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 – Rada Miasta uchwaliła budżet na 2015 r., 
jakie środki przeznaczono na inwestycje?

 – Łączna wartość zadań majątkowych wynosi 
5 mln zł. Przy czym w trakcie roku, po zamknięciu 
2014 r. i wyliczeniu wolnych środków pieniężnych, 
będzie możliwe zwiększenie tych wydatków. 

 – Z czego wynikają te wolne środki?
 – W 2014 r. został wykonany niższy deficyt od zapisanego 

w uchwale budżetowej. Ten niższy deficyt wynika przede 
wszystkim z niższej realizacji od planowanej wydatków. 

 – Jakie najważniejsze zadania zostały zaplanowane do 
realizacji w 2015 r.?

 – Przede wszystkim zaplanowano zadania w zakresie bu-
dowy i modernizacji dróg i chodników. Zadania te, wraz z ko-
niecznym wykupem gruntów, stanowią przeszło 60% wszyst-
kich inwestycji. Ponadto zaplanowano m.in. wydatki na do-
kończenie zagospodarowania terenu Centrum Animacji Spor-
tu i kolejne inwestycje oświatowe. W 2015 r. planujemy wy-
konać również dokumentację techniczną przebudowy 
i modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 26 – wilii Mimo-
za. W 2014 r. na zlecenie Miasta została już opracowana eks-
pertyza techniczna budynku. Po wykonaniu projektu będziemy 
starali się pozyskać środki zewnętrzne na ten cel. 

 
 – W budżecie zaplanowano także środki na projekt 

hali widowiskowo-sportowej. Na jakim etapie jest realiza-
cja tego zadania?

 – Wykonany został już projekt rozbiórki starej sali gimna-
stycznej przy SP nr 1. Wybrany został również projektant. 
W najbliższym miesiącu powinna zostać ustalona ostateczna 
koncepcja hali. Wystąpiliśmy również z pismem do Urzędu 
Marszałkowskiego o zabezpieczenie środków na dotację dla 
Puszczykowa na budowę tego obiektu. 

 – Kiedy będzie gotowy projekt?
 – Umowa zakłada, że do końca października, przy czym 

wcześniej musi zostać uchwalona zmiana planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla działki, na której hala ma powstać.

 – W budżecie przewidziano deficyt 1,5 mln zł – czy to 
oznacza, że Gmina zwiększy zadłużenie?

 – Wręcz przeciwnie, dług na koniec 2015 r. powinien 
nieznacznie się zmniejszyć. Deficyt zostanie sfinansowany 

KAżdA dOdATKOWA zŁOTóWKA PAńSTWA 
POdATKu zOSTANIE PRzEzNACzONA NA INWESTyCJE
Z Piotrem Łoździnem, skarbnikiem Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki

z wolnych środków pieniężnych, poza tym część 
długu z lat ubiegłych zostanie spłacona z wy- 
datków. 

 – Od początku poprzedniej kadencji dług 
pozostaje właściwie na niezmienionym pozio-
mie. Czy to oznacza, że Miasto nie może się już 
bardziej zadłużyć? 

 – Puszczykowo ma całkiem spore możliwości zwiększenia 
zadłużenia. Nie zwiększanie długu od 2011 r. wynika nato-
miast z przyjętej polityki finansowej przez Burmistrza i Radę. 
Uważam, że w najbliższych latach, jeśli będzie taka wola 
władz Miasta jest możliwe zwiększenie wydatków majątko-
wych, które zostaną sfinansowane z kredytu lub emisji obliga-
cji komunalnych. Aktualna sytuacja na rynku finansowym jest 
bardzo korzystna dla tego typu działań. 

 – Miasto prowadzi aktualnie kampanie zachęcająco 
do rozliczenia podatku dochodowego w Puszczykowie. 
Dlaczego jest to takie istotne? 

 – Podstawowym źródłem dochodów własnych Puszczy-
kowa, ze względu na położenie Miasta i ograniczenia z po-
wstawaniem dużych podmiotów gospodarczych jest właśnie 
dochód z PIT. Udało nam się zachęcić do udziału w kampanii 
wielu znanych mieszkańców, którym chciałbym serdecznie 
w tym miejscu podziękować. Rozliczenie podatku w urzędzie 
skarbowym właściwym dla naszego Miasta ma bardzo istotne 
znaczenie, gdyż aż 38% podatku dochodowego trafia do miej-
skiej kasy. Z różnych względów część naszych mieszkańców 
rozliczając podatek wskazują miejsce zamieszkania np. Po-
znań. W tych przypadkach Miasto dużo traci. Zwracam się 
z prośbą do wszystkich tych, których podatek nie trafiał do 
Puszczykowa – Szanowni Państwo macie bardzo duży wpływ 
na to, jak szybko nasze Miasto będzie się rozwijało. Każda 
dodatkowa złotówka Państwa podatku zostanie przeznaczona 
na inwestycje: budowę dróg, oświetlenia ulicznego czy też 
rozwój infrastruktury oświatowej, kulturalnej i sportowej. Już 
teraz dużo inwestujemy, ale dzięki Państwu możemy jeszcze 
więcej. 

