórczeGo rozwiązywania problemów oDyseja umysłu !

w tym roku szkolnym gimnazjum nr 2 po raz piąty wzięło udział w projekcie Odyseja umysłu, który jest 
międzynarodowym konkursem twórczego rozwiązywania problemów dla uczniów w każdym wieku. 
w programie udział wzięły dwie drużyny naszej szkoły. w ich skład weszli uczniowie klasy 2a: Kinga hoffman, 
Jan Iwaszkiewicz, Jakub basiński, Jakub łukowski, Katarzyna Ratajczak, Natalia Zawada i Julian Zieliński oraz 
uczniowie klasy 3a i 3b: Piotr górka, Izabella heydel, Olga hemmerling, Krystian Marciniak, wiktor Kędziora, 
Anastazja Potocka i Szymon Rodziewicz.

Jak co roku, każda z drużyn musiała wybrać jedno  
z 5 zadań Problemu Długoterminowgo, stworzyć jego 
rozwiązanie, a następnie zaprezentować je na konkursie, 
współzawodnicząc z innymi zespołami w swojej kategorii 
wiekowej. 

Pracując nad rozwiązaniem Problemu Długotermino-
wego (przedstawieniem), jednocześnie regularnie treno-
waliśmy rozwiązywanie tzw. Problemów Spontanicznych 
(słownego, słowno-manualnego i manualnego). Przygo-
towując się systematycznie do obu tych Problemów, za-
równo uczniowie jak i ja – trener, mieliśmy szansę rozwi-
jać umiejętność myślenia i działania w sposób kreatywny, 
nauczyć się autoprezentacji oraz pracy w zespole. A przy 
okazji, świetnie się przy tym bawiliśmy.

W niedzielę 15 marca wzięliśmy udział w Eliminacjach 
Regionalnych w Poznaniu i śmiało możemy powiedzieć, że 
zakończyliśmy nasze wystąpienia niebywałym sukcesem.

Obie drużyny zajęły pierwsze miejsca w swoich pro-
blemach i kategoriach wiekowych, co zapewniło im 
udział w Finale Ogólnopolskim 28.-29. marca. Obie dru-
żyny zostały przez sędziów pochwalone ze szczególnie 
twórczy scenariusz, twórcze wykorzystanie materiałów 
w scenografii oraz kostiumach, umiejętność abstrakcyj-
nego myślenia, użycie komizmu w przedstawieniach, 
a także za ponadprzeciętną grę aktorską. 

Jako trener chciałabym szczególnie pogratulować 
moim uczniom i zwrócić uwagę na ogromną ilość pracy, 

jaką systematycznie wykonywali przez ostatnie 6 miesię-
cy. A zadanie, jakie na siebie wzięli było arcytrudne i wy-
magało ciągłej analizy oraz dopracowywania. 

Tegoroczny Problem 3 – „Gra z puszką Pandory” po-
lega na wystawieniu własnej adaptacji mitu o Puszce 
Pandory – utrzymanej w konwencji gier wideo. Podczas 
przedstawienia postać Gracza weźmie udział w zainspiro-
wanej starogrecka legendą wielopoziomowej grze, w któ-
rej pojawi się prolog (intro) opowiadający klasyczną wer-
sję mitu; trzy awatary reprezentujące różne nieszczęścia, 
jakie uciekły z Puszki Pandory; dźwięki sygnalizujące 
początek i koniec każdego poziomu, a także Licznik 
Energii, pokazujący ile sił pozostało głównemu bohatero-
wi. Ostatecznie Gracz awansuje na najwyższy poziom 
i wypuści w świat „Nadzieję” – zwyciężając w ten sposób 
w całej rozgrywce.

Za nami Eliminacje Regionalne. W tym miejscu 
chciałabym serdecznie podziękować za aktywny udział 
wszystkim rodzicom moich Odyseuszy, a zwłaszcza za 
pomoc logistyczną i dowiezienie nas na miejsce konkur-
su. Wraz z uczniami chcemy podziękować Urzędowi 
Miasta Puszczykowa za sfinansowanie wyjazdu do Gdań-
ska. Naszych kibiców, natomiast, prosimy o trzymanie 
kciuków! 

Alicja Hinc – trener obu drużyn,  
nauczyciel jęz. angielskiego
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Jak zbudować drewniany samolot, karmnik dla 
ptaków lub kolejkę doskonale wiedzą już uczniowie 
klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 2, którzy 5 marca 
2015 roku wybrali się do castoramy w Poznaniu na 
warsztaty Majsterkowo. 

Zajęcia polegające na samodzielnym wykonaniu samolo-
tu, karmnika dla ptaków lub kolejki z drewna podobały się 
wszystkim. Mimo, że uczniowie nie co dzień mają do czynie-
nia z młotkami, gwoździami, obcęgami, czy nawet klejem do 
drewna, praca poszła sprawnie i dała małym majsterkowi-
czom wiele satysfakcji. Po zajęciach praktycznych uczniowie 
zostali oprowadzeni po zakamarkach Castoramy. Przyglądali 
się obsłudze nowoczesnej piły automatycznej, wjechali także 
olbrzymią windą na ostatnie piętro i zobaczyli, jak wygląda 

ORTOgRAFIcZNE POTycZKI

SAvOIR – vIvRE, SPOSObEM NA życIE

magazyn. Wiele radości sprawiła im gra w darta i piłkarzyki 
na terenie Castoramy. Atrakcji było co nie miara, więc długo 
będą wspominać tę wycieczkę. SP nr 2

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolej-
nym etapie zmagań! red

w lutym, w liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika odbyły 
się zajęcia pod tytułem „Savoir – vivre, mój sposób życia”, które 
zorganizowało Stowarzyszenie lokalna grupa Działania PROgRES, pod 
patronatem pana Andrzeja balcerka, burmistrza Puszczykowa. 
Inicjatorem i pomysłodawcą zajęć był pan władysław harasimowicz 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Warsztaty prowadziła pani Elżbieta 
Blum, gdzie poprzez swój autorski pro-
gram „Savoir – vivre, mój sposób ży-
cia” zapoznała uczniów m.in. z takimi 
zagadnieniami jak:

 – Co to jest savoir-vivre? Zasady 
rządzące dobrym wychowaniem, 
–  Savoir-vivre, czyli dobre wychowanie 

na co dzień: powitanie i pożegnanie, 
pierwszeństwo przy wchodzeniu, 
przedstawianie, rozmowa, tytuły 
i zwroty – „pan” i „ty”, masowość – 

na ulicy, w szatni, na parkingu, sąsie-
dzi, rozmowa telefoniczna, wręczanie 
prezentów, życzenia, gratulacje, kon-
dolencje, sytuacje nietaktowne, 

–  uprzejmość wobec osób niepełno-
sprawnych, 

–  korespondencja – zasady pisania li-
stów. Poczta elektroniczna, 

–  komunikacja, czyli sztuka mówienia 
i słuchania, 

–  zasady ubioru. Na czym polega nasza 
atrakcyjność?

