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Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą

i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą.

ks. Jan Twardowski
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Pociąg zatrzyma się i zabierze pasażerów  
z Puszczykówka do Poznania dnia 11.11.2015 r.  

Odjazd ok. godziny 12.33. Powrót ok. godziny 15.14.  
Osoby gotowe na przygodę i podróż historycznym 

taborem ZAPRASZAMY.  
Więcej informacji i rezerwacja miejsc  
pod numerem telefonu: 668-241-207 l 
ub mailowo: mateusz_krzeslak@wp.pl,  

a także w Centrum EkoInfo Puszczykowo  
numer telefonu: 61-633-62-83,  

centrumekoinfo.blogspot.com, ekoinfo@puszczykowo.pl
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SAmorząd

Burmistrz Miasta Puszczykowa informuje o umieszczeniu w BIP na stronie internetowej  
www.puszczykowo.pl zarządzenia nr 62/15/VII z dnia 05.10.2015 r.  

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na przełomie września i października wszyscy miesz-
kańcy naszego miasta mogli wziąć udział w konsul-

tacjach społecznych dotyczących Planu Gospodarki Niskoe-
misyjnej dla Metropolii Poznań (szerzej piszmy o nim na str. 
18-19). Każdy mógł zapoznać się z projektem, wyrazić swo-
ją opinię lub złożyć uwagi do projektu tego planu. Korzysta-
jąc z okazji chciałbym gorąco podziękować wszystkim, któ-
rzy skorzystali z możliwości, jakie dają takie konsultacje  
i tym samym wzięli udział w tworzeniu tego, jakże ważnego 
dla całej Metropolii Poznań, dokumentu. Taka aktywna po-
stawa naszych mieszkańców bardzo mnie cieszy, bo ewiden-
tnie świadczy, że puszczykowianie interesują się tym, co 
dzieję się w naszej małej Ojczyźnie. 

Jestem przekonany, że wszystkie zasadne i konstruktywne 
uwagi nadesłane przez mieszkańców Puszczykowa zostaną 
uwzględnione przez autorów Planu. Chciałbym podkreślić, że 
ostateczna wersja tego dokumentu zostanie opracowana do-
piero po zakończeniu konsultacji we wszystkich gminach, 
których on dotyczy. Wersja, z którą wciąż można się zapo-
znać na naszej stronie internetowej www.puszczykowo.pl, 
jest wciąż wersją „roboczą", która zostanie zmodyfikowana, 
właśnie na podstawie uwag nadesłanych w czasie konsultacji. 

Dzięki niemu w naszej miejscowości może zostać zreali-
zowanych wiele inwestycji, dzięki którym m.in. powinna 
spaść emisja CO², co powinno przełożyć się na lepsze warun-
ki, w których wszyscy żyjemy. Nie bez znaczenia są także 
planowane oszczędności, bo termomordernizacje budynków 
w wyraźny sposób przekładają się na zmniejszenie kosztów 
ich ogrzewania. Chciałbym tu podkreślić, że Plan dotyczy 
całej Metropolii i to właśnie z takiej perspektywy należy na 
niego patrzeć. Jeśli zostanie on zrealizowany korzyści będą 
podwójne: po pierwsze zauważalne w naszym najbliższym 
otoczeniu, a po wtóre oddziałujące na całą Metropolię - każ-
dy z jej mieszkańców coś na tym zyska, a najwięcej nasze 
środowisko naturalne. 

Kolejnym ważnym - przede wszystkim dla mieszkańców 
rejonu ul. Dworcowa-Solskiego - tematem jest przyszłe za-
gospodarowanie działek przy ul. Dworcowej 41, gdzie obec-
nie znajduje się firma produkcyjna. 7 października br. skiero-
wałem do uzgodnienia do WPN projekt decyzji ustalający 
warunki zabudowy dla tych działek na pięć budynków wie-
lorodzinnych. Przypomnę, że firma produkcyjna na tym tere-
nie prowadzona jest od kilkudziesięciu lat, czyli od czasu 
kiedy zabudowa mieszkaniowa nie była jeszcze tak intensyw-
na. 

Ze względu na intensywność zabudowy i protesty części 
mieszkańców nie była to łatwa decyzja. Oczywiście wątpli-

wości i zastrzeżenia, przedłożo-
ne dotychczas w trakcie postępo-
wania administracyjnego, co do 
tak intensywnej zabudowy, nie-
pasującej do Puszczykowa, są 
słuszne i wziąłem je pod uwagę. 
Jednak po analizie wszystkich 
okoliczności tej sprawy podją-
łem decyzję o wyrażeniu zgody 
na wydanie warunków zabudo-
wy. Jako Burmistrz nie mogę 
lekceważyć takich czynników 
jak analiza urbanistyczna, obecne - produkcyjne - wykorzy-
stanie nieruchomości przez właściciela, czy wreszcie prawo 
własności. Prawo własności jest prawem konstytucyjnie chro-
nionym i nie można go dowolnie ograniczać, a przypomnę, 
że właścicielowi przedmiotowej nieruchomości odmówiłem 
już wcześniej wydania warunków zabudowy na sklep wiel-
kopowierzchniowy. Mimo wszystko uważam, że zabudowa 
mieszkaniowa, nawet jeśli będą to budynki wielorodzinne, 
będzie dużo lepszym rozwiązaniem dla tego terenu i miesz-
kańców przyległych ulic, niż przedsiębiorstwo produkcyjne 
czy sklep wielkopowierzchniowy. 

Chciałbym również odnieść się do pytań, które do mnie 
dotarły, dotyczących powodów niepoinformowania wcześniej 
o decyzji, skoro z akt sprawy wynika, że już 25 sierpnia br. ją 
podjąłem. Otóż 25 sierpnia owszem, wyraziłem zgodę na wy-
danie warunków zabudowy, jednak była to decyzja wewnętrz-
na, na potrzeby prowadzonego postępowania, umożliwiająca 
przygotowanie projektu decyzji. Jednocześnie zwróciłem się 
do projektanta o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące analizy 
urbanistycznej. Na tamten moment nie było możliwe przeka-
zanie mieszkańcom informacji z prostego względu - nie było 
jeszcze jasne jakie warunki zostaną wydane. Dopiero  
7 października br. projekt decyzji został przesłany do uzgod-
nienia do WPN. Ostatecznie nie zgodziłem się na poddasze 
użytkowe, o które wnioskował właściciel nieruchomości, co 
ograniczyło liczbę mieszkań i zwiększyło liczbę miejsc po-
stojowych w przeliczeniu na jedno mieszkanie do 1,5 oraz 
obniżyłem dopuszczalną wysokość budynków do 12,33 m. 
Chciałbym podkreślić, że ostateczna decyzja zostanie wydana 
po przeanalizowaniu uwag stron postępowania do projektu 
decyzji i uzyskaniu uzgodnień WPN. Po wydaniu decyzji 
strony postępowania będą miały możliwość odwołania się do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa
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Na posiedzeniach Komisji Rozwoju 
dyskutowaliśmy o obowiązującym 

rankingu ulic. Omówione zostały również in-
westycje  w infrastrukturę, jakie przeprowa-
dzone zostały w Puszczykowie, w ostatnich 
kilku miesiącach oraz inwestycje planowane  
w nadchodzącym roku. Członkowie Komisji 
omówili najnowsze informacje na temat mo-
dernizacji linii kolejowej na odcinku miasta 
Puszczykowa. Omówiono kilka miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 

Przeanalizowano również zapisy ustawy krajobrazowej w perspek-
tywie Puszczykowa. Komisja zajęła się budową ścieżki wraz  
z oświetleniem, która ma być poprowadzona między ulicą Jaro-
sławską a ulicą Libelta.

W Puszczykowie od wielu lat wdrażany jest program utwar-
dzenia dróg. Prowadzony jest on w celu zapewniania jak najwięk-
szego komfortu mieszkańcom naszego miasta. W celu unormowa-
nia prac, ustanowiono w 2009 roku ranking dróg. O kolejności 
budowy dróg decydowały kryteria np. ukształtowanie terenu. Rad-
ni na Komisji Rozwoju debatowali na temat aktualizacji rankingu, 
gdyż po sześciu latach i przeprowadzeniu wielu inwestycji w ra-
mach rankingu, można było wyciągnąć pewne wnioski. Przez 
ostatnie lata przybyło domów i mieszkańców w Puszczykowie. 
Dodatkowo niektóre ulice mają specyficzne problemy, których  
w rankingu nie można było przewidzieć. Dlatego zdecydowano się 
w nadzwyczajnych sprawach odstępować od rankingu za zgodą 
całej Rady Miasta. Radny Krzyżański zaproponował podjęcie no-
wej uchwały, która pozwoli mieszkańcom na współfinansowanie 
inwestycji, np. gdyby ulica była przewidziana w rankingu na od-
ległej pozycji. Powyższe rozwiązanie możliwe jest na podstawie 
partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym przypadku ulice współ-
finansowane przez mieszkańców byłyby realizowane poza kolej-
nością. Należy przypomnieć, że w rankingu jest ponad siedem-
dziesiąt ulic nie utwardzonych. Ich realizacja może potrwać wiele 
lat. W mieście jest również sporo ulic z kiepską nawierzchnią, 
których nie przewidziano do modernizacji. Dobrowolne współfi-
nansowanie inwestycji przez mieszkańców może znacznie przy-
spieszyć budowę nowych ulic czy chodników w mieście i pomóc 
wykorzystać potencjał Puszczykowa.

W roku 2015 wykonano szereg ulic, np. ulicę Kochanowskie-
go. Niedługo rozpocznie się modernizacja ulicy Grunwaldzkiej  
i Bałtyckiej. W 2014 roku radny Maciej Krzyżański złożył wnioski 
do budżetu miasta Puszczykowa, dzięki czemu zostały zabezpie-
czone fundusze na budowę tych ulic. W przyszłym roku realizo-
wana będzie ulica Reja, która jest nieustanie zalewana podczas 
opadów. Wypompowywanie wody z tej ulicy jest niezwykle kosz-
towne. Budowa nowej nawierzchni z odwodnieniem pozwoli na 
zabezpieczenie tego obszaru przed podtapianiem. O budowę ulicy 

Reja zabiegał od samego początku obec-
nej kadencji Przewodniczący Komisji 
Rozwoju Jakub Musiał, podkreślając, iż 
pomimo dalszego miejsca w rankingu, po-
winno się przyśpieszyć budowę na-
wierzchni, mając na uwadze nieustanne 
zagrożenie dla mienia mieszkańców i po-
wstałe do chwili obecnej szkody.     

11 września 2015 roku na terenie Pol-
ski weszła w życie tzw. „ustawa krajobra-
zowa”, powstała z inicjatywy byłego pre-
zydenta Bronisława Komorowskiego. Jej celem jest pomoc samo-
rządom w uporządkowaniu np. reklam oraz dbałość o ład prze-
strzenny oraz wywiązanie się ze zobowiązań Europejskiej Kon-
wencji Krajobrazowej ratyfikowanej przez Polskę, poprzez 
uporządkowanie reklam w przestrzeni publicznej. Administracja 
samorządowa będzie mogła określać zasady, warunki, gabaryty,  
a nawet rodzaje materiałów budowlanych przeznaczonych do bu-
dowy reklam na terenie gminy. Wysokość opłaty za umieszczenie 
reklamy zależeć będzie od zajmowanej powierzchni oraz czasu 
ekspozycji w dozwolonym miejscu. Urząd Miasta Puszczykowo 
podjął prace nad wdrożeniem zapisów komentowanej ustawy, 
uwzględniając konieczność wcześniejszego uchwalenia audytu 
krajobrazowego przez samorząd województwa, którego zapisy 
winny być uwzględnione w kodeksie reklamowym. 

Na posiedzeniu Komisji Rozwoju omówiono najnowsze infor-
macje związane z modernizacją, linii kolejowej na obszarze Pusz-
czykowa. Ekrany akustyczne, które będą zainstalowane na terenie 
Puszczykowa, będą mogły mieć kolor zielony, co będzie bardziej 
pasować do krajobrazu naszego miasta. Radny Krzyżański zwrócił 
uwagę na kwestię estetyki stacji w Puszczykowie i Puszczykówku, 
proponując wprowadzenie wzoru peronów podobnych do Dworca 
Letniego w Poznaniu. Wszystko jednak zależy od Urzędu Miasta, 
który będzie negocjował, z nowym inwestorem. Prawdopodobnie 
nadajnik transmisyjny, który miał stanąć między ulicą Wspólną  
a Śląską, zostanie przeniesiony na teren leśny na granicy Mosiny  
i Puszczykowa. Niestety nie wiadomo  jeszcze, kiedy ruszą prace 
nad modernizacją linii kolejowej.

Komisja pozytywnie zaopiniowała miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie 
w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska. 
Dzięki temu możliwa będzie realizacja na terenie między policją 
a apteką Zielonego Targu wraz z zielenią. Na terenach położonych 
przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 1 będzie moż-
na realizować nowe obiekty przeznaczone pod edukacje, sport i 
kulturę. Komisja zaopiniowała również pozytywnie miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicach 
Jarosławskiej i Azaliowej,                              

PRZYgOTOWUJEMY SIę NA PRZYJęCIE ZAPISóW                  
              USTAWY KRAJObRAZOWEJ!