W sposób szczególny zwracam się do mieszkańców pro-
wadzących działalność gospodarczą. Analizując kwoty podat-
ków odprowadzanych właśnie od działalności gospodarczej 
widać, że zmiana decyzji przez kilkunastu mieszkańców, 
a w niektórych przypadkach nawet jednego może przełożyć 
się na wybudowanie od podstaw nowej ulicy. n
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ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 5. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 24.02.2015 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

7 stycznia br. 
 KOMisJa ReWiZyJNa

– omówienie planu pracy komisji na rok 2015.
– przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.

12 stycznia br. – Komisja Rozwoju
–  zaopiniowanie projektów uchwał ws. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w Puszczykowie:

–  pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczy-
kowo Stare, arkusz 6,

–  w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopol-
skiego Parku Narodowego.

13 stycznia br. 
KOMisJa eDuKaCJi, KultuRy i sPORtu 

–  spotkanie z dyrektorami puszczykowskich szkół i zapozna-
nie członków komisji z problematyką oświatową w Pusz-
czykowie.

–  omówienie propozycji sportowo-kulturalnych na ferie zi-
mowe.

–  wykorzystanie istniejącej infrastruktury do zimowej rekreacji.
– Dni Puszczykowa 2015 – dyskusja.

14 stycznia br. 
KOMisJa BuDżetu 

–  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2015 r.

–  opiniowanie wieloletniej prognozy finansowej oraz projek-
tu uchwały budżetowej na 2015 r.

–  analiza pisma w sprawie zwolnienia z obowiązku płacenia 
podatku od nieruchomości.

15 stycznia br. 
KOMisJa sPRaW sPOłeCZNyCh 

–  omówienie Miejskiego Programu profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

– zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
–  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych na rok 2015
–  upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Puszczykowie do realizacji zadania zlecone-
go gminie z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku ener-
getycznego.

– Zatwierdzenie planu pracy komisji na rok 2015. n

sTYCZNIOWE pOsIEdZENIa kOmIsjI RadY mIasTa pusZCZYkOWa

KOMuNIKAT
zarządu P.z.E.R.i I. w Puszczykowie:

wpłaty na 3-dniowy wyjazd do Warszawy 
w czerwcu br. przyjmowane będą 

w dniu 28 stycznia 2015 r. 

zapisy i wpałty na wyjazd do opery 
na „Madame Butterfly” – 1.03.2015 r. godz. 18:00 

i do Teatru Muzycznego na przedstawienie pt.
 „lata dwudzieste, lata trzydzieste”, 

(termin spektaklu podany będzie w dniu zapisów)
przyjmowane będą: 11 lutego 2015r. w Klubie Seniora 
ul. Wysoka 1; w godz. 15–17:00.

Organizator wyjazdów: Ewa Palm-Drobnik.
Kontakt: 603 322 533, 61 819 44 88

BEzPŁATNE SzKOlENIA 
z zAKRESu PRAWA PRACy

Szanowni Państwo,
jako prawnik, ale przede wszystkim jako 

człowiek, od dłuższego czasu boleje nad nie-
spotykanie niską znajomością podstawowych 
aspektów prawa pracy. 

Każdy z nas pracuje, lecz nie każdy zna swoje prawa 
i potrafi z nich korzystać, co bardzo często sprawia, że 
pracownik znajduje się w niekorzystnej sytuacji prawnej. 

W związku z powyższym, pragnę Państwa zaprosić na 
prowadzone przeze mnie bezpłatne szkolenia z zakresu 
prawa pracy, które będą się odbywać cyklicznie na terenie 
naszego miasta.

Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 13.02.2015 r. 
o godzinie 18:00 w pomieszczeniach Centrum animacji 
Kultury (przy ul. Wysokiej 1).

Do zobaczenia, Barbara Kamińska.
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KARTA dużEJ 
ROdzINy
Od 1 stycznia 2015 roku zmieniły 
się wymagania dotyczące 
wnioskowania o Kartę dużej 
Rodziny. 