–  przyjęcia: typy przyjęć, zaproszenia, 
rozsadzanie gości, miejsca honorowe, 

–  przy stole: aranżacja stołu, sztućce – 
rodzaje i posługiwanie się, kolejność 
i dobór dań, prawidłowe zachowanie 
się przy stole, 

–  sposób jedzenia szczególnych potraw. 
Ograniczenia żywieniowe. red

13 marca br. sala sesyjna urzędu Miejskiego w Pusz-
czykowie zamieniła się w arenę ortograficznych zma-
gań. Tego dnia odbył się drugi etap XIv powiatowego 
konkursu „Ortograficzne Potyczki” dla uczniów klas 
szóstych szkół podstawowych.

Po niezwykle wyrównanej walce z ortografią, więcej 
punktów a mniej błędów zgromadzili na swoim koncie repre-
zentanci Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza. 
Zespół w składzie: Aleksandra Makosz, Olivia Pelczar, Mar-
cin Popławski zmierzy się z innymi szóstoklasistami w finale, 
który odbędzie się 17 kwietnia br. w Koziegłowach. 

MAJSTERKOwO w cASTORAMIE
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Ferie w zamku 
i z duchami

Pierwszy tydzień ferii zimowych 
w bibliotece minął pod hasłem 
„Zabawy w zamku”. w ramach 
warsztatów grupa dzieci wspólnie 
czytała historie o księżniczkach, 
rycerzach i smokach, bawiła się 
w „zamkowe” zabawy ruchowe, 
uczyła się dworskich manier. 

Wtorkowy podkoziołek zamienił 
Centrum Animacji Kultury w zamek, do 
którego przybyło mnóstwo księżniczek 
i królów na ostatkowy bal. Codziennie 
powstawały też piękne prace plastyczne.

W pierwszy czwartek ferii odbyły 
się również warsztaty mydełkowe dla 
dzieci. Podczas, trwających trzy godzi-
ny, zajęć dzieci wykonały własne my-
dełka glicerynowe, w wybranych przez 
siebie kształtach i kolorach, z różnymi 
dodatkami tj. ziarenkami kawy czy su-
szoną lawendą. Gdy poszczególne war-
stwy mydła schły, dzieci spędzały czas 
w drugiej sali na zabawie balonowej. 
Wykonały również dwa doświadczenia 
chemiczne: sprawdzały z jakich kolo-
rów składają się poszczególne barwy 
oraz tworzyły ogród chemiczny. Na za-
kończenie każdy uczestnik wykonane 
przez siebie mydełko zabrał do domu.

Drugi tydzień pt. „Ferie z duchami 
na wesoło” zgromadził miłośników 
mocnych wrażeń. Wspólnie czytaliśmy 
bajki o dobrych i wesołych duchach, 
oswajaliśmy strachy poprzez zajęcia bi-
blioterapeutyczne i zabawy ruchowe.

W środy gościliśmy teatrzyki. Pierw-
szy pt. „Perypetie Pluszowego Misia” 

przygotował dla dzieci Teatr Arlekin. 
W drugim tygodniu zawitały panie z Te-
atru Cieni Latarenka ze spektaklem 
„Baśń o Jasiu ze Starego Dworu – na 
motywach baśni Andersena”.

Dziękujemy dzieciom za udział 
w zajęciach, fantastyczną wspólną za-
bawę i piękne uśmiechy przynoszone 
każdego dnia. 

Specjalne podziękowania dla Alicji 
Konik – wolontariuszki Biblioteki 
Miejskiej, która całe dwa tygodnie swo-
ich ferii pomagała w organizowaniu 
zabaw dzieci. BMcaK

* * *
Ferie w Bibliotece umiliła dzieciom 
również firma Limaro, sponsorując 
pyszne drożdżówki na każdy dzień.
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Fundacja dopłaca do rachunków za miesiące grudzień 
2014 r., styczeń, luty, marzec, kwiecień 2015 r. Uzyskana 
pomoc może wynieść od 10% do 50%, w zależności od do-
chodu na jednego członka gospodarstwa domowego. Infor-
mujemy, że wzrósł próg dochodowy i wynosi teraz 1287 zł 
netto na jednego członka rodziny.

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy przedstawić m.in. 
dokumenty poświadczające o dochodach (nie może on prze-
kroczyć 1287 zł netto na 1 osobę w rodzinie). Pracujący przed-
stawiają zaświadczenia z pracy (kwota netto, z trzech ostatnich 
miesięcy), bezrobotni zaświadczenie z Urzędu Pracy, renciści 
i emeryci ksero decyzji o przyznaniu renty/emerytury lub kse-
ro ostatniego odcinka, a studenci lub korzystający z urlopu 
wychowawczego zaświadczenia. Dokumenty poświadczające 

muszą też przedstawić: osoby otrzymujące rentę rodzinną, 
świadczenia przedemerytalne, pobierające zasiłki chorobowe, 
świadczenia rehabilitacyjne, alimenty, zasiłki rodzinne na dzie-
ci, pomoc z MOPR/OPS (zasiłek stały, okresowy), dodatek 
mieszkaniowy, stypendium (naukowe, socjalne). Należy udo-
kumentować też inne dochody (jeśli występują)

Wnioski są przyjmowane od 3 marca do 8 maja 2015r. 
Zmianie uległo także miejsce składania wniosków, teraz jest 
to Punkt Obsługi Klienta Aquanet, ul. Piątkowska 117/119 
w Poznaniu. Biuro czynne w poniedziałki 9-17, wtorki, 
czwartki i piątki 9-15, w środy nieczynne.

Więcej informacji na plakatach, stronie internetowej 
www.funduszwodociagowy.pl oraz pod numerem telefonu 
61 832 84 20.n

Fundacja Dziecko w centrum zaprasza do skorzystania z kolejnej edycji 
Funduszu wodociągowego Aquanet. celem Funduszu jest pomoc 
klientom o najniższych dochodach, obsługiwanym przez Aquanet SA 
w regulowaniu rachunków za wodę i ścieki. 

konsultacje Dla pokrzywDzonych przestępstwem
Fundacja „Dziecko w centrum” w ramach projektu „wzmocnienie pozycji 
pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu 
karnym” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków kra-
jowych udziela pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem i członkom ich rodzin. 

stypenDia Dla roDzin Dzieci w ciężkim stanie klinicznym 
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, 

mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Wnioski w formie elektronicznej oraz szczegó-
łowe informacje znajdują się w na stronie: www.spes.org.pl/stypendia. red

Dla mieszkańców naszego miasta 
pomoc udzielana jest w punkcie konsul-
tacyjnym w siedzibie Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Puszczykowie. 
Dyżury mają na celu ułatwić dostęp do 
pomocy prawnej i psychologicznej dla 
osób pokrzywdzonych przestępstwem 
w mniejszych aglomeracjach, udzielić 
pomocy prawnej i psychologicznej jak 
najwcześniej od momentu przestępstwa, 
pomóc podjąć działania mające na celu 
łagodzenie skutków przestępstwa, 
wspierać w inicjowaniu czynności pro-
cesowych, udzielić informacji o pra-

wach i obowiązkach wynikających z po-
zycji pokrzywdzonego. Terminy dyżu-
rów w Puszczykowie:

* * *
Punkt konsultacyjny w Puszczy-

kowie znajduje się w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej, ul. wysoka 1. 
Dyżury: druga i czwarta środa mie-
siąca od 16.00 do 19.00. 