Przewodniczący 
Komisji Rozwoju
Jakub Jan Musiał

Wiceprzewodniczący 
Komisji Rozwoju

Maciej Krzyżański

cd na str. 7
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Przewodnicząca Komisji 
Spraw Społecznych

Elżbieta Bijaczewska

Szanowni Mieszkańcy Puszczyko-
wa, jako radna i przewodnicząca 

Komisji Spraw Społecznych Rady Mia-
sta Puszczykowa chcę przybliżyć Pań-
stwu inicjatywy podejmowane przez 
naszą komisję oraz zaprosić wszystkich, 
którzy chcą działać na rzecz naszych 
mieszkańców, a w szczególności na 
rzecz seniorów, do współpracy. Posie-
dzenia Komisji odbywają się z reguły 

raz w miesiącu w godzinach popołudniowych. Informacje o ter-
minie, miejscu i tematyce posiedzenia można znaleźć na stronie 
internetowej miasta Puszczykowa – www.puszczykowo.pl. Na 
posiedzenia, w zależności od omawianej tematyki i potrzeb, za-
praszamy także specjalistów z danej dziedziny. Chętnie wysłucha-
my Państwa uwag i zapoznamy się z Państwa wnioskami.

W odpowiedzi na jeden z takich wniosków, złożony przez 
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, komisja pod-

jęła decyzję o wprowadzeniu w Puszczykowie „Koperty Życia”, 
która w przypadku konieczności udzielania osobom żyjącym 
samotnie pierwszej pomocy, może uratować im życie. W koper-
cie powinny znaleźć się podstawowe informacje o przewlekłych 
chorobach, lekach, które bierzemy, grupie krwi, a także dane 
kontaktowe do bliskich. Warto też dopisać nazwy leków, na któ-
re jesteśmy uczuleni oraz kontakt do lekarza prowadzącego. Gdy 
już wszystko wypełnimy, kopertę umieszczamy na lodówce. Spy-
tacie Państwo dlaczego tam? Takie urządzenie każdy posiada  
w swoim domu i zazwyczaj stoi w kuchni. O inicjatywie „Koper-
ta Życia” zostaną poinformowani ratownicy medyczni pogotowia 
obsługującego dany teren. Karty będą bezpłatnie wydawane od 
2 listopada br. wszystkim zainteresowanym. Odebrać je można 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, przy 
ul. Wysokiej 1 oraz w przychodniach zdrowia działających na 
terenie naszego miasta.

Zachęcam również do skorzystania z Profilaktycznego Pro-
gramu szczepień przeciwko grypie. Jest on realizowany na na-

szym terenie od 12 października br. na zlece-
nie powiatu poznańskiego przez Specjali-
styczną Przychodnię Zdrowia MEDICOR (ul. 
Kraszewskiego 11; tel: 61 898 42 21). Szcze-
pienia są bezpłatne, bowiem program jest w 
całości finansowany z budżetu powiatu po-
znańskiego. Liczba miejsc jest ograniczona, 
dlatego proponuję jak najszybciej skontakto-
wać się z Przychodnią MEDICOR. Informa-
cje o szczepieniach znajdziecie Państwo tak-
że  na  s t ron i e  i n t e rne towe j  mias t a : 
www.puszczykowo.pl.

Chciałabym, aby mieszkańcy włączyli się 
także w akcję „Szukam mamusi i tatusia”, 
która jest prowadzona przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Poznaniu i dotyczy 
poszukiwania kandydatów na rodziny zastęp-
cze. Więcej informacji na ten temat przekażę 
Państwu w następnym wydaniu „Echa Pusz-
czykowa”. 

Wierzę, że razem możemy zrobić w Pusz-
czykowie wiele dobrego dla ludzi potrzebują-
cych naszej pomocy, dla tych, którzy często 
sami nie mogą się po nią zwrócić z powodu 
osamotnienia, bezradności czy choroby. 

Z poważaniem
Elżbieta Bijaczewska

Przewodnicząca 
Komisji Spraw Społecznych
e-mail: elkaplus@interia.pl

tel. 502 126 778

W PUSZCZYKOWIE SENIORZY będą MIElI          
                   KOPERTY żYCIA 
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W roku jubileuszowym dla samorząd-
ności w Polsce wiele mówi się  

o zaangażowaniu i aktywizacji społeczności 
lokalnej. O tym, że są to niezwykle ważne 
aspekty życia, zwłaszcza w małej społeczno-
ści, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. 
Aktywizacja obywatelska związana jest z po-
szukiwaniem niezależności i autonomii, z chę-
cią decydowania o własnym losie, identyfika-
cją ze społecznością i miejscem jako „małą 
ojczyzną”. Daje to, w sferze psychicznej, po-
uczcie swojskości i wspólnoty, tak istotnych 
dla naszego dobrego samopoczucia, a w sferze 
materialnej, powoduje rozwój miejscowości  

i uatrakcyjnienie wielu sfer życia mieszkańców. Dlaczego 
właśnie teraz o tym piszę? Dlatego, że zbliża się czas kon-
struowania nowego budżetu i pojawiają się pytania, na co 
Miasto przeznacza nasze, publiczne pieniądze? Oczywistoś-
cią są inwestycje, remonty czy utrzymywanie takich instytu-
cji jak np. szkoły. Ale właśnie u nas, w Puszczykowie, miej-
ski budżet, finansuje bądź współfinansuje bardzo wiele im-
prez i wydarzeń kulturalnych oraz sportowych, organizowa-
nych dla mieszkańców przez mieszkańców lub miejscowe 
organizacje. To powoduje aktywizację naszego społeczeństwa 
i rozwija ofertę sportowo – kulturalną. Myślę, że warto pod-
kreślić, iż władze Puszczykowa od samego początku istnienia 
samorządu terytorialnego dobrze rozumiały fakt, że rozwój 
naszego miasta wymaga większego zaangażowania wszelkich 
zasobów kapitałowych i społecznych na poziomie lokalnym. 
Dziś wiele imprez, dzięki wsparciu Miasta jest cyklicznych, 
a nawet stały się tradycją Puszczykowa, ich brak były odbie-
rany z wielkim zdziwieniem, wręcz niezadowoleniem miesz-
kańców. 

Warto więc przypomnieć sobie niektóre z przedsięwzięć 
wspomaganych lub całkowicie finansowanych z budżetu  
miasta:

♦ Mistrzostwa Puszczykowa w Narciarstwie Alpejskim,
♦ Mistrzostwa Puszczykowa w Windsurfingu,
♦ Piknik Rodzinny nad Wartą,
♦ Dni Puszczykowa,
♦ Brave Kids,
♦ koncerty organowe w Wielkopolskim Parku Narodowym,
♦ uroczystość wręczenia nagrody im. Arkadego Fiedlera 

       „Bursztynowy Motyl” za najlepszą polską książkę  
         o temtyce podróżniczej i krajoznawczej,

♦ Puszczykowska Gala Sportu,
♦ Bal Karnawałowy Klubu Olimpijczyka,
♦ Festiwal Piosenki Małolata,
♦ Potyczki Ortograficzne,
♦ Wyścig po Uśmiech,

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM ANIMACJI SPORTU 
Z  I M P R E Z A M I  O R G A N I Z O WA N Y M I  

      PRZEZ CAS, M.IN.:
♦ Cross Marcowy,
♦ CzAS na bieganie,
♦ Bieg po Ciacho,
♦ Polska Biega,
♦ Spartakiada Przedszkolaka,
♦ turnieje: siatkówki plażowej, piłki nożnej, tenisa stołowego, 
♦ półkolonie sportowe,
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ  

    CENTRUM ANIMACJI KULTURY, A Z TYM  
      ZWIĄZANE PRZEDE WSZYSTKIM: 

♦ Akademia Seniora i Puszczykowska Jesień Kulturalna,
♦ Klub Seniora przy MOPS,
♦ Dzień Dziecka,
♦ Mikołajki,
Dotacje dla organizacji pozarządowych – ok. 330 tys. zł,  

w tym 100 tys. dla świetlicy socjoterapeutycznej,
Zajęcia pozalekcyjne dla szkół podstawowych i gimnazjal  

nych - ok. 70 tys. zł,
Wyjazdy na basen klas 0-3,
Organizacja i dofinansowanie kolonii i półkolonii - ok.    

130 tys. zł,
Nagrody dla uzdolnionych uczniów i studentów – 20 tys.  zł,
Stypendia sportowe,
Stypendia szkolne za  wysoką średnią,
Możliwość bezpłatnego korzystania  przez mieszkańców  

z sal gimnastycznych,
Przewozy na zawody sportowe uczniów szkół.
Myślę, że to zestawienie, zaprezentowane powyżej, wielu 

z Państwa daje konkretny obraz, jak dużo dzieje się w na-
szym mieście - dzięki aktywności puszczykowian oraz zaan-
gażowaniu Miasta. A to tylko imprezy i przedsięwzięcia stałe, 
cykliczne, a przecież co roku odbywa się bardzo wiele wyda-
rzeń jednorazowych, okazjonalnych, które też są wspierane 
przez miejski budżet. Wielokrotnie słyszymy na posiedze-
niach Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o nowych pomy-
słach mieszkańców, którzy przychodzą prosić o wsparcie fi-
nansowe. Większość z tych inicjatyw otrzymuje dofinanso-
wanie, choć nie zawsze w tak wysokiej kwocie, jak by sobie 
tego życzyli, władze miasta muszą przede wszystkim stać na 
straży racjonalnej gospodarki finansowej. Możemy jednak 
śmiało stwierdzić, że Puszczykowo swój egzamin z 25 letniej 
aktywizacji społeczności lokalnej zdało i to na dobrym, wy-
sokim poziomie.

Małgorzata Szczotka
przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Przewodnicząca 
Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu

Małgorzata Szczotka

WSPIERANIE AKTYWNOŚCI lOKAlNEJ PRZYNOSI 
KONKRETNE KORZYŚCI



www.puszczykowo.pl październik 2015Echo Puszczykowa 7

cd ze str. 4       dzięki czemu uporządkowano kolejny frag-
ment miasta, na którym powstaną domy jednorodzinne wraz  
z ogrodami. Komisja Rozwoju pozytywnie zaopiniowała przy-
stąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Niw-
ka Stara i Jaskółcza. Konieczne było wywołanie nowego pla-
nu, gdyż właściciel jednego z obiektów wypoczynkowych 
poprosił miasto o rozszerzenie profilu usług dozwolonych dla 
danego terenu o dom seniora, co ma doprowadzić do aktywi-
zacji gospodarczej terenu. Miasto również zamierza uregulo-
wać teren przy ulicy Jaskółczej w celu wyznaczenia w tym 
miejscu dwóch działek budowlanych.

Komisja Rozwoju wyraziła wolę budowy ścieżki z oświet-
leniem między ulicą Jarosławską a Libelta. W ten sposób ko-
munikacja między Starym Puszczykowem i Puszczykówkiem, 
zostanie znacznie ułatwiona. Warto zaznaczyć, że inwestycja 
powyższa nie byłaby możliwa bez zgody dyrekcji WPN, która 

przez wiele ostatnich lat nie zgadzała się na podobne ingerowa-
nie w przyrodę Parku Narodowego. Wspomniana zgoda wyra-
żona została w porozumieniu, które zawarte zostało przy okazji 
wydania przez RM Puszczykowo opinii o projekcie rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska „Plan Ochrony dla Parku”. Usta-
nowienie ścieżki było inicjatywą Przewodniczącego  Komisji 
Rozwoju Jakuba Musiała.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na Komisję Rozwo-
ju. Informacje o posiedzeniach Komisji można znaleźć pod 
adresem internetowym www.puszczykowo.pl zakładka Rada 
Miasta i dalej Posiedzenia Komisji. Posiedzenia komisji odby-
wają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, 
ul. Podleśna 4, budynek B

Przewodniczący Komisji Rozwoju
Jakub Musiał

Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju
Maciej Krzyżański

zAProSzENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 13. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 24.11.2015 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej w budyn-

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

  Przed nami 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
10 stycznia 2016 roku zbierać będziemy:  

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

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

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, zgłoś się do Biblioteki Miejskiej  
im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie  

do dnia 20.11.2015 r. 
 /termin ostateczny, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń/ 

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

XXIV finału na terenie naszego miasta prosimy o kontaktw terminie do 5 stycznia 2016 r. 
Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz  - Centrum Animacji Kultury 

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

Sie ma !!! 
Puszczykowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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W konsultacjach, oprócz około 30 mieszkańców i burmi-
strza, uczestniczył zastępca burmistrza, przedstawiciel wyko-
nawcy, inspektor nadzoru budowlanego oraz urzędnik refe-
ratu Infrastruktury Urzędu Miejskiego. 

Październikowe spotkanie było kolejnym, podczas które-
go mieszkańcy mogli dowiedzieć się o przebiegu inwestycji 
mającej rozpocząć się w ich najbliższym otoczeniu. Podobne  
konsultacje były organizowane w ubiegłych latach m.in. 
przed budowami ulic: Śląskiej, Jastrzębiej, Matejki, Środko-
wej, Langego. Podczas takich  spotkań-konsultacji mieszkań-
cy mają okazję zapoznać się z dokładnymi harmonogramami 
prac. Podczas tego spotkania mieszkańcy zgodnie stwierdzi-

li potrzebę montażu progów zwalniających na obu ulicach. 
Prace na ul. Grunwaldzkiej będą prowadzone na odcinku 

około 260 metrów. Na tej długości zostanie położona na-
wierzchnia z kostki typu pozbruk oraz chodniki. Część dla 
pieszych i dla zmotoryzowanych będzie wydzielona różnymi 
kolorami kostki betonowej. 

Ulica Bałtycka, podobnie jak chodniki, będzie miała nową 
nawierzchnię z kostki typu pozbruk na długości ok. 430 m. 
Zakres prac przewiduje także wykonanie studzienek wpusto-
wych, które zostaną połączone z projektowaną kanalizacją desz-
czową. Docelowo do systemu kanalizacji deszczowej w ulicy 
Bałtyckiej będzie podłączona kanalizacja z ul. Grunwaldzkiej. 

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

bUdUJEMY KOlEJNE 
UlICE
Rozpoczęły się prace przy budowie ulic 

grunwaldzkiej i bałtyckiej. Wcześniej burmistrz 
Andrzej balcerek zaprosił mieszkańców mających 
swoje domy przy tych ulicach na spotkanie 
informacyjne przed budową.