O Kartę Dużej Rodziny może starać 
się rodzina z minimum trójką dzieci 
bez względu na dochód. W Puszczyko-
wie wypełnione wnioski przyjmuje 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
mający swoją siedzibę przy ul. Wyso-
kiej 1. Imienne karty z numerem  
PESEL wydawane są każdemu człon-
kowi rodziny. 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
to system zniżek dla rodzin wielodziet-
nych. Liczba instytucji i firm, które ofe-
rują zniżki rodzinom systematycznie się 
powiększa. Wszystkie miejsca oferujące 
zniżki posługują się logo „Tu honoruje-
my Kartę Dużej Rodziny”. Rodziny, któ-
re skorzystają z Karty mogą liczyć na 
wiele zniżek i upustów m.in. na tańsze 
bilety na wydarzenia kulturalne, wysta-
wy, muzea, przejazdy komunikacją pu-
bliczną, a nawet wakacje. Aktualnie 

w programie uczestniczy około 400 firm 
i instytucji, oraz 1000 miejsc oferujących 
zniżki dla rodzin wielodzietnych.Dzięki 
Karcie osoby z rodzin wielodzietnych 
otrzymują także zniżki m.in.: na przejaz-
dy kolejowe – 37 proc. na bilety jednora-
zowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki 
w opłatach paszportowych – 75 proc. 
w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodzi-
ców i małżonków rodziców oraz darmo-
we wstępy do parków narodowych. 

Informacje o Karcie Dużej Rodziny 
można znaleźć m.in. na stronie interne-
towej www.rodzina.gov.pl. 

dOKuMENTy POTRzEBNE 
dO zAŁOżENIA KARTy 

dużEJ ROdzINy
– wypełniony wniosek
–  dokumenty potwierdzające tożsamość 

(w przypadku rodzica)
–  dokument potwierdzający tożsamość 

+ akt małżeństwa (w przypadku mał-
żonka rodzica)

 W przypadku dzieci do 18 roku życia:
–  akt urodzenia lub dokument potwier-

dzający tożsamość
Dzieci powyżej 18 roku życia:
 – dokument potwierdzający tożsamość 
oraz oświadczenie o planowanym ter-

minie ukończenia nauki w danej pla-
cówce
–  w przypadku dzieci legitymujących 

się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełno-
sprawności, dokument potwierdzający 
tożsamość + orzeczenie

–  rodzina zastępcza/rodzinny dom dziec-
ka postanowienie o umieszczeniu

–  osoby przebywające dotychczas w ro-
dzinie zastępczej/rodzinnym domu 
oświadczenie o pozostawaniu dotych-
czas w rodzinie zastępczej lub rodzin-
nym domu dziecka. red 

NIE CzulI SIę SAMOTNI
Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia 
w Puszczykowie zorganizowano spotkanie 
wigilijne dla samotnych. Jednak w tym roku ich 
organizatorem był wolontariat koleżeński, 
wywodzący się z Puszczykowa.

 Do wigilijnego posiłku, ufundowanego przez jednego 
z puszczykowskich restauratorów w jego restauracji zasia-
dło 40 osób. 

W organizacje tego szczególnego spotkania włączyło 
się wiele organizacji i prywatnych osób, które przekazały 
zarówno pieniądze jak i ogólną pomoc. Wśród nich wy-
mienić można chociażby Caritas. A tradycyjne ciasta na 
wigilijny posiłek zapewniła, jak co roku znana puszczy-
kowska cukiernia.

Wigilijne popołudnie upłynęło w uroczystej i pełnej 
świątecznego nastroju atmosferze. Na gości czekały tra-
dycyjne potrawy i ciasta oraz drobny upominek. 

Przy wspólnym stole zasiedli także puszczykowscy 
proboszczowie: o. Marek Smyk i ks. Roman Poźniak, 
przedstawiciele władz samorządowych miasta oraz radni.

Pracownicy MOPS składają ogromne podziękowania 
na ręce wszystkich, którzy wzięli udział w spotkaniu i po-
mogli w jego zorganizowaniu. Dziękują również wszyst-
kim, którzy uczestniczyli w świątecznej zbiórce żywno-
ści, dzięki której do rodzin trafiło 150 paczek świątecz-
nych. 

Szczególne podziękowania kierowane są również do: 
członków Klubu Rotary RC Poznań-Puszczykowo, Fun-
datora „Sportowego” Zarząd Spółki Sportech, Stowarzy-
szenia Wiosna-Szlachetna Paczka, Zarządu Koła Pszcze-
larzy Mosina-Puszczykowo oraz Sponsorów, których ży-
czeniem było pozostanie anonimowymi.

Wspólnie podjęte działanie umiliło święta wielu pusz-
czykowskim rodzinom, a także umożliwiło rozwiązanie 
licznych problemów dnia codziennego. Jeszcze raz serdecz-
nie dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę.  
    

 MOPs Puszczykowo 
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inWESTYCjE

Po ułożeniu ścieżek dla pieszych 
i rolkarzy wykonawca zamontował już 
lampy. Nowoczesne oprawy typu LED, 
są energooszczędne dając jednocześnie 
właściwe oświetlenie. Lampy wyróż-
niają się także swoim kształtem. Na 
słupach próżno szukać tradycyjnych 
opraw – te zamontowane na terenie 
CAS mają bowiem kształt świecących 
okręgów. 