* * *
Na spotkanie można umówić się 

telefonicznie pod nr tel. 533 120 170 
lub mailowo: 

pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem 
mogą też skorzystać z konsultacji psy-
chologicznej i prawnej w puszczykow-
skiej filii Ośrodka Pomocy dla Osób Po-
krzywdzonych Przestępstwem (działal-
ność filii jest finansowana ze środków 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
i Pomocy Postpenitencjarnej, którego 
dysponentem jest Minister Sprawiedli-
wości).

 Filia w Puszczykowie działa przy ul. 
Żupańskiego 2 (w siedzibie Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej) a konsultacje 
odbywają się w pierwszą i trzecią środę 
miesiąca w godz. 16.00 – 18.00.  

* * *
w celu umówienia spotkania należy 

zadzwonić na nr tel. 786 160 100 
lub napisać maila na adres: 

pomoc@po krzywdzeni.poznan.pl. 
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PRZEKAż SwóJ  
1% PODATKu 
ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie przewiduje, że każdy podatnik płacący 
podatek dochodowy od osób fizycznych może 
przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz wybranej 
przez siebie organizacji pożytku publicznego.

1% podatku dochodowego mogą przekazać:
–  podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych 

(w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego 
zbycia papierów wartościowych);

–  podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewiden-
cjonowanych;

–  podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzysta-
jący z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem 
jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT-
–u otrzymanego z ZUS. 

wybIERZ ORgANIZAcJę 
Aby przekazać swój 1% podatku należy wybrać organiza-

cję, którą chcemy wesprzeć. Wykaz organizacji pożytku pu-
blicznego, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozli-
czeniach za 2014 r. publikowany jest na stronach Departa-
mentu Pożytku Publicznego MPiPS w zakładce aktualności.

Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1% można 
znaleźć także w internetowej bazie organizacji pożytku pu-
blicznego w portalu www.ngo.pl.

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia 
w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowe-
go, które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podat-
ku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego 
OPP”, wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% 
należnego podatku (art. 45c ust.3 ustawy o pdof). Numer ten 

znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej, a także w bazie na stronie www.ngo.pl.

Uwaga! Zanim wpiszemy numer KRS – upewnijmy się, 
że wybrana przez nas organizacja znajduje się w wykazie 
OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2014 rok. 

wPISZ KwOTę 
Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach 

PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla 
OPP (jeśli wypełniamy PIT-a w jakimś programie kompute-
rowym kwota zostanie obliczona automatycznie). Nie może 
ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego 
z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dzie-
siątek groszy w dół (art. 45c ust. 1 ustawy o pdof).

Na podstawie www.ngo.pl

wybrane orGanizacje pożytku publiczneGo Działające 
na terenie puszczykowa, którym można przekazywać 1% 

poDatku DochoDoweGo (stan na 20 i 2015):

• Fundacja polskich kawalerów maltańskich
„pomoc maltaŃska”, 61-113 poznań, ul. Świętojańska 1
krs: 0000207523
w przypadku Domu pomocy maltańskiej w puszczykowie w rubryce  
„cel szczegółowy” należy wpisać: na rzecz Domu pomocy maltańskiej 
w puszczykowie.

• stowarzyszenie przyjaciół puszczykowa
Grunwaldzka 7, 62-040 puszczykowo. krs: 0000105528

• stowarzyszenie sportowe „akademia tenisowa angelique kerber”
ul. sobieskiego 50, 62-040 puszczykowo. krs:0000292082

• związek harcerstwa polskiego chorągiew wielkopolska,
w rubryce „cel szczegółowy 1%” wpisujemy: hufiec poznań rejon  
– ośrodek zhp puszczykowo. krs 0000266321

• związek ochotniczych straży pożarnych rp, 
w rubryce „cel szczegółowy 1%” wpisujemy: osp puszczykowo, 
ul. zacisze 3, 62-040 puszczykowo. krs 0000116212.

bezpłatny kurs komputerowy Dla osób 50+ Na przełomie lutego i marca zakończyło się bezpłatne 
szkolenie komputerowe EcDl na poziomie Start – pro-
jekt współfinansowany przez unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Europejskiego. 

Do udziału w nim zaproszone zostały osoby powyżej  
50 roku życia, mieszkające w Puszczykowie, z wykształce-
niem maksymalnie średnim i nie prowadzące własnej działal-
ności gospodarczej. Obejmowało ono 60 godzin, w trakcie 
których kursanci pod okiem wykwalifikowanego trenera zdo-
bywali wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu obsługi 
komputera. Projekt zakończył się egzaminem i zdobyciem 
certyfikatu ECDL Start wydanym przez Polskie Towarzystwo 
Informatyczne. BMcaK



informacje

www.puszczykowo.pl marzec 2015Echo Puszczykowa 19

Dni wolne od lekcji nie były czasem wolnym od zajęć w „KlubIE 
PuSZcZA”. w trakcie ferii zimowych czas w świetlicy upłynął pod 
znakiem aktywnego wypoczynku oraz wycieczek.

Po wytężonym wysiłku jakim 
było zamknięcie zimowego seme-
stru roku szkolnego 2014/2015, 
a także zdobywanie ocen już w se-
mestrze letnim przyszedł wreszcie 
czas na zasłużony odpoczynek.

Na równe dwa tygodnie ferii na 
bok odeszło codzienne odrabianie 
lekcji i nauka do sprawdzianów. 
Pojawił się za to stół ping-pongo-
wy, przy którym wspólnie popra-
wialiśmy swoje umiejętności gry, 
pobijaliśmy świetlicowe rekordy 
oraz dobrze się bawiliśmy. Mieli-
śmy także znacznie więcej czasu na 
wspólne czytanie książek i komiksów, 
granie w gry planszowe oraz rozwijanie 
swoich plastycznych talentów. Wyrwa-
liśmy się również poza mury świetlicy, 
i wyjechaliśmy na dwie wycieczki.

W pierwszym tygodniu ferii wybra-
liśmy się do Radia Merkury w Pozna-
niu. Zostaliśmy oprowadzeni po pięknie 
odrestaurowanej, zabytkowej kamienni-
cy stanowiącej siedzibę radia. Poznali-
śmy wszystkie tajniki pracy tamtejszych 
dziennikarzy oraz dowiedzieliśmy się 
jak wraz ze zmianami technologiczny-
mi zmienia się codzienność radiowa. 

Dowiedzieliśmy się w jaki sposób przy-
gotowywane są cogodzinne wiadomości 
oraz jak nadawane są audycje radiowe, 
także te relacjonowane na żywo z miej-
sca najświeższych wydarzeń. Udało 
nam się również przypatrzeć audycji 
prowadzonej na żywo oraz porozma-
wiać z dziennikarzami o ich pracy. Jed-
nak największą frajdę sprawiła nam 
możliwość sprawdzenia się w roli spi-
kera radiowego. Mieliśmy niecodzienną 
okazję zasiąść w studio nagrań i odczy-
tać wiadomości, a później odsłuchać to, 
co udało nam się nagrać.

Na kolejną wycieczkę, ku osłodzie 
czasu wolnego, wybraliśmy się do ma-
nufaktury cukierków Karmelkowo przy 
ul. św. Marcin. 