NOWe ChOdNiKi
Zakończono prace przy budowie chodników na trzech ulicach. Pie-

si korzystają już z nowych trotuarów, które powstały na ul. 3 Maja - na 
odcinku od Dworcowej do Śląskiej, ul. Niepodległości - od ul. Nowe 
Osiedle do 3 Maja, (na zdjęciu) oraz na ul. Kosynierów Miłosławskich - 
na odcinku od 3 Maja do Berwińskiego. red

LePSZe PROGi ZWALNiAJĄCe
W październiku ekipy drogowców przebudowały progi zwalniające 

na ul. Kosynierów Miłosławskich i Słonecznej. Na ulicy Kosynierów 
odtworzono próg po remoncie tej ulicy. Podczas prac był on bowiem 
zdemontowany. Natomiast próg na ul. Słonecznej został przebudowa-
ny – z wąskiego na szerszy. red 

NAPRAWiLi PARKiNG
Przed zbliżąjącymi się świętami Wszystkich Świętych na zlecenie 

Urzędu Miasta drogowcy naprawili parking przed puszczykowskim 
cmentarzem. Naprawa była konieczna ponieważ z biegiem czasu ko-
rzenie rosnących tam drzew pounosiły ażurowe płyty, którymi wyłożony 
jest parking. Po wycięciu korzeni i wyrównaniui podłoża, płyty ułożono 
ponownie. red
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Schronisko działa na dużej, ponad 5 hektarowej działce,  
i będzie otwarte, zarówno dla osób odwiedzających, jak  
i dla wolontariuszy i wszystkich tych, którzy mają ciekawe 
pomysły na jego działalność. Prace pochłonęły 9,1 mln zł.

Komfortowe warunki 
Oprócz nowoczesnych budynków, gdzie zwierzęta będą 

miały komfortowe warunki (m.in. podgrzewana podłoga  
w części sypialnej – rozwiązanie bardzo ekonomiczne, prak-
tyczne i przyjazne dla zwierząt ) jest tam dużo przestrzeni 
zapewniającej miejsce do spacerów z psami schroniskowymi. 
Schronisko to dwa pawilony, w każdym po 26 boksów oraz 
budynek kwarantanny z 14 boksami – łącznie na 250 czwo-
ronogów. Każdy pawilon jest wyposażony w ogrodzony wy-
bieg dla psów. Docelowo ma być 5 pawilonów, w tym jeden 
dla kotów. Ponadto w schronisku jest szpital. W centralnym 
budynku znajdują się także biura, gabinety weterynaryjne  
i magazyn karmy.

Ponadto znajduje się tam duża wybiegalnia dla psów spo-
za schroniska, wyposażona w sprzęt do rekreacji zwierząt,  
a także staw, w którym mogą zażywać kąpieli czworonożni 
pupile. 

W  Światowy dzień Zwierząt, 4 
października uroczyście oddano 

do użytku Schronisko dla Zwierząt  
w Skałowie. W uroczystościach 
uczestniczyli m.in. Andrzej balcerek 
burmistrz Puszczykowa oraz jego 
zastępca Władysław Ślisiński, pełniący 
funkcję zastępcy przewodniczącego 
Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego „Schronisko dla 
Zwierząt”.

SChRONISKO dlA ZWIERZąT W SKAłOWIE JUż dZIAłA

W Skałowie, jako jednym z nielicznych schronisk w Pol-
sce w budynku głównym znajduje się sala dla realizacji pro-
jektów edukacyjnych. 

Od przyszłego roku schronisko chce także prowadzić 
działalność komercyjną. Jeden z pawilonów zostanie prze-
znaczony na nowoczesny hotel dla psów oraz salon piękności 
dla zwierząt. Dla zwierząt spoza schroniska będzie także piec 
krematoryjny i cmentarz, aby w sposób godny każdy właści-
ciel czworonoga mógł się pożegnać ze swoim przyjacielem. 

Jak mówi Andrzej Balcerek Burmistrz Puszczykowa uru-
chomienie schroniska w Skałowie nie oznacza likwidacji 
przytuliska w Łęczycy.

Najpierw, poprzez przytulisko, będą podejmowane próby zna-
lezienia właściciela (niekiedy psy mają czipy) lub domu zastęp-
czego (w Łęczycy w dalszym ciągu będą działać wolontariusze). 
Dopiero po około 2-3 tygodniach, kiedy te próby nie przyniosą 
rezultatu, psy zostaną przetransportowane do Skałowa. 

Centrum szkoleniowe
Obiekt w Skałowie to jeden z najnowocześniejszych tego 

typu ośrodków adopcyjnych zwierząt w Polsce. Poza przygo-
towywaniem psów do życia w nowych domach w Skałowie 
będą przygotowywane także osoby adoptujące. Schronisko 
będzie prowadziło także bezpłatne szkolenia i pomoc  
w ewentualnych problemach z zachowaniem zwierząt. 
Wszystko po to, by psy trafiły do dobrych domów i nie wró-
ciły do schroniska. 

Odnajdywanie zagubionych zwierząt mają dodatkowo 
wspierać facebookowe strony „Zgubione…” założone dla 
każdej gminy członkowskiej Związku i prowadzone przez 
naszych pracowników i wolontariuszy. 

Dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją Ewy Naworol, 
z okazji otwarcia Schroniska, w każdej gminie związkowej 
przeprowadzona zostanie akcja  „My nie gryziemy”, dotyczą-
ca profilaktyki przeciw-pogryzieniowej i ucząca dzieci  
w wieku szkolnym zachowania się w różnych sytuacjach   
z udziałem zwierząt. Zajęcia będą odbywały się w specjal-
nym mobilnym centrum.

Przy Schronisku działa już także Stowarzyszenie Przyja-
ciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, wspierające dzia-
łalność placówki, między innymi przez tworzenie biblioteki 
otwartej dla wolontariuszy i mieszkańców gmin.

Koszty bieżącego utrzymania schroniska będą pokrywane 
ze składek płaconych przez gminy członkowskie. red

My Nie GRyZieMy
16 października br. w ramach akcji ,,My nie gryziemy" prowadzo-

nej przez Fundację Ewy Naworol na podwórku Szkoły Podstawowej nr 
1 w Puszczykowie zainstalowało się mobilne centrum edukacyjne. 
Podczas prelekcji uczniowie puszczykowskich szkół dowiedzieli się 
m.in. jak zachowywać się w obecności zwierząt, jak rozpoznać sygna-
ły wysyłane do nas przez czworonogi czy wreszcie jak najlepiej karmić 
swoich pupili. red
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,,Evita” to oparta na faktach muzyczna historia Evy Pe-
ron, żony prezydenta Argentyny, Juana Perona. Premiera 
,,Evity” odbyła się w Londynie, w 1978 roku. 

R e ż y s e r i i  s p e k t a k l u  w  p o z n a ń s k i m  Te a t r z e  
z sukcesem podjął się Sebastian Goncarz, autorem scenogra-
fii jest Mariusz Napierała, choreografię opracowała Paulina 
Andrzejewska, kierownikiem muzycznym został Piotr Dep-
tuch. Polskie tłumaczenie musicalu – Andrzej Ozga.  

Doskonale przygotowany spektakl z rozmachem i sce-
niczną wyobraźnią, jak na tak małą scenę Teatru Muzyczne-
go. Jedyną niedoskonałością było fatalne nagłośnienie.

Dzień później, nieco mniej liczna grupa, zwiedzała nowo-
czesną, interaktywną ekspozycję - Bramę Poznania.

MUZYKA I hISTORIA 
3 października 2015 r. 60-osobowa grupa seniorów zrzeszonych w puszczykowskim Oddziale PZERiI wyjechała 

do Teatru Muzycznego w Poznaniu na najnowszą muzyczną wersję spektaklu EVITA, najsłynniejszego 
kompozytora musicalowego na świecie - Andrew Webbera, dotąd nie pokazywanego w Polsce. 

W miejscu, gdzie w XIX w. mieściła się Śluza Tumska - 
jeden z elementów fortyfikacji Twierdzy Poznań – powstało 
niezwykle atrakcyjne Interaktywne Centrum Historii Ostrowa 
Tumskiego (ICHOT) zwane Bramą Poznania. Prezentuje ono 
tysiącletnie dzieje wyspy katedralnej. Budynek Centrum po-
łączony został z umiejscowionym na przeciwległym brzegu 
Cybiny przyczółkiem śluzy. 

Na wstępie zwraca uwagę prosta i surowa bryła Centrum. 
Wejście główne do budynku stanowi charakterystyczną 
szczelinę, na końcu której widać wieże najstarszej w Polsce 
Katedry, sprowadzonej w ten sposób do roli głównego ekspo-
natu tego niezwykłego muzeum. Ściany budynku, zewnętrzne 
i wewnętrzne, zbudowane są z surowego betonu, co stanowi 
idealne tło dla pełnej kolorów ekspozycji z interaktywnymi 
eksponatami. 

W zwiedzaniu na wszystkich etapach towarzyszył nam 
przewodnik, opowiadając i prezentując historię  dziedzictwa 
Ostrowa Tumskiego. 

Kolejnym etapem zwiedzania na Ostrowie Tumskim była 
Katedra - najstarszy zabytek Poznania, którego początki się-
gają 968 roku. W podziemiach Katedry, można było obejrzeć 
fragmenty katedry preromańskiej i romańskiej, a także relik-
ty grobowców - prawdopodobnie grobowców pierwszych 
władców Polski.

Kolejnym etapem zwiedzania było Muzeum Archidiece-
zjalne, jedna z najstarszych tego typu instytucji w kraju i jed-
na z pierwszych placówek muzealnych w Poznaniu z bardzo 
bogatą kolekcją sztuki sakralnej.                   Nina Kubzdela

Centrum EkoInfo ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kl. 1-3). 

Temat prac: „Kolorowa jesień w Puszczykowie”. 
Prace mogą być wykonane dowolną techniką, muszą je-

dynie ukazywać fragment miasta lub charakterystyczny bu-
dynek w scenerii jesiennej. Na prace czekamy do końca listo-
pada w siedzibie Centrum, a wyniki zostaną opublikowane w 
pierwszym tygodniu grudnia na profilu Facebook Centrum 
EkoInfo oraz na blogu (www.centrumekoinfo.blogspot.com). 
Oczywiście przewidziane zostały nagrody za najlepsze prace.
Ponieważ rok szkolny trwa już w najlepsze przypominamy, 

że Centrum EkoInfo prowadzi zajęcia z edukacji ekologicznej 
dla chętnych grup – w terenie, w siedzibie Centrum, a dla 
najmłodszych również w przedszkolach. Szczegółowe infor-
macje na temat zajęć można uzyskać osobiście w Centrum, 
drogą mailową (ekoinfo@puszczykowo.pl) lub telefonicznie 
(61 633 6283).

Przypominamy, że Centrum EkoInfo od listopada do mar-
ca pracuje w soboty od 8:30 do 16:30. Pozostałe dnia bez 
zmian, tj. wt.-pt. również od 8:30 do 16:30. Czekamy na Pań-
stwa w budynku nastawni PKP przy stacji Puszczykowo (ul. 
Poznańska 1).                                              Anna Polaszczyk
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OCZYSZCZAlNIA ŚCIEKóW ZMOdERNIZOWANA
Zakończyły się prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Mosinie. Kontrakt „Aglomeracja 

Mosina-Puszczykowo: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mosinie” był realizowany w 
ramach Projektu Funduszu Spójności FS3 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony 
zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap III” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013”. Wartość wykonanych prac wyniosła 30 696 930 zł.

W ramach inwestycji wykonano roboty konstrukcyjne 
związane z budową lub modernizacją: reaktorów biologicz-
nych, osadników wtórnych, zagęszczaczy grawitacyjnych, 
piaskowników, budynku krat, stacji ścieków dowożonych, 
zbiornika ścieków dowożonych, pompowni recyrkulacji osa-
dów, budynku odwadniania osadów, biofiltrów i adsorbera, 
zbiornika awaryjnego osadów, budynku dmuchaw, budynku 
energetycznego, stacji PIX, pompowni wody technologicznej 
oraz pompowni ścieków własnych.

W zakres prac wchodziły także roboty technologiczne  
i sanitarne, elektryczne oraz AKPiA oraz drogowe. Wykona-
no także system monitoringu a cały obiekt został obsadzony 
zielenią i zyskał nowoczesny system nawodnienia.

Dzięki modernizacji przepustowość oczyszczalni ścieków 
zwiększyła się do 6.000 m3/dobę, co dało możliwość przyję-
cia ścieków od większej ilości mieszkańców, w tym ścieków 
dowożonych wozami asenizacyjnymi. Usprawnieniu uległ 
także proces technologii oczyszczania ścieków, co skutkuje 
wzrostem jakości ścieków oczyszczonych. Montaż oświetle-

nia w technologii LED przyniósł zaś oszczędności  
w zużyciu energii elektrycznej.  

Opr. na pdst. materiałów Aquanet

Zmodernizaowana Oczyszczalnai ścieków w Mosinie

OgłOSZENIE bURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 - w dwóch etapach I i II.  

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2015 r., poz. 199 ze zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 
r., poz. 1235  ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Puszczykowa Uchwały Nr 62/15/VII  
z dnia 15 września 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 - w dwóch etapach I i II.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie 
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo w terminie do dnia 9.12.2015 r. Z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Wniosek powinien za-
wierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miejski w Puszczy-
kowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r, poz. 262 ze 
zmianami) na adres Urzędu  Miejskiego w Puszczykowie ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo do dnia 9.12.2015 r. Wnio-
sek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa. Uwagi lub wnioski 
złożone po upływie ww. terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

                   BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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STOP dOPAlACZOM I 
CYbERPRZEMOCY !!!
W ramach oddziaływań profilaktycznych 

przeciwdziałających ryzykownym zachowaniom 
wśród młodzieży w gimnazjum Nr 2 w Puszczykowie 
zorganizowano dzień Profilaktyki poświęcony 
dopalaczom i cyberprzemocy. 