Budowa górki saneczkowej, ście-
żek dla rolkarzy oraz oświetlenia to 
kolejny etap prac związanych z kom-
pleksowym zagospodarowaniem tere-
nów, nazywanych przeważnie przez 
puszczykowian „starym MOSiR-em”. 
Po ich zakończeniu powstanie kom-
pleks rekreacyjno-wypoczynkowy, na 
terenie którego mieszkańcy naszego 
miasta o każdej porze roku, będą mogli 
aktywnie spędzić czas lub po prostu 
odpocząć na ławkach wśród zieleni. 
Realizowane obecnie prace są kontynu-
acją tych rozpoczętych latem ubiegłego 
roku, kiedy to powstało boisko wielo-
funkcyjne, na budowę którego miasto 
uzyskało dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego.

Na terenie CAS powstają boiska 
i obiekty, które już niedługo stworzą 
wspaniałą bazę rekreacyjno-sportową 
dla mieszkańców i turystów odwiedza-
jących nasze miasto. 

Ścieżki i górka saneczkowa to jed-
nak nie wszystko. Oprócz tego powsta-
ną: boisko do siatkówki plażowej, teren 
do nauki gry w golfa, siłownia pod 
chmurką. Ponadto wśród drzew będą 
wydzielone specjalne strefy. W jednej, 
na prostych przyrządach, będzie można 
ćwiczyć zdobywający coraz większą 
popularność w naszym kraju street wor-

kout. Kolejna strefa dedykowana jest 
ćwiczeniom jogi, a obok szachom – 
z zamontowanymi na stałe szachowni-
cami. Projektant przewidział jeszcze 
boisko do boule. Oczywiście nie zapo-
mniano o ławkach, które już montowa-
ne są wzdłuż ścieżek. Wśród sosen wy-
dzielone zostaną jeszcze dwie strefy – 
odpoczynku z pergolami oplecionymi 
zielenią i kwiatami oraz strefa grillowa-
nia i biesiadowania przy ognisku. 

W ramach prac zmieniona zostanie 
także lokalizacja siedziby CAS. Docelo-
wo zostanie ona przeniesiona kilkadzie-
siąt metrów dalej w bezpośrednie są-
siedztwo boiska wielofunkcyjnego. red

NOWE MIEJSCE 
dlA AKTyWNyCH 

Krok po kroku, prace na terenie Centrum Animacji Sportu zbliżają się  
ku końcowi. Mieszkańcy naszego miasta, którzy spacerują w tamtych 
rejonach z pewnością zauważyli, że górka saneczkowa nabrała już 
ostatecznego kształtu. Bardzo efektownie wyglądają też lEd-owe lampy 
zainstalowane zarówno na stoku, jak i wśród gotowych już ścieżek. 



informacje

www.puszczykowo.pl styczeń 2015Echo Puszczykowa 7

KSIążKI NA ElEKTRONICzNą KARTę 

KONCERT W BIBlIOTECE
17 stycznia 2015 r. w sobotnie południe Biblioteka 
Miejska Centrum Animacji Kultury zamieniła się 
w salę koncertową. 

Na pianinie koncertowały dzieci, a na widowni zasiedli 
rodzice, babcie i dziadkowie. Dla niektórych młodych arty-
stów był to pierwszy publiczny występ, któremu towarzyszy-
ły niezwykłe emocje. Na co dzień, dzieci uczą się gry na pia-
ninie w Centrum Animacji Kultury, pod czujnym okiem Pani 
Gabrieli Bukowy. W programie koncertu były utwory róż-
nych kompozytorów, poczynając od epoki klasycyzmu aż po 
muzykę współczesną. Zabrzmiały między innymi: „Dla Eli-
zy” L. van Beethovena, „Marsz turecki” A. Mozarta, „Cztery 
pory roku” A. Vivaldiego, „Walc” P. Czajkowskiego, a także 

kolędy „Lulajże Jezuniu”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Wśród 
nocnej ciszy”. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluje-
my. BMCaK

Nowy rok przyniósł duże zmiany w Bibliotece 
Miejskiej w Puszczykowie. dzięki „przejściu”  
na Elektroniczne Karty Czytelnika zarządzanie 
bibliotecznymi kontami jest dużo łatwiejsze.  
EKC otwiera przed czytelnikami wiele nowych 
możliwości. 

Elektroniczną Kartę Czytelnika otrzymają wszyscy Czy-
telnicy, którzy są już zapisani do Biblioteki oraz wszyscy 
nowi. Bez niej nie wypożyczymy już żadnej książki.