Witryna niewielkiej wytwórni cu-
kierków przykuwa wzrok przechodniów 
w każdym wieku mnóstwem kolorów 

i słodkości. Prawdziwa magia i urok 
tego miejsca ujawnia się jednak po 
przekroczeniu progu manufaktury. 
Każda ściana oblepiona jest półka-
mi uginającymi się od pudełek z cu-
kierkami, a każdy kąt zapełnia sto-
jak z lizakami, ba! Lizaki zwisają 
nawet z sufitu! 

Mnogość kolorów i smaków 
cukierków przyprawia o prawdzi-
wy zawrót głowy, a unoszący się 
zapach sprawia, że ślinka sama na-
pływa na język. W tym kolorowym 
miejscu uczestniczyliśmy w poka-
zie gotowania i barwienia karmelu 

oraz przygotowywania go do produkcji 
lizaków. Po pokazie każdy uczestnik 
wycieczki mógł własnymi rękami stwo-
rzyć lizaka oraz spróbować jeszcze cie-
płego karmelu o smaku białej czekola-
dy. Wizyta tam to prawdziwa uczta dla 
zmysłów. 

Wszystko co dobre kiedyś się koń-
czy. Jednak pełni wspomnień, wypoczę-
ci i zrelaksowani powróciliśmy do co-
dziennych obowiązków. Nową energię 
do działania dają nam również coraz 
dłuższe i cieplejsze dni oraz nadchodzą-
ce święta. n

wIOSENNy SEMESTR 
AKADEMII SENIORA
wiosenny semestr Akademii Seniora 
zainaugurowany został koncertem operetkowym 
znanego i lubianego w Puszczykowie duetu Agnieszki 
wawrzyniak i bartosza Kuczyka.

 W programie zatytułowanym „Usta milczą, dusza śpiewa” 
pojawiły się popularne utwory operetkowe tj. „Brunetki, blon-
dynki”, ”Przetańczyć całą noc”, czy też „Aria ze śmiechem” 
Publiczność chętnie włączała się w śpiew wraz z solistami, co 
jeszcze bardziej podkreślało wyjątkowość wieczoru. BMcaK

RADIO MERKuRy I KARMElKOwO,  
cZylI FERIE w „KlubIE PuSZcZA”
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w przeDeDniu sezonu 2015 r.
w tym roku pierwsze zmagania wędkarskie 
zaplanowaliśmy na drugi tydzień kwietnia. Zanim 
jednak wpadniemy w wir nowego sezonu, należy 
napisać kilka słów podsumowujących miniony rok. 

W 2014 r. Koło PZW przy Urzędzie Miasta w Puszczyko-
wie zorganizowało 19 imprez. W zmaganiach nad wodą i in-
nych spotkaniach uczestniczyło ponad 550 osób. 

W ubiegłym roku mieliśmy okazję spotkać się z Panem 
Burmistrzem Andrzejem Balcerkiem i Panem komendantem 
Straży Miejskiej Dariuszem Borowskim na spotkaniu opłat-
kowym, które powoli staje się tradycją Koła PZW Puszczy-
kowo. Dzięki dotacji na realizację zadania publicznego zor-
ganizowaliśmy wszystkie zaplanowane imprezy i dwie dodat-
kowe – wyjazdowe pod koniec roku. Z poszczególnych za-
wodów zdawaliśmy relację za pośrednictwem lokalnych ga-
zet i strony internetowej Koła, stała się ona istotnym medium 
w kontakcie z pasjonatami wędkarstwa. Strona prowadzona 
przez sekretarza kolegę Adama Stefaniaka, zanotowała 
42 745 wejść, co niezmiernie cieszy i obrazuje żywe zainte-
resowanie działalnością Koła. 

Miniony rok zakończyliśmy 30 grudnia. Podczas corocz-
nego zebrania zarząd przedstawił sprawozdania z działalności 
w sezonie 2014 i założenia na zbliżający się rok 2015. Z ra-
mienia Okręgu PZW w Poznaniu odwiedził nas pan Andrzej 
Bartkowiak, wręczał wyróżnienia roczne kolegom i odzna-
czył Kazimierza Aniołę „Srebrną odznaką PZW” wręczaną 
za zasługi i wieloletnią działalność na rzecz wędkarstwa. 
Podczas zebrania członkowie koła wybrali nowego skarbnika 

koła, został nim Jarosław Stachowiak, zastąpił Macieja Po-
łomskiego, któremu serdecznie dziękujemy za wzorowe spra-
wowanie swojej funkcji i życzymy wielu dobrych połowów. 

Zgodnie z tradycją ogłoszono w tym dniu Klasyfikację 
„Wędkarza roku 2014” w dyscyplinie spławikowej i spinnin-
gowej, która wygląda następująco: 

Wędkarz Roku 2014 – kat. Senior, dyscyplina spławikowa:

Miejsce Imię i Nazwisko Waga Punkty
1. Jacek Gensler 23520 320

2. Marcin Mizerny 22530 270
3. Artur Rothe 16300 260

Wędkarz Roku 2014 – kat. Senior, dyscyplina spinningowa:

Miejsce Imię i Nazwisko Waga Punkty
1. Jan Krawczyk 1100 180
2. Michał Polowczyk 1440 160
3. Wojciech Tomaszewski 700 140

Koleżankom i kolegom, którzy nie zjawili się na zebraniu, 
a otrzymali wyróżnienia – upominki i dyplomy zostaną wrę-
czone na pierwszych zawodach wędkarskich, które odbędą 
się 12 kwietnia. 

Zarząd Koła do ostatniej chwili ustalał plan imprez w tym 
sezonie. Zdecydowaliśmy się zorganizować 13 imprez węd-
karskich, które zostały wsparte dotacją w wysokości 11 tysię-
cy złotych w ramach zadania publicznego „Organizacji zawo-
dów wędkarskich dla Mieszkańców”. W tym miejscu pragnę 
podziękować Panu Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi, 
pracownikom Urzędu Miejskiego za wspieranie działań na-
szej organizacji, co przekłada się na zadowolenie Puszczy-
kowskich wędkarzy biorących czynny udział w życiu Koła.

Sprzedaż zezwoleń 2015
Sprzedaż zezwoleń na połów w wodach PZW będzie od-

bywać się w pomieszczeniach CAK (szkoła) przy ul. WYSO-
KIEJ 1 w Puszczykowie. Informacje o godzinach i dniach 
sprzedaży znajdziecie Państwo na miejskich tablicach ogło-
szeniowych oraz stronie internetowej Koła: http://www.pzw.
org.pl/puszczykowo, gdzie odnajdą Państwo: informacje 
o terminach zawodów, bieżącej działalności Okręgu PZW 
w Poznaniu, zapoznają się z galeriami zdjęć z zawodów 
i wieloma innymi informacjami. 

Pragnę też zaprosić wszystkich, którzy chcieliby stać się 
częścią wielkiej rodziny wędkarskiej, do wstępowania w sze-
regi Koła PZW przy Urzędzie Miasta w Puszczykowie. Węd-
karstwo może być przygodą na lata! Odwiedź stronę Koła, 
skontaktuj się z Nami, to bardzo proste. 

adam Stefaniak – Sekretarz KołaKazimierz Anioła odbiera srebrną odznakę pzw.

fo
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„bOSKI ROZwóD” NA DZIEń KObIET 
czy życie po rozstaniu może mieć barwy i pełnię? Jak walczyć z samotnością 
i nieuchronnym wpływem praw grawitacji na pewne części ciała? 