Mamy świadomość skali problemu, która dotyka młodych 
ludzi zażywających substancje psychoaktywne w postaci do-
palaczy. Skutki ich zażywania uczniowie naszego Gimna-
zjum zobaczyli oglądając film „Dopalacze niszczą życie”. 
Kontynuacją tematu były zajęcia warsztatowe z młodzieżą 
podczas godzin wychowawczych. Drugim ważnym obszarem 
zainteresowania była cyberprzemoc. Zjawisko znęcania się 
nad znajomymi (koleżankami, kolegami) m.in. poprzez Inter-
net staje się we współczesnym świecie coraz częstsze. Prze-
śladowanie takie jest szczególnie groźne, ponieważ materiały 
kompromitujące, poniżające są dostępne w krótkim czasie 
dużej grupie osób. Uczniowie naszego gimnazjum w sposób 
interesujący przedstawili problem zagrożeń związanych z In-
ternetem prezentując samodzielnie wykonane filmy, plakaty 
i rozwiązując quiz. Młodzież zaskakuje pomysłami, wysokim 
poziomem wiedzy na temat zagrożeń. Dzięki życzliwości 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie 
uczniowie zostali uhonorowani nagrodami, za które serdecz-
nie dziękujemy.               Agnieszka Wojtkowiak - Urbaniak                 
                                                                     pedagog szkolny

NAJSyMPAtyCZNieJSZy ChłOPAK
30 września w Gimnazjum nr 1 odbył się Plebiscyt na 

Najsympatyczniejszego Chłopca w roku szkolnym 
2015/2016. Głosami Plebiscyt wygrał Mikołaj Kaczmarek 
z klasy IA. 

NOWy SAMORZĄd UCZNiOWSKi
25 września w Gimnazjum nr 1 odbyły się Wybory do 

Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącym został 
Wiktor Maryniak z klasy IIIB, a zastępcą została Maria 
Kucharczyk z klasy IIIA. Opiekunkami SU są panie: Ag-
nieszka Sosnowska oraz Karolina Kubicka. 

FIlM dlA PIERWSZAKóW
We wrześniu z inicjatywy mieszkańca 

Puszczykowa pana leszka Pobojewskiego w 
bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum 
Animacji Kultury w Puszczykowie grupa dzieci, 
głównie z klas pierwszych szkół podstawowych, 
obejrzała film pt. „Niesforny bram”.  

Jest to holenderska opowieść wyreżyserowana przez  
A. van der Heide, emitowana wcześniej w Kinie Muza  
w ramach Festiwalu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. 
Tematyka filmu w bardzo humorystyczny sposób porusza 
wiele problemów, z którymi przychodzi zmierzyć się „pierw-
szakowi” w pierwszych dniach szkoły. Film pokazuje, że po-
czątek roku szkolnego to dość trudny czas jednak nie tylko 
d l a  d z i e c i ,  a l e  i  d l a  n a u c z y c i e l i ,  r o d z i c ó w  
i wszystkich osób zaangażowanych w edukację małych po-
ciech. Film w Puszczykowie spotkał się z dużym zaintereso-
waniem. Dziękujemy panu Pobojewskiemu za inicjatywę 
oraz pokrycie kosztów projekcji.                              BMCAK 

PAN TAdEUSZ W ObRAZACh
Z okazji 170-tej rocznicy śmierci Adama Mickiewicza 
Biblioteka Miejska w Puszczykowie zaprasza uczniów 
Gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym pod 
hasłem „Polowania, kontusze, dwory i amory – „Pan 

Tadeusz w obrazach”
Do 20 listopada można zostawiać w Bibliotece Miejskiej 

na Rynku prace plastyczne, wykonane dowolną 
techniką, dotyczące najsłynniejszego dzieła Adama 

Mickiewicza – „Pana Tadeusza”. 
30 listopada o godz. 11:00 odbędzie się wernisaż  

wraz z wręczeniem nagród za trzy pierwsze miejsca. 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: 

 www.biblioteka.iq.pl. 

ZAPRASZAMY SERdECZNIE!



www.puszczykowo.pl październik 2015Echo Puszczykowa 13

Zaśpiewali najbardziej lubiane utwory operetkowe, nie-
rzadko z akompaniamentem licznie zgromadzonej publiczno-
ści. Koncert był wyjątkowy również ze względu na miejsce, 
był to pierwszy koncert w nowej Sali Koncertowej przy Koś-
ciele Parafialnym pw. Matki Boskiej Wniebowziętej.

Tymczasem od poniedziałku 5 października seniorzy po-
wrócili do swoich ulubionych zajęć. Spotkają się w grupach 
doskonalących języki: angielski, niemiecki, rosyjski, dbają  
o formę w ramach ćwiczeń podczas fizjoterapii, Tai Chi oraz 
fitnessu z elementami tańca, rozwijają znajomość obsługi 
komputera, sympatycy gier spotykają się na warsztatach bry-
dżowych i scrabblach, miłośnicy sztuki doskonalą swój śpiew 

na zajęciach wokalnych oraz rysunek, malarstwo i decoupage. 
Co tydzień spotyka się też grupa szczególnie zainteresowana 
zdrowym żywieniem w ramach Warsztatów dietetycznych. Od 
tego roku powstały nowe zajęcia z fotografii, w trakcie któ-
rych uczestnicy poznają tajniki fotografii w plenerze oraz  
w  zaaranżowanym specjalnie na potrzeby zajęć studio. 

Szczegółowy plan zajęć dostępny jest w Bibliotece i na 
stronie internetowej www.biblioteka.iq.pl. 

Zapraszamy wszystkich chętnych.                     BMCAK

INAUgURACJA AKAdEMII 
SENIORA
2 października studenci Akademii Seniora w 

Puszczykowie uroczyście zainaugurowali nowy rok 
akademicki. Specjalnie dla nich w programie 
operetkowym pt. „Z nutką humoru” wystąpili 
poznańscy soliści: Agnieszka Wawrzyniak i bartosz 
Kuczyk.

Jej autorki: Asia Anger i Ania Piszczek od 2 lat prowadzą fan-
tastycznego bloga Ala'Antkowe BLW, który znalazł się w finałowej 
trójce blogów Kulinarnych konkursu Blog Roku 2014. Za jego po-
średnictwem propagują „Baby led weaning”, w skrócie BLW – me-
todę karmienia dzieci, która polega na stopniowym odstawianiu 
dziecka od pokarmów mlecznych (mleka mamy lub mleka mody-
fikowanego) całkowicie sterowanym przez dziecko. 

Głównym założeniem metody jest ominięcie etapu papek i po-
zwoleniu dziecku na samodzielne jedzenie, już od pierwszego po-
siłku.

6 listopada o godz. 17:30 w Centrum Animacji Kultury na 
ul. Wysokiej 1 odbędzie się spotkanie, na które zapraszamy 
wszystkich rodziców obecnych i przyszłych (wraz z dziećmi). 
Wówczas jedna z autorek - Joanna Anger opowie o tym:

► jak powstawała książka,
► do kogo jest adresowana i jaki główny cel jej przyświeca,
► metodzie BLW w teorii i praktyce,
► dlaczego, po co i dla kogo stworzyły bloga.
Podczas spotkania autorki odpowiedzą na pytania uczestniczek  

i uczestników. Będzie też możliwość kupienia książki kucharskiej.
Wstęp bezpłatny, zapisy pod nr tel. 61 819 46 49 lub osobiście  

w Bibliotece Miejskiej, ul. Rynek 15, Puszczykowo. 
Liczba miejsc ograniczona.                                             BMCAK

AlAANTKOWE blW
30 września swoja premierę miała książki „Alaantkowe 

blW” ze 150 przepisami na każdą porę dnia, nie tylko 
dla małych smakoszy blW.



KLUB MiłOŚNiKóW KOStKi RUBiKA
Od 7 października w Bibliotece Miejskiej im. M. Musiero-

wicz w Puszczykowie spotyka się Klub Miłośników Kostki Ru-
bika. Spotkania prowadzi Marcin Popławski – uczestnik tego-
rocznych Mistrzostw Polski w Speedcubingu oraz jego tata. 
Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się jak ułożyć kostkę 
Rubika i jak zrobić to szybko zapraszamy na cotygodniowe 
spotkania w środy o 17:00, Rynek 15. BMCAK

REgAł – SPOTKANIA Z KSIążKą AUTORSKą

PANI MElOdIA
biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum 

Animacji Kultury w Puszczykowie zaprasza dzieci 
w wieku 2-9 lat wraz z rodzicami na nowy cykl 
spotkań z Panią Melodią.

W trakcie comiesięcznych wizyt w Centrum Animacji 
Kultury Pani Melodia w niezwykle barwny, kolorowy sposób 
przekaże ważne informacje dotyczące kultury różnych miejsc 
na kuli ziemskiej. Ponieważ muzyka jest częścią kultury, dla-
tego spotkania bazują na przekazaniu przede wszystkim wie-
dzy na temat instrumentów używanych na omawianym tere-
nie, ale także tańca oraz panujących tam tradycjach.

Pierwsze spotkanie pt. „W drodze do Egiptu na grzbiecie 
wielbłąda: kultura krajów arabskich, lutnia, darbuka, taniec 
brzucha” odbędzie się 20 listopada br. o godz. 17:00  
w Centrum Animacji Kultury, ul. Wysoka 1.

Wstęp 5 zł./osoba, bilety do nabycia przed spotkaniem.

W ramach Projektu Regał artyści udostępnia-
ją do obejrzenia i przeczytania przepiękne, za-
bawne, o głębokiej treści i nietuzinkowym wyko-
naniu książki dla dzieci. Projekt rozpocznie się 
wernisażem w dniu 12.11.2015 r. o godz. 17:00. 

Tydzień później (19.11.2015 r.) zapraszamy 
dzieci i młodzież na warsztaty tworzenia ilustracji 
do książek. Poprowadzą je twórcy na podstawie 
książek znajdujących się na Regale. 

Ostatnie spotkanie w ramach Projektu Regał

 odbędzie się 26.11.2015 r. Przybędzie na nie ilu-
strator prezentowanych na Regale książek. 
Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak powsta-
ją profesjonalne ilustracje do książek, zadać nur-
tujące ich pytania, podzielić się wrażeniami z sa-
modzielnego tworzenia ilustracji. Spotkania są 
bezpłatne, na warsztaty obowiązują zapisy pod nr 
tel. (61) 8 194 649 lub osobiście w Bibliotece 
Miejskiej. Zapraszamy serdecznie! BMCAK

Przez cały listopad na parterze biblioteki Miejskiej w Wypożyczalni dla dzieci i Młodzieży Czytelnicy będą mogli 
znaleźć książki, które nie ujrzały jeszcze świateł księgarń. 

dZień ChłOPCA
Z okazji Dnia Chłopaka w Gimnazjum nr 1 zorganizo-

wano Konkurs na Najfajniejszy Strój Męski. 
Zwyciężczyniami zostały: Katarzyna Szłapka - klasa 

IA; Amelia Tężycka - klasa IB; Klaudia Cybichowska - 
klasa IB; Katarzyna Winkowska - klasa III.



TASTE_IT KUlINARNą PERłą!
Znani są już tegoroczni laureaci konkursu "Nasze Kulinarne 

dziedzictwo - Smaki Regionów". Jednym z lauretaów nagrody Perły 
2015 jest restauracja TASTE_it z hOT_elarni z Puszczykowa.

W niedzielę 20 września, na Międzynarodowych Targach Poznańskich, odby-
ła się już po raz piętnasty, Gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie 
„Smaki Regionów”, gdzie docenieni zostali producenci regionalnych produktów 
z różnych regionów Polski oraz wybrane restauracje serwujące lokalne przysmaki. 
Miło nam poinformować, że restauracja TASTE_it w HOT_elarni w Puszczykowie 
zdobyła pierwsze miejsce spośród Wielkopolskich restauracji. Nagrodę przyznano 
za zupę ślepe ryby z borowikiem oraz pieczoną perliczkę w ziołach z jęczmienną 
kaszą, przygotowane przez Szefa Kuchni Jacka Blicharskiego oraz jego prawą 
rękę Marcina Humerskiego. Gala była zakończeniem kilku etapowych zmagań 
uczestników. Nagrodzonych dań będzie można spróbować już niedługo w restau-
racji TASTE_it, gdyż znajdą się na honorowym miejscu w jesienno-zimowej kar-
cie menu.                                                                                 Marta Sworowska

dlaczego w Vilcabambie stulatek to żadna sensacja? 
Czy długowieczni mieszkańcy ekwadorskich Andów 

mają tajemną receptę na długość życia?

Na te i inne pytania próbował odpowiedzieć Arkady Rado-
sław Fiedler w swojej książce „Dolina stuletnich młodzieńców”. 
Podczas spotkania w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie pro-
mującej swoją najnowszą publikację autor opowiadał o kulisach 
powstania tego fascynujacego reportażu z podróży do tej Raj-
skiej Doliny. 

Jak mówił A. Fiedler w Vilcabambie widać pełną symbiozę 
mieszkańców z naturą. To prawdziwie rajskie miejsce, gdzie 
pierwsze skrzypce gra natura a długowieczni mieszkańcy w peł-
ni się do niej dostosowują. red 

OPOWIEŚć O RAJSKIEJ dOlIniE

SPRZąTANIE ŚWIATA 
Wyprawa - poprawa - pod takim hasłem ruszyła 

tegoroczna akcja Sprzątania Świata, do której 
tradycyjnie włączyła się Szkoła Podstawowa nr 1.