Wraz z zastosowaniem EKC znikną tradycyjne karty 
z książek oraz „kieszonki”, przypisane każdemu Czytelniko-
wi, w których karty były przechowywane. Wypożyczanie 
książek będzie możliwe tylko po okazaniu własnej EKC (wy-
robienie duplikatu kosztować będzie 5 złotych). Bez zeska-
nowania kodu z karty żadnej książki nie będzie można bo-
wiem przypisać do konkretnego Czytelnika. 

EKC W PRAKTyCE
Kiedy już dostaniemy naszą Elektroniczną Kartę Czytel-

nika i zostaniemy „wciągnięci” do systemu, po wejściu na 
stronę internetową biblioteki (www.biblioteka.iq.pl, tam 
gdzie już od od dwóch lat funkcjonuje katalog książek on-
-line) i zalogowaniu do systemu będziemy mogli wykonywać 
samemu wiele czynności: 
–  sprawdzić stan swojego konta, m.in. ilość wypożyczonych 

książek i termin ich zwrotu
–  prolongować termin oddania książki (dwukrotnie na 14 dni) 

w przypadku zbliżającego się terminu zwrotu
–  dokonywać zamówień książek wypożyczonych przez in-

nych Czytelników

–  dokonywać rezerwacji książek dostępnych w Bibliotece po 
zamknięciu Biblioteki (rezerwacja ważna będzie przez ty-
dzień).

Zanim otrzymamy EKC będziemy poproszeni o ponowne 
podpisanie formularza i ewentualne podanie adresu e-mail 
(jeśli jeszcze go nie podawaliśmy). Pozwoli to pracownikom 
Biblioteki przysyłać nam przez Internet powiadomienia do-
tyczące składanych zamówień, zbliżającego się terminu 
zwrotu książek oraz przypomnienia o przetrzymywaniu ksią-
żek (jeśli nie zostaną zwrócone na czas).

Od lutego 2015 r. katalog książek zostanie wzbogacony 
o 180 tytułów audiobooków dla dzieci i dorosłych. Zachęca-
my więc do korzystania również z tego rodzaju książek.

Zapraszamy także do czytania prasy w Bibliotece przy 
kubku gorącej kawy. BMCaK



INWESTyCyJNE PlANy NA WIOSNę
Wiosną powinny rozpocząć się prace związane z budową ulicy 
Grunwaldzkiej. Miasto ogłosiło już przetarg na realizację tej inwestycji. 
Na ogłoszenie przetargu czeka budowa wodociągu na ul. Andersonów, 
oświetlenia na ul. Konopnickiej i sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 2.

uTWARdzIlI ul. MAzuRSKą
Fragment ulicy Mazurskiej (w pobliżu skrzyżowania z ul. Bałtycką) został 

utwardzony warstwą tłucznia. Wcześniej ten fragment ulicy został wykorytowany, 
dzięki czemu utwardzenie będzie służyło dłużej. Miasto zleciło te prace, ponieważ 
po opadach deszczu ten fragment ulicy Mazurskiej był bardzo błotnisty. 

Jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą w najbliższym czasie ruszą także 
prace związane z wyrównywaniem i utwardzaniem tłuczniem innych wytypowa-
nych ulic. red 

ROSNą MuRy HAlI SPORTOWEJ 
Łagodna zima, a właściwie jej brak sprzyjają ekipom wykonawcy kom-
pleksu wielofunkcyjnych hal sportowych z zapleczem socjalnym u zbiegu 
ulic Sportowej i Kościelnej. dodatnie temperatury panujące właściwie 
przez cały czas pozwalają wykonywać wszystkie prace budowlane. 

Ulica Grunwaldzka powstanie na 
odcinku około 270 metrów. W ramach 
tej inwestycji powstanie nowa na-
wierzchnia z kostki typu pozbruk. Na 
fragmencie ulicy będzie wybudowany 
chodnik, pozostała część będzie pełniła 
funkcję pieszo-jezdni. W zakres prac 
wchodzi ponadto wykonanie kanalizacji 
deszczowej oraz przebudowa wodocią-
gu na fragmencie jej długości. Ulica 
Grunwaldzka realizowana jest zgodnie 
z zapisami rankingu ulic przeznaczo-
nych do budowy, aktualnie znajduje się, 
bowiem na 1 miejscu tego dokumentu. 

Podobnie jak w minionym roku, 
burmistrz Andrzej Balcerek przed roz-
poczęciem prac zaprosi mieszkańców 

mających swoje domy przy tej ulicy na 
spotkanie. Uczestniczyć w nim będą 
także przedstawiciel wykonawcy i nad-
zoru budowlanego, którzy przedstawią 
szczegółowy zakres prac i ich harmono-
gram. Będzie to kolejne spotkanie –
konsultacja organizowane przez burmi-
strza przed ważniejszymi inwestycjami 
realizowanymi w mieście. 