„PO DRODZE AFRyKA” – JAK MAły FIAT PODbIł AFRyKę 
13 marca w bibliotece Miejskiej na Rynku odbyło się spotkanie z podróżnikiem Arkadym Pawłem Fiedlerem. wnuk 
pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera opowiadał o swojej podróży na czarny ląd, którą odbył Fiatem 126 p.

Jego 3,5 miesięczna podróż „Malu-
chem” rozpoczęła się w Egipcie, a za-
kończyła w RPA. Podróżnik i jego samo-
chód pokonali 16200 km, odwiedzili  
11 krajów, walczyli między innymi 
z upałem w Sudanie, błotem w Ugan-
dzie, kurzem i afrykańską „tarką” w Tan-
zanii. Trudy podróży ponad wszystko 
wynagrodziła napotkana piękna przyro-
da i fascynujący ludzie. Podczas spotka-
nia w Puszczykowie słynny już Maluch, 
nadal pokryty pyłem afrykańskiego pia-

sku stał tuż przy wejściu do Biblioteki. 
Uczestnicy obejrzeli bogaty zbiór zdjęć 
i filmów z tej wyprawy, opatrzony wie-
loma opowieściami i anegdotami Arka-
dego Pawła. Podróżnik zdradził, że za-
mierza napisać książkę o wszystkich 
przygodach przeżytych w drodze. Na 
zakończenie spotkania Gość Biblioteki 
otrzymał książeczkę z afrykańskimi 
zwierzętami, wykonaną przez dzieci 
z Przedszkola „Pracowite Pszczółki”. 

 BMcaK

Odpowiedzi na te oraz inne pytania znaleźć 
mogła publiczność w spektaklu „Mój boski roz-
wód” w reżyserii Jerzego Gruzy. W monodramie 
popularnej dramatopisarki irlandzkiej Geraldine 
Aron wystąpiła Krystyna Podleska, fantastycz-
nie wcielając się w kobietę samotną po przej-
ściach. Jej sytuacja życiowa przedstawiała się 
mało optymistycznie: porzucona przez męża dla 

młodszej kobiety, córka skupiona na własnej 
osobie i matka zimna, bezwzględnie krytyczna. 
Mimo to, bohaterka nie traci poczucia humoru 
i ciekawości świata. 

Sztuka w niezwykle zabawny, błyskotliwy 
i inteligentny sposób pokazuje jak kobieta po-
woli odnajduje sens życia i ponownie staje się 
atrakcyjna. BMcaK

KOTy w bIblIOTEcE 
Dzień 17 lutego uznany jest za Międzynarodowy Dzień Kota. Jako 
pierwsi oficjalnie zaczęli obchodzić go włosi, zwracając w ten sposób 
uwagę na nierzadko ciężki los tych zwierzaków. Od 17 lutego przez 
ponad miesiąc mali i dorośli czytelnicy biblioteki Miejskiej obejrzeć 
mogli wystawę kocich figurek, należących do kolekcji mieszkanki 
Puszczykowa – pani barbary Mulczyńskiej. 

 – Cała kolekcja liczy dzisiaj około 
350 kocich figurek i … dwa żywe. Oczy-
wiście ciągle się powiększa. Dostaję je 
od znajomych i rodziny. Wiele kupiłam 
na Allegro. Niektóre są dosyć unikato-
we, jak np. kotki porcelanowe wyprodu-
kowane w manufakturze Łomonosowa, 
słynącej z ekskluzywnej porcelany – 
mówi B. Mulczyńska. 

W bibliotece można obejrzeć ponad 
180 kotów z kolekcji pani Basi. Wśród 
nich znalazły się koty drewniane, porce-
lanowe, woskowe, duże i małe. Na naj-
młodszych Czytelnikach największe 
wrażenie zrobił ogromny pluszowy ty-
grys, którego można było dotknąć i po-
głaskać. Wystawę kotów oglądały też 
Przedszkolaki: Pracowite Pszczółki 

i Leśni Przyjaciele, słuchając przy oka-
zji opowieści o kocich bohaterach ksią-
żek. Serdecznie dziękujemy pani Barba-
rze Mulczyńskiej za udostępnienie ko-
lekcji.  BMcaK
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informacje

  data ur.  data zg.
Nowak Zofia 21.IV.1929 27.II.2015
Libera Stanisław 7.IV.1946 5.III.2015
Przydanek Joanna 28.IV.1935 5.III.2015
Ratajczak Grażyna Stanisława 9.IV.1959 6.III.2015

odesZLi

Rajczak Irena Aniela 5.X.1933 6.III.2015
Juzl Krystyna Wanda 3.VI.1948 9.III.2015
Mroczyński Edward Antoni 25.III.1933 9.III.2015
Młynkowiak Ryszard 25.III.1934 12.III.2015
Słabiak Cecylia 15.IX.1945 13.III.2015

ZlIKwIDuJ wyROby Z AZbESTu 
Do 15 września br. mieszkańcy Puszczykowa mogą składać w urzędzie 
Miasta Puszczykowa wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów 
zawierających azbest. Akcję organizuje Powiat Poznański, który 
pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych 
(demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie).

Do Urzedu Miasta w Puszczykowie 
można składać wnioski wyłącznie doty-
czące nieruchomości znajdującej się w gra-
nicach administracyjnych Puszczykowa. 
Do wniosku obowiązkowo należy załą-
czyć dokument potwierdzający posiadanie 
tytułu prawnego do nieruchomości (ksero-
kopię aktu notarialnego, odpisu z księgi 
wieczystej lub inne, na której potwierdzo-
no przez gminę okazanie oryginału do 
wglądu lub oryginał tych dokumentów).

Szczegółowe informacje dotyczące 
ogólnych zasad zawarte są w załączniku 
do Uchwały Zarządu Powiatu w Pozna-
niu Nr 124/2015 z dnia 10 lutego 2015 
roku.

W przypadku wnioskodawców zaj-
mujących się produkcją, przetwarza-
niem i obrotem produktami rolnymi – 
obowiązkowo należy wypełnić odpo-
wiednie oświadczenie oraz formularz 
informacyjny.

Przypominamy również wnioskodaw-
com o obowiązku złożenia do Wydziału 
Administracji Architektoniczno – Budow-
lanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
zgłoszenia przed realizacją prac związa-
nych z demontażem azbestu. red

PROJEKT wyżSZych MANDATów
Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien za wybrane rodzaje wykroczeń 
przekazany do uzgodnień przez Ministerstwo Spraw wewnętrznych przewiduje m.in. 
aby kierowcy, którzy nie mają uprawnień do parkowania na miejscu dla 
niepełnosprawnych lub zostawią swoje auto na „kopercie” zapłacili 800 zł mandatu. 

Od 1 grudnia 2014 r. 
punkt potwierdzania 
uprawnień dla osób 
niepełnosprawnych 

zlokalizowany 
przy ulicy Zielonej 8 
zostaje przeniesiony 
na ul. Słowackiego 8

w Poznaniu.