Uczniowie puszczykowskiej Jedynki wzięli udział w akcji 
18 września. 22. akcja Sprzątania Świata była jak zwykle oka-
zją do rozmów na temat jakże ważnych spraw - segregacji 
śmieci, recyclingu, konieczności dbania o naszą Planetę Zie-
mię. Wyposażeni w worki i rękawice, uczniowie wraz z wycho-
wawcami, wyruszyli na dokładne sprzątanie naszej okolicy. 
Dzieci klas 0- 6 pod opieką swoich wychowawców i nauczy-
cieli porządkowali boisko szkolne oraz pobliskie tereny leśne.

Akcja sprzątania naszej okolicy przebiegła sprawnie i bez 
zakłóceń, a w punktach zbiórki śmieci pojawiły się wielkie 
sterty worków z zebranymi odpadami. Tereny, które porząd-
kowane były przez uczniów w latach ubiegłych zdecydowa-
nie były miej zaśmiecone niż te, w których pojawili się po raz 
pierwszy. Widać zatem, iż wysiłek, który wkładamy we 
wspólne dbanie o naszą planetę przynosi zadawalające efek-
ty. Po zakończonej akcji, każdy uczeń naszej szkoły ma po-
czucie, że przyczynił się do tego, że najbliższa okolica jest 
czysta i zadbana.   Serdecznie dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za zaangażowanie i czynny udział w akcji.  
                                                  Marta Madaj- Malinowska
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PASOWANIE NA 
PIERWSZOKlASISTóW  
W JEdYNCE
16 października uczniowie z trzech pierwszych klas 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie złożyli 
uroczyste ślubowanie, po którym stali się prawdziwymi 
uczniami szkoły. 

Na swoje święto uczniowie zaprosili Burmistrza Miasta Pusz-
czykowa Andrzeja Balcerka, przedstawicieli Rady Rodziców. 
Zaproszenie przyjęli także starsi uczniowie z wychowawcami. 
Oczywiście na widowni nie zabrakło rodziców. Aktu pasowania 
na ucznia dokonała pani dyrektor Ewa Budzyńska, za pomocą 
ogromnego pióra. Zaproszeni na uroczystość goście – pan Bur-
mistrz i przedstawiciel Rady Rodziców wręczyli pierwszakom 
upominki oraz złożyli życzenia samych sukcesów na nowo roz-
poczętej drodze edukacyjnej.                                                red

Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Bur-
mistrz Andrzej Balcerek oraz jego zastępca Władysław 
Ślisiński spotkali się z dyrektorami oraz kadrą puszczy-
kowskich placówek oświatowych. Podczas spotkania bur-
mistrz podziękował wszystkim za trud wkładany w eduka-
cję najmłodszych pokoleń puszczykowian oraz za zaanga-
żowanie z jakim wspomagają oni swoich ucznióww reali-
zacji ich marzeń. Zgromadzeni nauczyciele otrzymali wy-
różn ien ia  za  szczegó lne  os iągn ięc ia  w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej. red

ŚWIęTO EdUKACJI

Z okazji Święta Chłopca w klasach I- III wybieraliśmy 
Tego najbardziej koleżeńskiego chłopaka. A oto wybrańcy.

Klasa i a - Jakub Czerwiński; Klasa ib  - denis 
Szymczak; Klasa i c- Wojciech Stradomski; Klasa iia - 
Marcel Szlandrowicz; Klasa iib - Maksymilian Skoryna; 
Klasa iic - Karol Sawko; Klasa iiia - Karol Gruszczyń-
ski; Klasa iiib - Michał Zagórski.

W każdej klasie przeprowadzono również ankiety, dzię-
ki którym dowiedzieliśmy się czegoś więcej o chłopcach  
z naszej szkoły. Ulubiony kolor – czerwony i niebieski, 
sport - oczywiście piłka nożna i… biegi, zwierzątko to pies 
i kot, potrawa mniam, mniam… w klimatach włoskich – 
spaghetti i pizza. Chłopcy z SP 1 najczęściej oglądają baj-
ki z serii Lego, Kubusia Puchatka, Minionki oraz Harrego 
Pottera. Jeśli chodzi o pory roku - uwielbiają lato i zimę. 
Drodzy chłopcy - Świat bez Was: mocnych, przystojnych, 
inteligentnych…nie do wyobrażenia!!  M.M

dZień ChłOPCA W JedyNCe
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CZY USTAWA KRAJObRAZOWA ZMIENI  
WIZERUNEK POlSKICh gMIN?
11 września br. zaczęła obowiązywać ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 

ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, czyli popularna ustawa krajobrazowa. 

cd. na str 18

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 
10 czerwca 2015 r., i zgodnie z art. 14 weszła w życie 11 
września 2015 r.

Nowe zapisy zmieniły aż dziesięć ustaw, w tym m.in. usta-
wy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Projekt wzbudzał kontrowersje, o czym może 
świadczyć to, że w trakcie prac nad ustawą zlecono sporządze-
nie 6 ekspertyz prawnych przez Biuro Analiz Sejmowych.

Wzmocnione narzędzia prawne
Generalnie zmiany miały na celu wzmocnienie narzędzi 

prawnych służących ochronie krajobrazu. Celami nadrzędnymi 
są m.in.: realizacja postanowień Europejskiej Konwencji Kra-
jobrazu. Z punktu widzenia właścicieli nieruchomości oraz 
samorządów terytorialnych jednymi z najistotniejszych zmian 
są te dokonane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Wśród regulacji dotyczących zmian w ustawie o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono definicję 
reklamy oraz określeń: tablica reklamowa, urządzenie reklamo-
we, szyld, krajobraz czy krajobraz priorytetowy. 

W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym wprowadzono możliwość przyjęcia przez samorządy 
uchwały zwanej dalej „uchwałą krajobrazową". 

Jeśli „uchwała krajobrazowa” zostanie podjęta, w przypad-
ku Puszczykowa przez Radę Miasta, ustali ona zasady i warun-
ki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy 
jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane. 

W odniesieniu do szyldów w uchwale określone zostaną 
zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczba szyldów, 
które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez 
podmiot prowadzący na niej działalność. 

W uchwale można też umieścić zapis o zakazie sytuowania 
ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,  
z wyłączeniem szyldów.

W dokumencie muszą też znaleźć się warunki i termin do-
stosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie obiektów 
małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej okre-
ślonych. Okres ten nie może być jednak krótszy niż 12 miesię-
cy od dnia wejścia w życie uchwały. 

Etapy uchwalenia „uchwały krajobrazowej" 

Jednak zanim „uchwała krajobrazowa” zacznie obowiązy-
wać musi ona przejść procedurę, którą można porównać do 
uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego. W procedurze będą brały udział zarówno Rady Miast lub 
Gmin, jak i Burmistrz, Wójt czy Prezydent.

W kompetencji Rady Miasta czy Gminy jest: 
1) – podjęcie uchwały o przygotowaniu przez burmistrza 

projektu „uchwały krajobrazowej", 
2) – uchwalenie w drodze głosowania uchwały.
Burmistrz, Wójt lub Prezydent w trakcie procedury zaj-

muje się następującymi kwestiami:
1) - podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu 

przez Radę Miasta takiej uchwały oraz sporządza projekt uchwa-
ły. Elementem procedury jest także zasięgnięcie opinii regional-
nego dyrektora ochrony środowiska o projekcie uchwały. 

2) - uzgadnia projekt uchwały, z wojewódzkim konserwa-
torem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospo-
darowania terenu. 

3) - uzgadnia projekt uchwały z ministrem właściwym do 
spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochro-
ny uzdrowiskowej. 

4) - zasięga opinii właściwego organu Państwowej Straży 
Pożarnej o projekcie uchwały. 

5) - zasięga opinii marszałka województwa o projekcie 
uchwały. 

6) - ogłasza w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie, 
 a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie  
o wyłożeniu projektu uchwały do publicznego wglądu, na co 
najmniej 7 dni przed terminem wyłożenia i wykłada ten projekt 
do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni; w czasie 
wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłoże-
nia zbierane są uwagi do tego projektu.
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W dniach 28.09 – 5.10.2015 r. puszczykowianie 
mogli uczestniczyć w konsultacjach 

społecznych dotyczących projektu Planu gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań, 
zorganizowanych przez burmistrza Puszczykowa. 

Każdy mieszkaniec mógł zapoznać się z projektem, a tak-
że wyrazić swoją opinię i złożyć uwagi za pomocą formula-
rza elektronicznego.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem 
strategicznym, wyznaczającym kierunki rozwoju gospodarki 
niskoemisyjnej do roku 2020. PGN umożliwi naszemu Mia-
stu występowanie o dofinasowanie ze środków unijnych 
i krajowych zadań ujętych w przedmiotowym planie. 

Unijne prawo
Zgodnie z Protokołem z Kioto oraz pakietem klimatyczno 

- energetycznym Unii Europejskiej Polska jest zobowiązana 
do redukcji emisji gazów cieplarnianych. W zakresie gospo-
darki niskoemisyjnej strategia wyznacza cele szczegółowe na 
poziomie krajowym: zmniejszenie emisji gazów cieplarnia-
nych o 20% w porównaniu z poziomami z roku 1990, zwięk-
szenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zuży-
ciu energii (Polska 15%) oraz dążenie do zwiększenia efek-
tywności energetycznej o 20%. Cele są obligatoryjne na po-
ziomie krajowym, a każda gmina powinna dążyć do ich wy-
pełnienia na miarę własnego potencjału. W zakresie jakości 
powietrza obowiązującą jest dyrektywa CAFE przyjęta  
w roku 2008. W Puszczykowie, podobnie jak w wielu miej-
scach kraju, występują często znaczne przekroczenia stę-
żeń zanieczyszczeń w Powietrzu w szczególności pyłu za-
wieszonego, co ma szczególnie negatywne skutki  dla zdro-
wia ludzi. W zakresie poprawy jakości powietrza w Planie 
zaproponowano działania ograniczające niską niekontrolowa-
ną emisję pyłów, m.in. poprzez kontynuację likwidacji pale-
nisk węglowych (domowych pieców opalanych węglem) oraz 
ograniczenia emisji z transportu.

W TROSCE O NASZE              ŚROdOWISKO7) - niezwłocznie rozpatruje zgłoszone uwagi i sporządza 
listę nieuwzględnionych uwag. 

Dopiero po zakończeniu w/w procedury radni przyjmują 
uchwałę. W trakcie głosowania muszą także rozstrzygnąć  
o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Bur-
mistrza, Wójta czy Prezydenta. 

W oparciu o „uchwałę krajobrazową” możliwe będzie uchwa-
lenie przez radnych uchwały w sprawie opłat reklamowych - co 
reguluje już ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. 

Za co opłaty
Opłata ta będzie pobierana, jeżeli na nieruchomościach lub 

obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub 
urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy rekla-
mowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama. 

Ustawa przewiduje również wyjątki, w których opłata nie 
będzie pobierana, a mianowicie, jeżeli tablice reklamowe lub 
urządzenia reklamowe nie są widoczne z przestrzeni dostępnych 
publicznie; stanowią szyld; są realizacją obowiązku nałożonego 
przepisami prawa; służą wyłącznie do upowszechniania informa-
cji trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia oraz 
mają charakter religijny, związany z działalnością kościołów lub 
innych związków wyznaniowych (dodany art. 17a ust. 5). 

Do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym wprowadzono nowe zapisy dotyczące możliwości nakła-
dania przez Burmistrza, Wójta lub Prezydenta (w drodze de-
cyzji) kar pieniężnych na podmiot, który umieszcza tablice 
lub urządzenia reklamowe niezgodnie z nowymi przepisami. 
W razie braku możliwości ustalenia podmiotu, który umieścił 
reklamy, kara pieniężna może być nałożona na właściciela, 
użytkownika wieczystego lub posiadacza samoistnego nieru-
chomości lub obiektu budowlanego, na których umieszczono 
tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe. 

Audyt krajobrazowy
Nowa ustawa przewiduje również zadania dla samorządu 

województwa. Co najmniej raz na 20 lat tzw. „Audyt krajo-
brazowy” sporządzi zarząd województwa, a uchwali sejmik. 
Dokument ten będzie identyfikował krajobrazy występujące 
na całym obszarze województwa, określając ich cechy cha-
rakterystyczne oraz dokonując oceny ich wartości. Zostaną  
w nim ujęte m.in. krajobrazy priorytetowe, parki kulturowe, 
parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, ob-
szary chronionego krajobrazu, obiekty znajdujące się na li-
stach Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz obszary Sieci 
Rezerwatów Biosfery UNESCO. 

W audycie krajobrazowym określone zostaną ponadto za-
grożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów 
oraz rekomendacje i wnioski dotyczące ich kształtowania  
i ochrony.

Wyniki audytu będą musiały być uwzględniane przy opra-
cowywanych miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego.                                                                         red

cd. ze str 17
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Autorzy Planu przewidują także prowadzenie akcji edu-
kacyjnych mających za zadanie uświadamianie społeczeń-
stwa w zakresie: szkodliwości spalania odpadów w paleni-
skach domowych, korzyści płynących z podłączenia do scen-
tralizowanych źródeł ciepła, termomodernizacji, promocji 
nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła i innych dzia-
łań niskoemisyjnych. Przewiduje się działania wspomaga-
jące w postaci zachęt finansowych dotyczących segregacji 
odpadów. Jednostki realizujące zadanie to przede wszystkim 
organizacje i stowarzyszenia ekologiczne we współpracy  
z władzami miasta. Szacowany koszt – ok. 166.000 zł.