Wodociąg na ul. Andersonów będzie 
położony natomiast na odcinku około 200 
metrów. W przypadku tej inwestycji wy-
konawca jest już wyłoniony. Prace wyko-
na puszczykowska firma Ander87. Zakoń-
czenie planowane jest na II połowę roku. 

Natomiast oświetlenie na fragmen-
tach ulic Konopnickiej i Radosnej bę-

dzie wykonane przy wykorzystaniu słu-
pów oświetleniowych i opraw zdemon-
towanych na terenie CAS. W związku 
z realizowanym tam terenem rekreacyj-
no – sportowym zamontowano no- 
we oświetlenie LED. Dzięki temu  
7 „starych”, ale jeszcze w dobrym stanie 
technicznym, słupów i opraw zostanie 
wykorzystanych na ul. Konopnickiej 
i Radosnej.

Kolejną planowaną inwestycją jest 
budowa dodatkowych sanitariatów 
w Szkole Podstawowej nr 2. Pomiesz-
czenia zostaną zlokalizowane na dwóch 
kondygnacjach. Całość zostanie dobu-
dowana do istniejącego budynku. red

Na początku grudnia ustawiono już 
słupy konstrukcyjne wznoszonej hali 
sportowej. W styczniu wymurowano 
część ścian hali oraz wylano podłoże 
będące podbudową kortów.

Firma My Sport realizuje na terenie 
u zbiegu ulic Sportowej i Kościelnej 
obiekty kompleksu wielofunkcyjnych 
hal sportowych z zapleczem socjalnym. 
Inwestycja prowadzona jest przez inwe-
stora z własnych środków na terenie 
wydzierżawionym na 30 lat od miasta. 

Po upływie tego okresu całość przejdzie 
na własność Puszczykowa. W ramach 
tej inwestycji powstanie wielofunkcyjna 
hala sportowa z kortami i zapleczem 
socjalno-fitnessowym i gastronomicz-
nym. Obok hal będzie znajdowało się 
pole do mini golfa oraz zaplecze nocle-
gowe. Miasto wynegocjowało również, 
że już w tym sezonie (2015/2016) 
w okresie jesienno-zimowym na dwóch 
kortach będzie działało kryte boisko do 
piłki nożnej, a od sezonu 2016/2017 
w okresie zimowym kryte lodowisko. 

Budowa hal jest kontynuacją prac 
prowadzonych przez firmę My Sport na 
tym terenie w 2014 r. Wtedy oddano do 
użytku trzy odkryte korty tenisowe, które 
powstały w miejscu starych z nawierzch-
nią z mączki ceglanej. red 
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WIGIlIA u SENIORóW
Tradycyjne Spotkanie wigilijno-opłatkowe  
dla najstarszych Seniorów (80+) odbyło się  
13 grudnia 2014 r. w leśnym Ośrodku Szkoleniowym 
(l.O.Sz) na terenie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Organizatowem spotkania był zarząd 
Polskiego związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
(P.z.E.R.i I.) w Puszczykowie. 

Było prawie wszystko, oprócz… śniegu. Był dookoła las, 
pięknie i nastrojowo udekorowana sala oraz wspaniały posi-
łek: tradycyjna wieczerza wigilijna, kawa i ciasta naszego 
puszczykowskiego cukiernika „BB”, a na zakończenie zimny 
bufet. Najważniejsi byli oczywiście seniorzy – przywożeni na 
miejsce głównie przez członków rodziny. W sumie w spotka-
niu uczestniczyło ponad 60 osób. 

Gościem spotkania był Burmistrz Miasta Puszczykowa, 
Andrzej Balcerek. Wtórował rozśpiewanej grupie 
w kolędowaniu. Łamiąc sie opłatkiem, składał wszystkim 
obecnym życzenia świąteczne. Solenizantom, którzy w 2014 
roku skończyli 80 i 90 lat złożono życzenia urodzinowe, 
otrzymali też symboliczne kwiatki. 

Było wiele wzruszeń. Zadowolenie i radość ze spotkania 
malowała się na twarzach seniorów. Atmosfera była bardzo 
rodzinna i serdeczna. Niestety, nie wszyscy najstarsi seniorzy 
byli w stanie uczestniczyć w spotkaniu, a mamy ich w na-
szym związku około 90-ciu. Zdrowie, deszczowa pogoda 
i zimno nie wszystkim pozwoliło wyjść z domu. 

Spotkanie wieńczące roczną działalność puszczykowskie-
go P.Z.E.R.i I. mogło mieć miejsce, dzięki wsparciu finanso-
wemu Urzędu Miasta – w ramach funduszu na 2014 rok, 

NA BRETOńSKą NuTę 
z inicjatywy Stowarzyszenia Puszczykowo-
Chateaugiron i urzędu Miasta Puszczykowa odbył się 
koncert bretońskich artystów.