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości 
grzywien za wybrane rodzaje wykroczeń jest 
obecnie w uzgodnieniach. Jego celem jest dosto-
sowanie przepisów dotyczących mandatów do 
zmian w prawie, które nastąpiły w 2014 roku. 

Najważniejsze projektowane zmiany dotyczą 
właśnie kwestii związanych z parkowaniem 
w miejscach z zakazem lub w miejscach prze-
znaczonych dla osób niepełnosprawnych. Kie-
rowca, który zaparkuje na miejscu dla osób nie-
pełnosprawnych i będzie się przy tym posługi-
wać kartą parkingową wystawioną dla osoby 
niepełnosprawnej (dotyczy to oczywiście kie-
rowców bez orzeczenia o niepełnosprawności), 
może dostać mandat w wysokości do 1000 zł. Za 

posługiwanie się nieuprawnioną kartą parkingo-
wą grozić ma 300 zł mandatu.

Przypominamy, że „stare” karty parkingowe 
uprawniające do parkowani na tzw. kopertach 
dla niepełnosprawnych ważne są tylko do końca 
czerwca br. Potem za posługiwanie się nią bę-
dzie więc można otrzymać mandat w wysokości 
300 zł. 

Nowe karty będą imienne i wydawane na 
okres ważności orzeczenia o niepełnosprawno-
ści, jednak nie dłużej niż na pięć lat. Placówki 
obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymują 
karty parkingowe na trzy lata. Od stycznia 2016 
roku ma zacząć funkcjonować elektroniczna 
centralna ewidencja kart parkingowych. red
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OSTROżNIE Z wyPAlANIEM 
Z wiosennymi porządkami na przydomowych ogrodach bardzo często 
związane jest wypalanie suchych gałęzi, liści czy traw. wielu 
mieszkańców Puszczykowa ma dylemat: czy można spalać w ogrodzie 
resztki gałęzi czy suchej trawy? czy za to grozi mandat?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania 
porządku i czystości, na terenie miasta 
dopuszczalne jest spalanie części orga-
nicznych na ziemi. 

 – Oczywiście wszystko musi odby-
wać się pod kontrolą. Niedopuszczalne 
jest, aby rozpalić duże ognisko i pozo-
stawić je bez opieki, a niestety mieliśmy 
takie przypadki. Jeśli ogień jest duży lub 
zadymienie utrudnia ruch pieszych czy 
samochodów, jesteśmy zobowiązani in-
terweniować. W takich przypadkach na-

leży liczyć się z karą grzywny. Interwen-
cje podejmujemy także na zgłoszenie 
mieszkańców. Dlatego mam prośbę do 
mieszkańców naszego miasta, aby po 
prostu takie wiosenne porządki na pose-
sji uzgodnić z sąsiadami. Poinformować 
ich o tym, że będziemy palić resztki, 
uchroni nas to przed niepotrzebnymi 
scysjami– informuje komendant Straży 
Miejskiej Dariusz Borowski. 

Od 1 kwietnia zmieniają się godzi-
ny pracy Straży Miejskiej. w okresie 

wiosenno-letnim strażnicy pełnią 
służbę w następujących godzinach: 
poniedziałek-piątek: 7:00 – 22:00, so-
bota: 10:00 – 18:00, niedziela: 12:00–
20:00 telefon dyżurny Straży Miej-
skiej – 0692 458 534. red

DROgOwcy PRZySTąPIlI DO PRAc
Zima niemal na pewno opuściła już wielkopolskę, a stosunkowo wysokie 
temperatury pozwoliły rozpocząć już w marcu wykonywanie wielu prac 
związanych z utrzymaniem puszczykowskich ulic w należytym stanie. 

W naszym mieście ruszyły więc prace 
związane z równaniem nieutwardzonych 
ulic. W marcu ekipy drogowców pojawia-
ły się także tam, gdzie po zimie konieczne 
były naprawy doraźne nawierzchni z masy 
bitumicznej. Takie prace prowadzone były 

w całym mieście. W ramach umowy pod-
pisanej przez Puszczykowo miasto zosta-
ło pozamiatane po zimie. W tym roku ze 
względu na łagodniejszą zimę na ulicach 
naszego miasta było zdecydowanie mniej 
piasku niż w latach ubiegłych. 

Przed świętami Wielkiej Nocy no-
wymi kwiatami zostaną obsadzone ron-
da i klomby. Wcześniej przeprowadzo-
no pielęgnacyjne cięcia roślin. red

OZNAKuJ SwóJ ROwER 
Puszczykowscy policjanci w ramach akcji „bezpieczny 
rower” zapraszają wszystkich właścicieli rowerów na 
bezpłatnie znakowanie jednośladów. 

W ramach programu prewencyjnego „Bezpieczny rower” 
policjanci znakują rower nie uszkadzając lakieru (numer wi-
doczny jest w promieniach UV) i rejestrują go przypisując mu 

indywidualny numer. Każdy jednoślad otrzymuje także spe-
cjalna nalepkę potwierdzającą umieszczenie roweru w Policyj-
nym Rejestrze Oznakowanych Rowerów. red 

Terminy znakowania rowerów w Puszczykowie
w Komisariacie Policji

 3.04.2015 r. w godz. 10.00 – 13.00
10.04.2015 r. w godz. 15.00 – 18.00
20.04.2015 r. w godz. 10.00 – 13.00

cO? gDZIE? KIEDy?
22. 04.2015 – godz. 18:00, W hołdzie Jerzemu W. Szulczewskiemu – spotkanie z opowieściami.  

Opowiadają: Martyna Rubinowska i Łukasz Bernady.Oprawa muzyczna: Julia Rauhut. Biblioteka Miejska 
im. M. Musierowicz w Puszczykowie, ul. Rynek 15.

23. 04.2015 – godz. 17:00, Spotkanie z Teatrem przedstawienie pt. „Podwodny świat”.  
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz w Puszczykowie, ul. Rynek 15, Bilet 5 zł. 
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sport

KRASNAlKI NA KORTAch 
w Akademii Tenisowej Angelique Kerber w Puszczykowie odbył się Iv 
halowy Ogólnopolski Turniej Krasnalek (dziewczęta rocznik 2005 i mł.) 
– nieoficjalne Mistrzostwa Polski w tej kategorii wiekowej.

 – W turnieju wzięło udział 45 dziewczynek z całej Polski w tym 6 z Wielkopol-
ski. Najlepszy wynik osiągnęła zawodniczka C.T. Sobota Alyssa Straszewski, która 
dotarła do trzeciej rundy – mówi dyrektor turnieju Henryk Gawlak. 

W pojedynkach półfinałowych zagrały „krasnalki” najwyżej rozstawione. 
W pierwszym pojedynku 

Julia Kiwior (1) ( KKT Kraków ) wygrała 6:2, 6:1 z Leticią Matuszewski (4) 
(K.S. Budowlani Olsztyn). W drugim meczu o finał Malwina Rowińska (2) (Legia 
Warszawa) wygrała 6:2 , 7:5 z Darią Górską (3) ( NST Tczew). 

W finale lepsza okazała się Malwina Rowińska, która wygrała 6:3, 6:2 z Julią 
Kiwior. h.G.