Opracowano na pdst. „Planu gospodarki niskoemisyjnej 
Gminy Puszczykowo”

Kolejnym planowanym zadaniem jest przebudowa cią-
gów komunikacyjnych, remonty ulic, budowa dodatko-
wych pasów ruchu, bus pasów oraz rozbudowa rond. Pla-
ny modernizacji dotyczą także najbardziej uciążliwej drogi nr 
430 przebiegającej przez miasto i dzielącej je na dwie części. 
Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Zarządu Dróg natężenie 
ruchu na drodze przekracza 16 000 pojazdów w ciągu doby. 
W efekcie budowy nowych odcinków drogowych poprawi się 
płynność, przejezdność i bezpieczeństwo w ruchu komunika-
cyjnym. Z uwagi na lepszą jakość nawierzchni zmniejszy się 
czas przejazdu oraz przestojów, a tym samym redukcji uleg-
nie liczba zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. W ra-
mach zadania przewidywana jest budowa 25 dróg o łącznej 
długości 8 km. Szacowany koszt – ok. 7.200.000 zł.

W Puszczykowie odsetek podróży rowerowych w roku 
2013 wyniósł 12,1%. Aby zwiększyć ten procent w nadcho-
dzących latach planowana jest rozbudowa sieci dróg rowe-
rowych. Ma to na celu stworzenie spójnej i bezpiecznej sieci 
tras rowerowych na terenie gminy oraz tras łączących teren  
z sąsiednimi miejscowościami. Szacuje się, że taka inwesty-
cja przyniesie skutek w postaci rezygnacji z codziennego, 
indywidualnego transportu samochodowego w drodze do 
i z pracy przez co najmniej 10 osób w gminie rocznie na ko-
rzyść przemieszczania się za pomocą rowerów. Spowoduje to 
ograniczenie emisji GHG wynikających ze spalania paliw.  
W ramach zadania przewidywana jest budowa 5 ścieżek ro-
werowych o łącznej długości 2 km. Szacowany koszt – ok. 
5.200.000 zł.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Metropolii 
Poznań,  obejmuje  obszar  23  jednostek  
samorządu terytorialnego, mianowicie gminy: 
buk,  Czerwonak,  dopiewo,  Kleszczewo, 
Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, luboń, Mosina, 
Murowana goślina, Oborniki, Pobiedziska, 
Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, 
Suchy las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo 
Podgórne oraz Powiat Poznański.

W PGN przedstawiono koncepcje działań realizowanych 
na terenie naszego miasta służących: 

– poprawie jakości powietrza, 
– redukcji emisji GHG (emisję wyrażono w Mg CO 2), 
– ograniczeniu zjawiska niskiej emisji, poprzez zwiększe-

nie wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii (w szcze-
gólności odnawialnych źródeł energii  – OZE) oraz zmniej-
szenie zużycia energii i poprawę efektywności energetycznej 
w mieście. 

W PGN przedstawiono także program działań inwestycyj-
nych i nieinwestycyjnych jakie Puszczykowo i interesariusze 
zewnętrzni będą realizowali do roku 2020.  Łączny koszt za-
planowanych działań oszacowano na ponad 20,7 mln zł. Pla-
nuje się, że duża część finansowania pochodzić będzie z fun-
duszy zewnętrznych. 
Planowane działania w ramach PgN w Puszczykowie

W okresie do 2020 roku istnieje potencjalna możliwość 
na wybudowanie rozproszonych mikroinstalacji w oparciu  
o turbiny wiatrowe małej mocy (przydomowe turbiny wiatro-
we) przez inwestorów prywatnych. Ich łączna moc może 
osiągnąć wartość 0,5 MW, co zmniejszyłoby emisję CO2 do 
atmosfery w ilościach ok. 711 Mg/rok. Szacunkowy koszt 
inwestycji - ok. 2, 5 mln zł.

Ponadto planuje się instalowanie odnawialnych źródeł 
energii tj. modułów fotowoltaicznych „PV”. na budynkach 
prywatnych o łącznej mocy do 0,3 MW. Szacunkowy koszt 
- ok. 1,8 mln zł.

Termomodernizacja budynków podlegających miastu 
Puszczykowo

Realizacja zadania ma na celu osiągnięcie poprawy efek-
tywności energetycznej i wzrostu wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze 
mieszkaniowym. Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych 
wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energoo-
szczędne. 

Zadanie obejmowało będzie następujące obiekty:
• Urząd Miejski, ul. Podleśna 4 (powierzchnia – 475 m2);
• Willa Mimoza, ul. Poznańska 26 (powierzchnia – 583 m2);
• Dom Nauczyciela, ul. Wysoka 1 (powierzchnia – 322 m2); 
• Willa Sylwia, ul. Poznańska 1 (powierzchnia – 517 m2).
Szacowany koszt – ok. 3.500.000 zł.
W ramach Planu zostanie zmodernizowane oświetlenie 

i wymieniony sprzętu RTV, ITC i AGD na energooszczęd-
ny. Przyniesie to oszczędności rzędu 50% w zużyciu energii 
elektrycznej. Wymiana sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego na spełniający coraz wyższe normy efektywności ener-
getycznej, pozwoli do roku 2020 zaoszczędzić około 15% 
energii elektrycznej. Szacowany koszt – ok. 344.000 zł.

W TROSCE O NASZE              ŚROdOWISKO
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HISTORIA

Cyryl Ratajski sprowadził się do Puszczykówka prawdo-
podobnie w sierpniu 1918 roku, o czym zawiadamiała prasa 
wielkopolska. Kupił willę wybudowaną w latach 1903-1905 
na zlecenie zamożnego Niemca, Carla Riedla. Rezydencja 
posiadała obszerną działkę położoną na skarpie nadwarciań-
skiej, z pięknym widokiem na rzekę i lasy. Do frontowych 
drzwi willi prowadziła obsadzona winoroślą alejka. Na dział-
ce zlokalizowany był jeszcze budynek łączący funkcję wo-
zowni i stajni na rasowe konie oraz altana. Szerokie schody 
prowadziły z ogrodu przez skarpę do pomostu nad Wartą, 
przy którym cumowały łódki. Jak wspominał Sławomir Leit-
geber „Przejażdżki łodzią po Warcie stanowiły jedyne „hob-
by” zwykle dość sztywnego prezydenta”. Cyryl Ratajski 
przebywał w Puszczykówku przez cały rok, pomimo że po-
siadał mieszkanie w poznańskiej kamienicy.

W 1908 roku ożenił się ze Stanisławą May, córką właści-
ciela fabryki nawozów sztucznych zlokalizowanej na Staro-
łęce i w Luboniu. Cyryl Ratajski jako współwłaściciel kiero-
wał fabryką dając pracę wielu mieszkańcom Puszczykowa.  
Z tego źródła posiadał stałe wysokie dochody, które pozwo-
liły mu na zajęcia się działalnością społeczną. Wreszcie  
w 1922 roku został wybrany prezydentem Poznania. Admini-
stracja oraz ulepszanie Poznania i Puszczykowa stanowiły 
pasję Cyryla Ratajskiego.

hISTORIA O CYRYlU RATAJSKIM, KTóRY PO WARCIE
W PUSZCZYKóWKU PłYWAł MOTORóWKą

Dzisiejsza ulica Cyryla Ratajskiego była kiedyś ulicą za-
mieszkaną i odwiedzaną przez najważniejszych dygnitarzy 
Polski. W 1923 roku w rezydencji leżącej przy tej ulicy prze-
bywał Wincenty Witos - urzędujący wtedy premier Polski.  
W tym samym czasie w willi Cyryla Ratajskiego przebywał 
Roman Dmowski – lider jednej z największych partii ówczes-
nej Polski. Premier Wincenty Witos w willi Ratajskiego na-
mawiał Romana Dmowskiego do objęcia teki Ministra Spraw 
Wewnętrznych. Bernard Chrzanowski wspominał natomiast, 
że na kolacji w jednej z rezydencji premier Wincenty Witos 
złożył Cyrylowi Ratajskiemu propozycję  przejęcia „jakiejś 
teki” w jego rządzie. Cyryl Ratajski odrzucił propozycje żar-
tobliwie mówiąc, że gdyby była wolna posada prezydenta 
Wolnego Miasta Gdańska to by ją przyjął.

W roku 1924 Cyryl Ratajski zdecydował się jednak objąć 
posadę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, gdzie praco-
wał do roku 1925. Jako minister zdecydował o przyłączeniu 
do Poznania nowych dzielnic - Dębca, Rataj, Małej Starołęki, 
Winiar i Naramowic, które dzisiaj stanowią trzon współczes-
nego Poznania. Rada Ministrów zajęła się również Letni-
skiem w Puszczykowie i Puszczykówku oraz Starym Pusz-
czykowem. Miejscowości te zostały wyłączone z Powiatu 
Śremskiego i przyłączone do Powiatu Poznańskiego. I jak 
opisywała to prasa w 1925 roku: „W ten sposób minister Ra-
tajski urzeczywistnia górnolotne plany i zamiary prezydenta 
miasta Poznania na urlopie, Ratajskiego, co do stworzenia 
Wielkiego Poznania i letniska tego Poznania Puszczykowa  
i Puszczykówka”. Puszczykowo w koncepcji Cyryla Rataj-
skiego stawało się zamiejscową dzielnicą miasta Poznania.

W roku 1926 ponownie został prezydentem Poznania  
i przyczynił się do zorganizowania w 1929 r. Powszechnej 
Wystawy Krajowej. W 1934 roku mimo wygranych wyborów 
został – w ramach czystek politycznych – usunięty ze stano-
wiska przez władze centralne.

Cyryl Ratajski był członkiem Towarzystwa Miłośników 
Puszczykowa, Puszczykówka i okolicy. Organizacja ta działa-
ła w latach 1932-1939 i zrzeszała mieszkańców naszej miej-
scowości, zaangażowanych w jej rozwój jako letniska. Wspól-
nymi społecznymi siłami unowocześniali Puszczykowo. Dzia-
łali na rzecz poprawy estetyki, stawiali ławki, wydawali po-
cztówki i promowali Puszczykowo w prasie wielkopolskiej. 
Towarzystwo wydawało nawet pierwszą puszczykowską gaze-
tę, która jednak nie zachował się do naszych czasów. Dzięki 
wstawiennictwu Cyryla Ratajskiego udało się zelektryfikować 

letnisko Puszczykowo i Puszczykówko od samego swojego początku było miejscem do którego sprowadzała 
się elita intelektualna i administracyjna Wielkopolski. Jednym z najwybitniejszych Wielkopolan, który 

osiedlił się w naszym mieście, był wieloletni prezydent Poznania Cyryl Ratajski.
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hISTORIA O CYRYlU RATAJSKIM, KTóRY PO WARCIE
W PUSZCZYKóWKU PłYWAł MOTORóWKą

naszą miejscowość. Puszczykowo było jedną  
z pierwszych miejscowości w Wielkopolsce, któ-
re uzyskało dostęp do elektryczności, co znacznie 
podniosło jego status. Zabiegano również o usta-
nowienie tańszych biletów na pociąg dla letni-
ków przybywających z Poznania. Cyryl Ratajski 
wraz z żoną również brał aktywny udział w życiu 
samorządu sołeckiego Puszczykówka, o czym 
świadczą odręczne podpisy małżonków sporzą-
dzone na dokumentach z wyborów sołtysa.

W dniu 5 września 1939 roku, po ewakuacji 
władz Poznania, Cyryl Ratajski objął ponownie 
urząd prezydenta miasta Poznania, który sprawo-
wał do 12 września, gdy zarząd miasta przejęli 
Niemcy. Po czasowym uwięzieniu w charakterze 
zakładnika zwolniono go i wrócił do Puszczy-
kówka. Dopiero na początku 1940 roku został 
przesiedlony do Konstancina-Jeziornej. W 1940 
roku został mianowany Delegatem Rządu na Kraj 
i funkcję tę sprawował do 1942 roku. W tym cza-
sie stworzył zręby Państwa Podziemnego. Zmarł 
pod koniec 1942 roku.

Cyryl Ratajski po śmierci stał się postacią 
kultową, często stawianą za wzór. Prezydent 
bardzo dbał o porządek w mieście. Podczas 
przechadzek po ulicach zbierał nawet niedopał-
ki papierosów. Z opowieści starych mieszkań-
ców Puszczykówka słyszałem, że Cyryl Ratajski 
przyjeżdżał do naszej miejscowości pociągiem  
i za każdym razem wybierał inną trasę do domu, 
po to, żeby kontrolować stan ulic i chodników. 
Cyryl Ratajski był również bardzo dobrym pra-
codawcą, a mój pradziadek Walenty Pazgrat 
pracował dla prezydenta  przez wiele lat, co do 
dzisiaj jest wspominane z sentymentem.

W dniu 6 listopada 1990 roku część ulicy Wcza-
sowej przy której znajduje się willa Ratajskiego, 
została przemianowana na ulicę Cyryla Ratajskiego. 
Odsłonięcia tabliczki z nazwą dokonała wnuczka 
prezydenta Zofia Ratajska-Thaler. W ceremonii bra-
li udział mieszkańcy Puszczykowa, burmistrz oraz 
rodzina Ratajskich. W roku 2008 dokonano odsło-
nięcia pamiątkowej tablicy na płocie willi Cyryla 
Ratajskiego. W tym roku mija dwadzieścia pięć lat 
od nadania nowego patronatu ulicy.

Poszukuję wspomnień mieszkańców nasze-
go miasta na temat Cyryla Ratajskiego. Na in-
formacje czekam pod numerem telefonu 508 
467 405 lub pod adresem poczty elektronicznej: 
krzyzanskimaciej@gmail.com.           

                                     Maciej Krzyżański
                        członek Koła Historycznego

JESIEń W „KlUbIE PUSZCZA” 
życie w świetlicy splata się z kolejnymi tygodniami nowego 

roku szkolnego, ale jeszcze we wrześniu udało nam się 
przywołać wspomnienie wakacji – wybierając się na wycieczkę 
do parku linowego w Korzonkowie. 