Gwiazdą wieczoru była przedstawicielka młodego poko-
lenia – Rozenn Talec – artystka śpiewająca stare pieśni bre-
tońskie we współczesnych aranżacjach. Artystce towarzyszył 
Yannig Noguet – muzyk, instrumentalista, wirtuoz akordeonu 
diatonicznego.

Był to kameralny koncert, który nawiązywał do tradycji 
tzw. veillées, czyli bretońskich wieczornic rodzinnych. Veil-
lées spełniały ważną rolę, zwłaszcza w środowisku wiejskim, 
budowały i utrwalały kulturalny i socjalny fundament życia 
rodzinnego w Bretanii. Bretania straciła swoją niezależność 
w 14 wieku i jedynie w pieśniach język bretoński przetrwał 
do dnia dzisiejszego.

przeznaczonego na zadania publiczne realizowane przez or-
ganizacje pozarządowe.

Na uznanie i wdzięczność zasługują właściciele L.O.Sz. 
państwo Anna i Bogdan Golczakowie, za doskonałą organi-
zację i przygotowanie całego spotkania. 

Panu Jackowi Błaszkowiakowi, znanemu właścicielowi 
cukierni „BB”, dziękujemy za wspaniałe pieczywo ufundo-
wane na tę okazję seniorom. 

Wszystkim Najstarszym Seniorom naszego Związku, oraz 
sponsorom, Zarząd P.Z.E.R.i I. w Puszczykowie, z całego 
serca życzy pomyślnego Nowego Roku 2015 oraz kolejnego 
spotkania wigilijnego w pełnym składzie.  Nina Kubzdela

Mieszkańcy Puszczykowa z niezwykłą serdecznością przy-
jęli naszych artystów – docenili piękny głos Rozen i kunszt 
Yanniga w solowych popisach muzycznych. Muzyka nie jest 
jedynym elementem pięknej kultury bretońskiej mającej swo-
je korzenie w kulturze celtyckiej. Mam nadzieję, że będzie 
początkiem nowych spotkań mieszkańców Puszczykowa 
z kulturą bretońską również w jej innych odsłonach.

 elżbieta Mikołajczyk
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MARATON lISTóW 
W PuSzCzyKOWIE
Po raz kolejny w Szkole Podstawowej nr 2 oraz 
Gimnazjum nr 2 zorganizowano Maraton Pisania 
listów, którego twórcą jest organizacja Amnesty 
International. 

W Polsce wydarzenie to odbywa się od 2001 roku i jest 
odpowiedzią na Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 
ustanowiony 10 grudnia. W bieżącym roku, w całej Polsce, 
listy można było pisać między 6 a 16 grudnia, zaś nasze szko-
ły zorganizowały akcję 12 grudnia. 

Kogo broniono tym razem? Oczywiście ludzi z całego 
świata, którzy ze względu na swoją działalność zostali nie-
sprawiedliwie skazani, nie przestrzega się wobec nich praw 
człowieka lub są gnębieni i torturowani. Listy mają na celu 
obronę tych osób lub wysłane bezpośrednio do nich, stanowią 
wsparcie w trudnej dla nich sytuacji. Czy listy mają moc? 
Mają i to wielką, czego przykładem jest uwolnienie Alesia 
Bialackiego. Dziś on sam mówi o nich: „Zostałem zasypany 
przez lawinę listów, pocztówek, gratulacji, a także przez akcje 
wspierające... Jestem bardzo wdzięczny tym, którzy do mnie 
piszą!... W związku z Nowym Rokiem mieliśmy dwa dni odpo-
czynku. Te dni spędziłem na czytaniu setek listów i pocztó-
wek... i mogę szczerze powiedzieć, że nie pominąłem żadnego 
z nich. Czułem falę wsparcia i współuczestnictwa... „ (źródło: 
http://amnesty.org.pl/maraton/).

Napisaliśmy łącznie 137 listów, za co serdecznie dzięku-
jemy. Mogliśmy liczyć na obecnych uczniów naszych szkół, 
jak również na absolwentów, którzy każdego roku byli bardzo 
zaangażowani w całe przedsięwzięcie. Swoją obecnością za-
szczycili nas także mieszkańcy miasta. Pokazaliśmy, że war-
tość drugiego człowieka – to wartość nadrzędna.

Dodatkowo pragniemy podziękować PSS „Społem” Pusz-
czykowo, za to, że każdego roku możemy liczyć na wsparcie 
w postaci poczęstunku dla naszych „maratończyków”. 