DZIEwcZyNy NA MEDAl 

brąz 
w słupcy
Pięcioosobowa 
grupa badmintoni-
stów wystartowała 
w Krajowym 
Turnieju badmin-
tona w Słupcy –  
7 marca 2015 r. 

Najmłodsi zawodnicy PTS-u z licen-
cjami Polskiego Związku Badmintona 
rywalizowali w grach pojedynczych 
i podwójnych. W kategorii młodzików 
młodszych najlepiej spisał się Kajtek 
Jeziak, który po wyjściu z grupy i awan-
sie do fazy pucharowej uległ przyszłemu 
zwycięzcy turnieju. W grze podwójnej 
Kajtek w parze z zawodnikiem z Prze-
źmierowa wywalczył brązowy medal. 
Po wyjściu z grupy do fazy pucharowej 
zaszedł również Kuba Standar, który 
w ćwierćfinale musiał uznać wyższość 
rywala z Baranowa. Kuba Mikołajczak 
odniósł dwa zwycięstwa i jedną porażkę 
w grupie co nie pozwoliło mu awanso-
wać do dalszej fazy turnieju. W Katego-
rii Młodzików Kuba Kędziora i Wojtek 
Pawlik zakończyli turniej w fazie grupo-
wej. PTS

Złoto i srebro przywiozły 
z Mistrzostw Polski Kobiet 
i Mężczyzn w tenisie rozegranych 
w bydgoszczy reprezentantki 
Akademii Tenisowej Angelique 
Kerber z Puszczykowa. 

Olga Brózda zdobyła dwa medale. 
W grze singlowej zdobyła tytuł wicemi-
strza Polski, ulegając w finałowym po-
jedynku Magdalenie Fręch – turniejo-
wej jedynce z Akademii Tenisowej A. 
Kobierski Łódź (1:6; 3:6). 

W grze deblowej wspólnie ze swoją 
podopieczną 17 letnią Anastasiyą Sho-
shyną zdobyły tytuł mistrzowski.

 W drodze po złoto puszczykowski 
debel pokonał w półfinale parę Weronika 
(RKT Return Radom) O. Szymczuch 
(Sport Klub Kryspinów ) 6:1,6:0. 

W finale O.Brózda/A. Shoshyna 
w dwusetowym pojedynku okazały się 
lepsze od pary M. Fręch (A.T. A.Kobier-
ski Łódź) – Z. Maciejewska (KS Start – 
Wisła Toruń).

Jak mówi Henryk Gawlak, prezes 
Akademii Tenisowej Angelique Kerber 
w Puszczykowie doskonałe osiągnięcia 
pań są wynikiem ich ciężkiej pracy. 

– Olga Brózda na mistrzostwach ro-
zegrała 10 meczy w tym kilka trzy seto-
wych przegrywając tylko jeden. Brawo 
dziewczyny!!! – gratuluje. h.G.
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sport

wAlcZylI O PółFINAł 
POD KOSZAMI
chłopcy z „dwójki” i dziewczęta z „jedynki” będą 
reprezentowali Puszczykowo podczas półfinałów 
powiatu poznańskiego w koszykówce w kategorii 
szkół podstawowych. 

SPORTOwy DZIEń KObIET
8 marca centrum Animacji Sportu zaprosiło panie
(i nie tylko) na rajd Nordic walking połączony 
z ogniskiem i kiełbaskami. 

Trasa jak zwykle wiodła pięknymi szlakami Wielkopol-
skiego Parku Narodowego. Wszyscy, którzy ten dzień chcie-
li spędzić aktywnie – mieli ku temu sposobność. Na koniec 
wszystkie panie otrzymały słodkie upominki. /caS/jh

SIATKARSKA lIgA KObIET
14 marca odbyła się przedostatnia kolejka rundy 
grupowej siatkarskiej ligi kobiet. w trzech meczach 
spotkały się zespoły Absolwentek uAM, Pędzących 
bzoskwinek, P4, MKS Puszczykowo, Pretty women 
oraz Złotek. 

Poniżej przedstawiamy wyniki poszczególnych spotkań:
Pędzące Brzoskwinki vs. Złotka 3:0, (26:24, 25:12, 25:19)
Absolwentki vs. Kadetki 3:0, (25:14, 25:14, 25:19)
Pędzące Brzoskwinki vs. P4 3:0, (27:25, 25:22, 25:22)
Pretty Women vs. Kadetki 3:0, (26:24, 25:14, 25:11)
Kolejne rozgrywki 18 kwietnia br. Zapraszamy! /caS/jh

w meczu dziewcząt „jedynka” pokonała „dwójkę” 43:14. 
Szkolne drużyny wystąpiły w następujących składach:

Szkoła Podstawowa nr 1:Amelia Tężycka, Iga Miśkie-
wicz, Hanna Durczewska, Nina Zażembłowska, Patrycja 
Knop, Martyna Feferkuch, Aleksandra Wietrzyńska, Eryka 
Wołek, Matylda Niedbała, Gabriela Ossowska, Wita Lis, Gra-
cjana Jankowska. Opiekun: Lucyna Dydzińska

Szkoła Podstawowa nr 2: Magdalena Grabia, Wiktoria 
Kleiber, Martyna Spychała, Anna Prendke, Aleksandra Jac-
kowiak, Joanna Frąckowiak, Joanna Gocka, Julia Krawczyk, 
Sandra Stachowiak, Natalia Jajczyk, Wiktoria Mazur, Gabry-
sia Kwiatkowska. Opiekun: Marzenna Johaniewicz.

wśród chłopców o zwycięstwie zdecydował 1 punkt. 
Dwójka wygrała bowiem 27:26.

Drużyny męskie wystąpiły w składach:
Szkoła Podstawowa nr 1: Max Woltman, Oskar Przybylak, 

Max Stawowczyk, Jan Namysł, Marcin Popławski, Wojtek Ja-
kubiak, Wiktor Szejn, Igor Roszkowski, Jan Kubasik, Marcel 
Madajczak. Opiekun: Wiesław Bartkowiak.

Szkoła Podstawowa nr 2:Jakub Skibiński, Jakub Dobic-
ki, Michał Stefański, Adam Łukaszewicz, Franciszek Baszyń-
ski, Piotr Wielowiejski, Hubert Kortus, Norbert Żelek, Piotr 
Bręczewski, Daniel Toniński. Opiekun: Michał Przybylski.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w pół-
finałach powiatu.  caS/ic
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SIATKARSKA 
gIMNAZJADA
Reprezentacja Puszczykowa 
i Ruska wywalczyły 10 marca br. 
awans do finału rejonu XvI 
gimnazjady w piłce siatkowej 
chłopców. 

Półfinał a rejonu Poznań wschód 
rozegrano w hali gimnastycznej Gim-
nazjum nr 2 w Puszczykowie. w im-
prezie uczestniczyły oprócz gospoda-
rza, czyli Gimnazjum nr 2 w Puszczy-
kowie, Gimnazjum w czerniejewie 
oraz Gimnazjum ZS rusko. 

Spotkania rozgrywane były do dwóch 
wygranych 25 punktowych setów. 