Było dużo zabawy i jeszcze więcej wyzwań na większych i mniej-
szych wysokościach, przy okazji których dowiedzieliśmy się sporo o sobie 
samych. Poznaliśmy swoje lęki i uczyliśmy się z nimi radzić. Zobaczyli-
śmy, że „co dwie głowy, to nie jedna” i czasami lepiej zastanowić się 
wspólnie jak pokonać następną przeszkodę, niż siłować się z nią w poje-
dynkę. Odczuliśmy jak wielką motywację wyzwala doping oraz jakie 
oparcie daje grupa przyjaciół w momencie niepowodzenia. A przede 
wszystkim, pokonywanie tras linowych było dla nas świetną zabawą  
w doborowym gronie.

Na początku października wiele ciepłych dni spędziliśmy na świeżym 
powietrzu. Graliśmy w piłkę, skakaliśmy w gumę, rysowaliśmy kredą, 
bawiliśmy się kolorową chustą Klanzy oraz szukaliśmy pierwszych oznak 
jesieni. Świetlicę odwiedził również wcześniej zapowiadany gość - żółw 
Wacław. Podczas jego wizyty dowiedzieliśmy się, co to znaczy, że jest 
żółwiem wodno-lądowym, czym należy go karmić, w co wyposażyć 
akwaterrarium oraz jak o niego dbać, żeby cieszył się długim i zdrowym 
życiem. Zapoznaliśmy się również pokrótce z polskim prawem dotyczą-
cym hodowli zwierząt egzotycznych. Podliczyliśmy także koszty związa-
ne z hodowlą tego niesamowitego gatunku gadów i okazało się, że nie jest 
to mała kwota, więc decyzja o zakupie żółwia nie może być podjęta po-
chopnie. 

Kolorowe liście, niższa temperatura oraz coraz dłuższe wieczory 
wprowadziły nas w jesienny nastrój. Z tej okazji zmieniliśmy wystrój 
naszej świetlicy. Kilka naszych tradycyjnych podwieczorków postanowi-
liśmy również zjeść przy oświetleniu świec w wykonanych przez nas ko-
lorowych świecznikach. W jesiennym kalendarzu mamy zaplanowane 
jeszcze kilka ważnych wydarzeń m.in. warsztaty plastyczne i pomoc  
w zbiórce orzechów dla niedźwiedzi z poznańskiego nowego zoo, do 
udziału w której zachęcamy również wszystkich mieszkańców Puszczy-
kowa. Informacji o innych wydarzeniach mogą państwo szukać na profi-
lach fecebookowych oraz ,,Blogu dla Puszczykowa”, a także w następnym 
numerze „Echa Puszczykowa” i ulotkach. 

                                                         Justyna Walkowiak 
                                                Kierownik „KLUBU PUSZCZA”
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1 listopada br. na ulicach przy puszczykowskim cmentarzu zostanie zmieniona organizacja ruchu. Zmiany 
mają na celu usprawnienie ruchu podczas Wszystkich Świętych, kiedy odwiedzamy groby swoich bliskich. 

Zmiany umożliwią m.in. utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych. 

Przypominamy kierowcom, aby w tym dniu zwracali 
uwagę na znaki drogowe i nie jeździli na pamięć. 1 listopada 
w rejonie cmentarza zorganizowane zostaną objazdy. Do go-
dziny 16. ul. Poznańska, od ul. Wysokiej do ronda, będzie 
ulicą jednokierunkową. Podobnie jak ulice: Parkowa, Wy-
dmowa, Przyszkolna. 

Z ul. Poznańskiej z ruchu wyłączona zostanie część jezd-
ni prowadząca w kierunku Poznania. Na wyłączonym z ruchu 
odcinku zorganizowany zostanie parking, który będzie czyn-
ny do godz. 16.00. Później zostanie tam przywrócony ruch. 
Dlatego kierowcy powinni odjechać z tego tymczasowego 
parkingu przed godz. 16. 

Nie będzie można zatrzymywać się i parkować na ul. 
Przyszkolnej za parkingiem przy przedszkolu aż do ul. Pia-
skowej. Zmiana ta ma na celu umożliwienie kierowcom płyn-
ne wyjechanie w kierunku Poznania i Mosiny. Straż Miejska 
prosi, żeby kierowcy zwracali uwagę na oznaczenia zmienia– 

jące ruch oraz funkcjonariuszy kierujących ruchem.
 - Mieszkańców Puszczykowa, którzy mają blisko i mogą 

dojść do cmentarza proszę o zostawienie auta w domach. 
Proszę również kierowców, aby nie zastawiali swoimi pojaz-
dami ul. Piaskowej, ponieważ tamtędy kursuja autobusy ko-
munikacji publicznej. Pozostawione samochody mogą więc 
zatarasować przejazd busom– prosi Dariusz Borowski, ko-
mendant Straży miejskiej w Puszczykowie. 

Podobnie jak w ubiegłym roku także w tym, 1 listopada 
przed samym głównym wejściem na cmentarz zostanie wy-
znaczone miejsce, w które będzie można podjechać samocho-
dem, aby podwieźć osoby starsze albo mające problemy  
z poruszaniem. Nie będzie tam można jednak parkować,  
a tylko zatrzymać się w celu wysadzenia podwożonej osoby. 

Wzorem lat ubiegłych strażnikom miejskim będą poma-
gać strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.     

red 

Organizacja ruchu w pobliżu cmentarza w Puszczykowie
w dniu 1. XI. 2015 r. , od godz. 8.00 do 16.00

  data ur.  data zg.
Ciebielska Stanisława 20.IV.1925 25.IX.2015
Matuszewska Kazimiera 2.II.1935 26.IX.2015
Józefiak Wanda Maria  11.VI.1933 29.IX.2015

odESzLI

  data ur.  data zg.
Kaczmarek Janusz Zbigniew 17.X.1946 1.X.2015
Tomczak Leszek Jerzy 2.IX.1933 9.X.2015
Dylak Maria Helena 1.II.1949 12.X.2015
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W nocy z 18 na 19 lipca br. wędkowaliśmy towarzysko 
nad jeziorem Piotrowskim w pobliżu Gniezna. Zawody nocne 
są wyjątkową imprezą oczekiwaną przez wiele osób od same-
go początku sezonu. Dają możliwość odpoczęcia od rywali-
zacji o punkty i zaznania odrobiny relaksu z wędką w ręku  
w nietypowej jak dla większości zawodów atmosferze. 

Na miejsce zmagań dotarliśmy ok. godz. 17, kiedy słońce 
jeszcze oświetlało łowisko. Każdy zawodnik udał się na wy-
brane miejsce, aby rozkoszować się ciszą i wędkowaniem. 
Tradycyjnie, o północy przewidziano przerwę na bigos, tak 
aby do samego rana mieć siły do „walki”. Zawody z powodu 
opadów deszczu zakończyliśmy o szóstej rano. Gdy wszyst-
kie złowione ryby zostały zważone, a zawodnicy zjedli ciepły 
posiłek, odbyło się wręczenie upominków najlepszym węd-
karzom. Wyniki po całonocnych zmaganiach wyglądały na-
stępująco: 1. Kazimierz Anioła z wagą ryb 15.420 gr.,  
2. Wojciech Tomaszewski – 9.200 gr. i trzecie miejsce Pa-
weł Szczepaniak z wagą – 7.770 gr. Po zakończeniu imprezy 
swoje bezpieczeństwo oddaliśmy w ręce Sławomira Miki, 
który dowiózł nas bezpiecznie do Puszczykowa.

6 lipca br. zorganizowaliśmy zawody dedykowane eme-
rytom i rencistom, którzy w kameralnym gronie szesnastu 
osób zjawili się na zbiórce. W dniu zawodów aura sprzyjała, 
choć słońce nie wyłaniało się zza chmur. Nim się obejrzeli-
śmy wybiła jedenasta i zawody „Emerytów i rencistów 2015” 
stały się historią. Po zaciętym „boju” klasyfikacja prezento-
wała się jak następuje : 1. Sławomir Nowak – 4.570 gr.  
2. Henryk Piechnik – 4.160 gr. na trzecim stopniu podium 
stanął Stanisław Szulc z wagą 3.270 gr. wyłowionych ryb. 

„Zakończenie Lata – Jeżewo ,,Puchar Prezesa 2015” wy-
jazdowe, towarzyskie zawody o stawkę w dyscyplinie spła-
wikowej odbyły się na akwenie zbiornika zaporowego  
w miejscowości Jeżewo. Po raz kolejny w tym roku przyszło 

nam rywalizować na akwenie będącym pod opieką Okręgu 
PZW w Poznaniu. Kiedy dotarliśmy na miejsce tafla wody 
była spokojna, bez fali i znaków żerujących ryb. Jak co roku 
w organizacji terenu zawodów jak i poczęstunku pomagało 
miejscowe Koło PZW w Borku Wielkopolskim i nader goś-
cinny prezes. Od rana zawodnicy zostali poczęstowani zupą 
gulaszową na wzmocnienie i gorącymi napojami, tak aby  
w pełni sił przystąpić do rywalizacji. Pogoda sprzyjała i gwa-
rantowała optymalne wyniki. Ważenie odbywało się kolejny-
mi sektorami po zakończeniu pięciogodzinnych zmagań  
z wędką w ręku. Schodzący do stanicy uczestnicy mogli czę-
stować się golonką z kapustą. 

Tuż po przepysznej uczcie przystąpiliśmy do ogłoszenia 
wyników i wręczenia upominków. Wyniki klasyfikacji tego 
dnia wyglądały następująco: Michał Polowczyk z rybami  
o wadze 2.420 gr. stanął na najwyższym stopniu podium. 
Druga lokata przypadła Krzysztofowi Cierzyńskiemu - 
(2.320 gr.). Trzecie miejsce na podium zajął Zbyszko Sobko-
wiak  (2.080 gr.). O prawidłowy przebieg zawodów zadbał 
Adam Stefaniak – sędzia sekretarz i koledzy z miejscowego 
Koła PZW Borek Wielkopolski. Po tak znakomicie spędzo-
nym dniu ruszyliśmy w powrotną drogę do domu. 

Praca na rzecz Miasta. 
W lipcu wędkarze Koła PZW nr 41, wspólnie z władzami 

miasta Puszczykowa wzięli udział w pracach nad stworze-
niem parkingu u wylotu ulicy Nowe Osiedle. Urząd Miejski 
zapewnił wszelkie potrzebne materiały, a wędkarze dokonali 
niezbędnych prac. 

Pragnę podziękować Burmistrzowi Panu Andrzejowi Bal-
cerkowi, pracownikom Urzędu Miejskiego za aktywną 
współpracę z naszym Kołem oraz wszystkim kolegom węd-
karzom, którzy przybyli na prośbę prezesa, aby podjąć pracę 
na rzecz Miasta. Dziękuję serdecznie Krzysztofowi Dolacie, 
który zapewnił ciężki sprzęt i ziemię do wyrównania terenu 
na nowo powstałym parkingu.                      Adam Stefaniak

                                                                  Sekretarz Koła  

WędKARSKI FINISZ 
Wędkarski sezon zakończony. Ostatnim akcentem 

były towarzyskie zawody, zorganizowane 18 
października br. na Odrze w miejscowości Przewóz. 
Wcześniej puszczykowscy wędkarze rywalizowali w 
kilku zawodach, o których piszemy poniżej.

 
Od 12.10.2015 r. sprzedaż zezwoleń na połów  
w wodach P.Z.W. odbywa się w siedzibie Okręgu 
PZW w Poznaniu przy ul. Znanieckiego 9, od pon. 
- pt. w godz. 8.30 do 14.45. Tel. 61 82 90 530; 61 
82 90 534.

Informacje o Kole można znaleźć w Interne-
cie: http://www.pzw.org.pl/puszczykowo/

SPRZedAż ZeZWOLeń 
NA POłóW W WOdACh PZW

Uczestnicy Zawodów Emerytów i rencistów 2015

Uczestnicy zawodów Zakończenie Lata - Puchar Prezesa Jeżewo
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7 października br. odbyło się pierwsze powakacyjne Spotkanie  
z Teatrem. Na scenie Sali Koncertowej przy Kościele Para-
fialnym pw. Matki Boskiej Wniebowziętej wystąpiły aktorki  
z Teatru Arlekin w spektaklu pt. „Dzikie łabędzie”. Najmłodsi 
mieszkańcy Puszczykowa obejrzeli piękną opowieść o miło-
ści i poświęceniu, nie brakowało scen groźnych, na szczęście 
jak to w bajkach wszystko dobrze się skończyło. 

W listopadzie zapraszamy na kolejne spektakle:  
4.11.2015 godz. 11:00   „Bajkopisanie”  

25.11.2015 godz. 17:00   „Warkocz Królewny Wisełki” 
Bilety w cenie 5 zł.,  

dostępne przed spektaklem.

SPOtKANiA Z teAtReM 

ROdZINNA WYSTAWA
W październiku na parterze biblioteki Miejskiej pojawiła się nowa wystawa prac 

plastycznych. Tym razem autorów jest czterech: Magda, Mikołaj, Anna i 
Tomasz lipińscy. 

Każdy z członków tej rodziny posiada różne zainteresowania, a pasja którą podzie-
lają wszyscy czworo to ogromne zamiłowanie do gier planszowych. Na co dzień  
i w święta grywają w m.in. Carcassone, Scrabble i Wsiąść do pociągu. Jednak z czasem 
to przestało starczać. W głowach zaśwtała im myśl stworzenia własnych planszówek.  
W Bibliotece prezentują cztery niesamowicie interesujące pozycje, o bogatej tematyce. 
Zachęcają w ten sposób wszystkich do praktykowania takiego sposobu spędzania wspól-
nego czasu. W tle wiszą również prace Madzi, które zaskaku ją nie tylko bogatą kolory-
styką, ale również dużą dawką humoru. Zapraszamy do obejrzenia wystawy!    BMCAK

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej wyboru zespołu, który wystąpi podczas 
dni Puszczykowa w 2016 roku.

głosy będzie można oddawać w listopadzie za pośrednictwem strony internetowej biblioteki Miejskiej 
im. M Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie (www.biblioteka.iq.pl), facebook’a bM 
CAK i osobiście w bibliotece Miejskiej, ul. Rynek 15.

Wybór dotyczy zespołów:
• Ira                •  Kamil bednarek                  •  lemon                 •  Monika brodka                        •  Piersi

Zapraszamy serdecznie  
Organizatorzy dni Puszczykowa 2016: Urząd Miasta Puszczykowo, biblioteka Miejska im. M 
Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie, Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.

Zapraszamy serdecznie dzieci, młodzież i dorosłych na 
warsztaty odbywające się w Centrum Animacji Kultury ul. 
Wysoka 1.  Dla dzieci i młodzieży powstały grupy taneczne: 
balet i hip hop, zajęcia plastyczne Esy Floresy dla maluchów 

oraz Rysunek i Malarstwo dla starszych. Propozycja dla do-
rosłych to Body Conditioning oraz Techniki zdobnicze. 
Szczegółowy plan znajduje się na stronie internetowej www.
biblioteka.pl. Zapraszamy!

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie informuje, że w 
dniach od 30.11.2015 do 5.12.2015 będzie nieczynna z powodu kontroli księgozbioru (skontrum).  

Zapraszamy Czytelników do wypożyczania jak największej liczby książek. 

Szanowni Mieszkańcy Puszczykowa!

Warsztaty w bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie
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Sportoteka będzie miejscem o przeznaczeniu sportowo-
-rekreacyjnym, z szeroką ofertą skierowaną do wszystkich 
miłośników aktywnego trybu życia.

W pierwszym etapie zostały oddane do użytyku 4 ziemne 
korty tenisowe, z których puszczykowianie aktywnie korzy-
stali w tegorocznym sezonie letnim. 

Od maja do końca września z myślą o miłośnikach „bia-
łego sportu“ zorganizowano kilkanaście turniejów, w tym 
między innymi:  cykl imprez Grand Prix Puszczykowa w Te-
nisie oraz Turniej Masters (singiel, debel i mikst), turniej  
z okazji Dni Puszczykowa (dla dzieci i dorosłych) ogólnopol-
skie turnieje dla dzieci poniżej 10 roku życia – HEAD CUP 
o puchar Magdy Linette oraz „Legendy tenisa“, czyli turnieje 
dla trenerów i byłych zawodników.

Odbył sie również pierwszy sezon Puszczykowskiej Ligi 
Tenisowej, w której wzięło udział ponad 70 zawodniczek  
i zawodników rozgrywających swoje mecze w różnych kla-
sach rozgrywkowych (3 ligi męskie, 2 ligi kobiece, liga miks-
towa, liga deblowa).

Z myślą o najmłodszych zorganizowano Letnie Półkolo-
nie Sportowe oraz lekcje mini-tenisa dla szkół i przedszkoli. 
Obecnie trwają nabory do całorocznych Szkółek Tenisowych. 
Zajęcia odbywać będą się w nowoczesnej hali tenisowej  

(3 korty ziemne), której odbiór zaplanowano na początek li-
stopada. Dzieci będą uczyły się pod okiem wykwalifikowanej 
kadry, w tym między innymi: Filipa Anioły (reprezentanta 
Polski w Pucharze Davisa, jedynego Polaka, który wygrał  
z Rogerem Federerem) oraz Piotra Kwaśniewskiego (do-
świadczonego szkoleniowca przez wiele lat pracującego  
w niemieckich klubach, którego zawodnicy zdobywali liczne 
medale na Mistrzostwach Polski). 

Puszczykowskich miłośników sportu powinien również 
ucieszyć fakt, iż jeszcze w tym roku zostanie otwarty wyso-
kiej jakości klub fitness oferujący ćwiczenia na maszynach 
siłowych, strefę do treningu personalnego, salę do zajęć gru-
powych (zumba, yoga, body bar, zdrowy kręgosłup, +50 itd.) 
oraz fit bar serwujący zdrowe posiłki regeneracyjne. Klub 
będzie wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt wiodącej 
firmy TechoGym.

W najbliższym czasie zostanie wybudowanych kilkana-
ście pól do mini-golfa. Ponadto, na terenie obiektu powstanie 
restauracja, sklep sportowy oraz gabinet masażu. Planowane 
jest stworzenie zaplecza noclegowego, a w okresie zimowym 
budowa pneumatycznej hali do piłki nożnej oraz krytego lo-
dowiska. Nadrzędnym założeniem nowo budowanego ośrod-
ka ma być zaoferowanie możliwości uprawiania różnych 
dysycplin sportu dla wszystkich mieszkańców Puszczykowa 
i okolic

- Mamy nadzieję, że teren ośrodka wraz z jego infrastuk-
turą posłuży miastu i jego mieszkańcom za doskonałą bazę do 
organizowania różnego typu imprez, wydarzeń, festynów, 
spotkań mieszkańców ze znanymi sportowcami, dni miasta, 
stając się sportowym sercem Puszczykowa – mówi Michał 
Filipiak, manager Sportoteki.                                           red

SPORTOTEKA 
PUSZCZYKOWO
Od kilkunastu miesięcy w Puszczykowie na terenie 

rekreacyjno-sportowym u zbiegu ulic Kościelnej i 
Sportowej trwają intensywne prace budowlane przy 
budowie „Sportoteki“. Obiekt będzie składał się 
między innymi z: 7 kortów tenisowych (w tym 3 w 
hali), klubu fitness, restauracji, gabinetu odnowy 
biologicznej, mini-golfa, 60 miejsc noclegowych, 
krytego boiska do piłki nożnej oraz krytego 
lodowiska. 

Rezerwacji kortów na sezon zimowy oraz zapi-
sów do szkółek można dokonywać pod adresem 
mailowym: m.filipiak@sportoteka.eu, bądź nr tel. 
516 166 691. Zapraszamy również do udziału  
w zimowej edycji Puszczykowskiej ligi Tenisowej. 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na 
stronie: www.sportoteka.eu.
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ZIMA W ,,ANgIE”
bardzo ciekawy i napięty jest kalendarz imprez w 

pierwszej części sezonu zimowego 2015/16 w 
Akademii Tenisowej Angelique Kerber w 
Puszczykowie.

Do końca grudnia w każdy weekend odbywać się będą 
turnieje ogólnopolskie i wojewódzkie,  w różnych katego-
riach wiekowych. 

Kalendarz imprez przedstawia się następująco:
- 24-25 10.2015 - Tenis 10 - poziom zielony/pomarańczo 

        wy - 9-10lat,
- 6-9.11.2015 - OTK K+ M,
- 13-16.11.2015 - OTK Juniorów (chł+ dz) - do 18 lat,
- 20-23.11.2015 - X ANGIE CUP KOBIET,
- 26-30.11.2015 - OTK Juniorów (dz+chł)-do 18 lat,
- 4-7.12.2015 - OTK Młodziczek - do 14 lat,
- 12-13.12.2015 - Tenis 10 - poziom zielony/pomarańczo 

        wy - 9-10 lat,
- 19-20.12.2015 - Mistrzostwa Wielkopolski kadetów 

         (chł+dz) - do 16 lat,
- 28-31.12.2015 - OTK skrzatów (dz+chł) - do 12 lat.
- Każdy rok naszej działalności to duże wyzwanie nie tylko 

szkoleniowe, ale również organizacja turniejów. Na frekwen-
cję na imprezach nie narzekamy. Jest co robić. Sympatyków 
tenisa serdecznie zapraszamy - mówi Henryk Gawlak, prezes 
Akademii.

Szczegóły organizacyjne turniejów na stronie: www.pzt.pl.

Kółko brydżowe przy Centrum Animacji Kultury Puszczykowo zaprasza  
wszystkich chętnych do gry w brydża w każdy  

wtorek i piątek o godz. 16:00. Miejsce spotkań: CAK, ul. Wysoka 1. 
Osoby chcące nauczyć się gry w brydża zapraszamy na lekcje nauki, które odbywają się  

w każdy poniedziałek o godz. 13:00 (od października).

eLiMiNACJe W PRZełAJACh
24 września na Zakolu Warty odbyły się eliminacje 

miejskie w sztafetowych biegach przełajowych. Rywalizo-
wały szkoły podstawowe i gimnazja. Awans do zawodów 
powiatowych wywalczyły w poszczególnych kategoriach:

Szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 2.
Gimnazja dziewczęta: Zespół Szkól w Puszczykowie.
Gimnazja chłopcy: Zespół Szkół w Puszczykowie.  

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszych 
szczeblach rywalizacji. CAS/jh

ZIMOWISKO W lądKU ZdROJU

W okresie najbliższych ferii zimowych zapraszamy 
dzieci i młodzież w wieku od 11 do 15 lat na zimo-

wisko. Organizatorzy przewidują dwa sześciodniowe turnusy 
w komfortowym pensjonacie w Lądku Zdroju. W cenie po-
bytu zawarte jest pełne wyżywienie, karnety do stacji narciar-
skiej „Lądek” na cały czas wypoczynku oraz dodatkowe 
atrakcje w postaci wyjść na basen czy kuligu z ogniskiem. 

W zależności od potrzeb, czyli stopnia umiejętności 
uczestników, będzie możliwość zorganizowania dodatkowo 
nauki jazdy na nartach. Osoby nieposiadające własnego 
sprzętu będą mogły wypożyczyć go na miejscu. W czasie zi-
mowiska nad młodzieżą czuwać będzie wykwalifikowana i 
sprawdzona kadra. Koszt turnusu:

- 1310 zł (bez wypożyczenia sprzętu narciarskiego)
- 1420 zł (z wypożyczeniem sprzętu narciarskiego)
W/w kwoty nie zawierają kosztów instruktora narciar-

stwa, które będą możliwe do oszacowania po zebraniu się 
grupy. 

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 
Kierownika Centrum Animacji Sportu – Joanny Hejnowicz 
- +48 666 851 382. UWAGA!!! Zapisy do 17 listopada, wpła-
ty zaliczki do 7 grudnia 2015. Zapraszamy! 

Joanna Hejnowicz
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bardzo udany start odnotowali puszczykowscy 
badmintoniści PTS-u uczestniczący w 

Ogólnopolskim Turnieju Młodzików i Młodzików 
Młodszych, który odbył się 10 października 2015 r. w 
Solcu Kujawskim.

Nasz klub reprezentowało 4 zawodników. Najlepiej spisał 
się Kuba Standar w kategorii Młodzików Młodszych, który  
po wygranej w grupie i wyeliminowaniu  turniejowej „jedyn-
ki” dostał się do finału. W meczu o pierwsze miejsce nasz 
zawodnik zmierzył się z badmintonistą z Miastka i po trzech 
wyrównanych setach nieznacznie uległ zdobywając drugie 
miejsce w całym turnieju. Równie dobrze poszło młodzikom, 
gdzie Kajetan Jeziak zdobył brązowy medal przegrywając  
o włos w trzech setach z późniejszym zwycięzcą turnieju.  
W grze podwójnej po drugie miejsce sięgnęli Wojtek Pawlik  
w parze z Kubą Kędziorą przegrywając nieznacznie w finale 
z parą z Gdańska. 3 miejsce w deblu dorzucił Kajtek w parze 

z 

zawodnikiem z Częstochowy. Kolejny start naszych zawod-
ników już za dwa tygodnie na międzynarodowym turnieju 
Mazovia Cup. PTS

Od Ogólnopolskiego Turnieju badmintona w Słupcy sezon 
rozpoczęli zawodnicy badmintonowej sekcji PTS. Do Słupcy 
wybrała się pięcioosobowa reprezentacja klubu w składzie: 
Kuba Standar, Kuba Kędziora, Wojtek Pawlik, Kajetan Jeziak 
i Marysia Leciej dla której był to pierwszy turniej licencjonowa-
ny. Najlepiej spisał się Kuba Standar i Marysia Leciej w grze 
mieszanej, zdobywając brązowy medal i pierwsze punkty kla-
syfikacyjne. Pozostali zawodnicy zakończyli turniej w fazie 
grupowej. PtS

SEZON WYSTARTOWAł

Była to kolejna już, po „CASie na bieganie”, „Crossie 
Marcowym”, „Lipcowym Dwubiegu” czy „Biegu po ciacho”, 
impreza biegowa współorganizowana przez pomysłodawców 
– firmę „biegi.wlkp.” oraz puszczykowskie Centrum Anima-
cji Sportu.

Mimo kapryśnej pogody, na starcie zameldowało się po-
nad stu trzydziestu zawodników. „Pyra party blisko Warty” z 
założenia miało być imprezą o charakterze rodzinnym. Zanim 
bowiem nastąpił start do biegu głównego na dystansie dzie-
sięciu kilometrów, na dystansach 200, 400 i 800 metrów po-
biegły dzieci. Po zmaganiach najmłodszych, w samo połu-
dnie, na przełajową trasę wyruszyli dorośli.

Nazwa imprezy nie pozostawia najmniejszych wątpliwo-
ści, oczywiste więc jest, że po dotarciu na metę na wszystkich 
czekały entuzjastycznie przyjmowane pyry z gzikiem.

Organizatorzy już zapowiadają kolejne sportowe emo-
cje, tym razem planowane na niedzielę 29 listopada. W 
samo południe wystartuje po raz drugi „Bieg po ciacho”. 
Dystans wyniesie około 8 kilometrów. Po biegu będzie 
można się ogrzać i posilić przy ognisku. Szczegóły na 
www.caspuszczykowo.pl oraz na 
www.biegiwlkp.wix.com/ciacho.             Zapraszamy!

PYRA PARTY 
W niedzielę, 18 października, w okolicy Zakola 

Warty odbyło się  „Pyra party blisko Warty”.

MEdAlOWY PUChAR KUJAW 



 

 