W pierwszym pojedynku gospoda-
rze podejmowali zawodników Gimna-
zjum w Czerniejewie. Mecz zakończył 

się wynikiem 2-0 dla chłopców z Pusz-
czykowa, jednak sukces nie przyszedł 
łatwo. Szczególnie drugi set przyniósł 
wiele emocji, gdzie dobra zagrywka 
Patryka Skibińskiego przechyliła szalę 
zwycięstwa na stronę Gimnazjum nr 2 
w Puszczykowie. 

W drugim meczu Gimnazjum z Czer-
niejewa podejmowało Gimnazjum z Ze-
społu Szkół w Rusku. Był to bardzo cie-
kawy pojedynek zakończony sukcesem 
Gimnazjum Rusko dopiero po tie-braku. 
Taki wynik pozbawiał szans na awans do 
finału zawodników z Czerniejewa.

Chociaż przed ostatnim meczem 
wiadomo było, iż obie rywalizujące ze 
sobą drużyny mają zapewniony awans 
do finału, zawodnicy stworzyli fanta-
styczne widowisko. Przy licznie zgro-
madzonej młodzieży byliśmy świadka-
mi zaciętego meczu z happy endem dla 
chłopców z Puszczykowa. W pierwszym 

secie, pomimo długiego prowadzenia 
gospodarzy, triumfowali zawodnicy 
z Gimnazjum ZS Rusko. W drugim se-
cie zacięta walka do stanu 23-23. Kiedy 
kolejny punkt zdobywają goście, wyda-
wać by się mogło, że losy meczu są 
przesądzone. Nic bardziej mylnego. Po 
kilku udanych zagraniach wygrywa 
Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie! 
O wszystkim miał zadecydować trzeci 
set. W tej partii do stanu 9-9 obie druży-
ny miały szanse na ostateczny sukces. 
Jednak rewelacyjna gra w końcówce 
(znów błysnął Skibiński na zagrywce 
przy akompaniamencie Jędrzeja Kowala 
w ataku) i proste niewymuszone błędy 
zawodników z Ruska, pozwoliły chłopa-
kom z Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie 
wygrać spotkanie 2-1. Tym samym oka-
zali się najlepsi w całym turnieju! 

Organizatorem turnieju dla Szkolne-
go Związku Sportowego WIELKO-
POLSKA było Centrum Animacji Spor-
tu w Puszczykowie, które przygotowało 
dla wszystkich drużyn pamiątkowe me-
dale i puchary. Turniej zaszczycił swoją 
obecnością Władysław Ślisiński, za-
stępca Burmistrza Puszczykowa, który 
wręczył dyplomy i medale młodym 
siatkarzom. 

Naszym siatkarzom życzymy powo-
dzenia w finałach.

/caS/Michał Dolski,  
Joanna hejnowicz

MEDAlOwy START FIlIPA SKIbIńSKIEgO 
Filip Skibiński zdobył w swoim roczniku puchar Sheraton cup na 
prestiżowych zawodach pływackich ISMM Sheraton Poznań cuP, 
które odbyły się w lutym 2015 r. na poznańskiej pływalni na Malcie.

walne 
zebranie pts
Zarząd Puszczykowskiego 
Towarzystwa Sportowego 

serdecznie zaprasza na 
walne Sprawozdawcze 

zebranie członków PTS-u. 
Zebranie odbędzie się 

30.03.2015 o godz.18.00 
w sali sesyjnej Urzędu 

Miasta w Puszczykowie 
ul. Podleśna 4.

Drużyna z Puszczykowa wystąpiła w następującym składzie: Jędrzej Kowal, Jędrzej Brę-
czewski, Patryk Skibiński, Jan Nieckarz, Piotr Górka, Michał Latosi, Jan Kujawa, Mikołaj 
Kaczmarek, Łukasz Chwieralski, Mateusz Flis, Bartosz Milne, Adam Karalus, Adam Dec.

Trzecia edycja tych międzynarodowych zawodów zgro-
madziła na starcie 857 zawodników ze 106 klubów i 7 kra-
jów. Rywalizacja była zacięta, gdyż do stolicy Wielkopolski 
przyjechali najlepsi zawodnicy z poszczególnych klubów.

Puchar Sheraton Cup to nie jedyne trofeum przywiezione 
przez Filipa z Poznania. Zawodnik z Puszczykowa dodatko-
wo zdobył jeszcze 3 medale:
– brązowy medal na dystansie 1500 m stylem dowolnym, 
– srebrny medal na dystansie 100 m stylem motylkowym, 
– brązowy medal na dystansie 200 m stylem dowolnym.

Gratulujemy! red



CZAS NA FERIE 
Ferie to czas wypoczynku. Można jednak wypoczywać czynnie i na sportowo tak jak uczestnicy półkolonii 
sportowych dla młodzieży gimnazjalnej zorganizowanych przez centrum Animacji Sportu. Zajęcia odbywały 
się w salach gimnastycznych i lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 2.

Młodzież przychodziła o godzinie 9:30 i przygotowywała 
się do zajęć. Od 10:00 do 11:30 trwały pierwsze zajęcia spor-
towe. Później następowała przerwa na toaletę, odpoczynek 
oraz mały posiłek regeneracyjny. Od 12:30 do 14:00 trwały 
drugie zajęcia sportowe. Po zajęciach sportowcy mieli prze-
rwę na toaletę, przebranie się i przygotowanie do obiadu. 
Zajęcia sportowe były ukierunkowane głównie na rozwój 
koordynacji i sprawności ruchowej. Obejmowały elementy 
techniki piłki siatkowej, piłkę nożną i koszykową, a także 
wiele gier i zabaw ogólnorozwojowych. 

Zorganizowano także zajęcia z elementami street worko-
ut`u. Młodzież wzięła również udział w dwóch wy- 
jazdach na basen do Suchego Lasu. W pierwszym tygodniu 
zorganizowano wyjazd do kina, zaś w drugim – dzięki pięk-
nej wiosennej pogodzie – wyjście na boisko Orlik. 

Poza półkoloniami CAS był również organizatorem zajęć 
sportowych na salach gimnastycznych. /caS/jh

SZKOlNE PółKOlONIE
Podczas ferii, w Szkole 
Podstawowej nr 1  
im. Adama Mickiewicza 
odbywały się półkolonie, 
które trwały 2 tygodnie. 

Podczas zajęć było sporo 
atrakcji takich jak: wyjazd 
do kina, na basen, do krę-
gielni Niku. Chodziliśmy 

także na spacery, mieliśmy zajęcia artystyczno-plastyczne 
i rozgrywki sportowe. Braliśmy udział w wydarzeniach kultu-
ralnych organizowanych przez puszczykowską bibliotekę – 
byliśmy na przedstawieniach teatralnych m. in. teatru cieni – 
Latarenka, który zaprezentował jedną z baśni Andersena. 
Podczas półkolonii dzieci dostawały ciepłe dwudaniowe po-

siłki. Był też czas na turnieje w ping-ponga, gry planszowe 
oraz koncertowanie na keyboardzie. Podczas półkolonii bywał 
także otwarty sklepik, w którym dzieci kupowały słodycze, 
napoje, czasem drugie śniadanie. Nad bezpieczeństwem czu-
wali opiekunowie. 

Kasia Maciejewska, Zuzia Stranz 