Dziękujemy !!! Dorota aniszewska

ŚWIąTECzNA PACzKA 
Od GIMNAzJAlISTóW
16 grudnia 2014 r. uczennice klasy Ia Gimnazjum nr 1 
wraz z wychowawcą i rodzicem wybrały się do 
pogotowia opiekuńczego w Mosinie, aby wręczyć 
prezenty mieszkającym tam dzieciom.

Nasz przyjazd sprawił im ogromną radość. Po otworze-
niu prezentów układaliśmy klocki lego. Dzieci bardzo się 

cieszyły z otrzymanych upominków. Państwo Arleta 
i Krzysztof przywitali nas ciepło i interesująco opowiedzieli 
o tym co robią.

 Pogotowie opiekuńcze to miejsce, gdzie dzieci są przy-
wożone w różnych, nagłych przypadkach. Mogą znaleźć 
schronienie i pozostać tam przez jakiś czas. Dzieci, które po-
znaliśmy były bardzo towarzyskie. Mimo tak krótkiego po-
bytu tam, poczuliśmy się jak w domu. 

Cieszymy się, że mogliśmy zrobić coś dobrego dla dru-
giego człowieka i jest to dla nas najlepszy prezent pod klaso-
wą choinkę. Maja szklarska
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XXIII FINAŁ WIElKIEJ ORKIESTRy ŚWIąTECzNEJ 
POMOCy W PuSzCzyKOWIE

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała dla podtrzymania wysokich standardów lecze-
nia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. 

Puszczykowski sztab działał już od samego rana. Dzielni 
wolontariusze wraz z opiekunami zbierali pieniądze do pu-
szek na terenie miasta, a panie Róża Grześkowiak, Maria 
Graczyk i Ewa Mika liczyły przekazywane przez mieszkań-
ców pieniądze. O godz. 13:00 z Centrum 
Animacji Sportu wyruszyli uczestnicy 
WOŚP-owego rajdu Nordic Wal-
king. Po godzinie intensywnego 
marszu dotarli do Sali Teatral-
nej w Budynku Gimnazjum, 
gdzie do wspólnego kwesto-
wania włączyły się dzieci, 
dorośli oraz ich rodzice. 
W przygotowanym progra-
mie artystycznym znalazł 
się pokaz grup baleto-
wych oraz hip-hopu, któ-
re, na co dzień ćwiczą pod 
okiem Adriana Rzetelskie-
go. Tuż po balecie publicz-
ność zobaczyć i usłyszeć mo-
gła efekty pracy grupy gitaro-
wej, która zagrała wraz z instrukto-
rem Carlosem Ramirezem. 

Jak w poprzednich latach do wspólnego kwestowania 
chętnie włączyła się klasa III b ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Puszczykowie wraz z wychowawczynią panią Aleksandrą 
Lewandowską. Dzieci zaprezentowały aranżacje trzech utwo-

rów, w tym wcieliły się w muzyków orkiestry gazetowej. Po 
nich koncert kolęd przepięknych i mniej znanych zaśpiewały 
dzieci z zespołu LUPETTI pod opieką artystyczną pani Ewy 

Sykulskiej i Iwony Grendy. Ogrom ener-
gii przekazały także panie uczestni-

czące w zajęciach zumby z Manu-
elą Mazurek prezentując pokaz 

swoich umiejętności. Na za-
kończenie pojawił się ro-
ckowy akcent – koncert 
zespołu COOKIE BRE-
AK. Wszystkie pokazy 
i występy przeplatane były 
licytacjami przedmiotów 
ofiarowanych przez miesz-

kańców Puszczykowa oraz 
sklepy i firmy działajace na 

terenie naszego miasta. 
Tradycyjnie wśród licytowa-

nych przedmiotów znalazł się tort 
w kształcie serduszka WOŚP przekaza-

ny przez Piekarnię – Cukiernię Jacka 
Błaszkowiaka, a także piękne szale, zabawki dla 

dzieci, przedmioty do ozdoby domu oraz gadżety prze-
kazane przez Urząd Miejski, promujące nasze miasto.

Puszczykowski sztab 
XXiii Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy





WOLONTARIUSZE 
Monika Bogdanowska
Monika Dynowska
Joanna Gasik
Wojciech Jakubiak
Zuzanna Anna Libera
Monika Maćkowiak
Jagoda Marcinkowska
Filip Marcinkowski
Rita Wiktoria Mączyńska
Anna Mądry
Dominika Michałowska
Jolanta Molińska
Alfred Ossowski
Maciej Popławski
Marcin Popławski
Mikołaj Rutkowski
Bartłomiej Szczepaniak
Wiktoria Szczepaniak
Aleksandra Szłapka
Agnieszka Wybieralska
Marta Zażembłowska
OPIEKA 
WOLONTARIATU
Ewa Budzyńska
Danuta Mankiewicz
Ewelina 
Marcinkowska
Beata Markowska
Marta Oczujda
Anna Popławska
Katarzyna Świniarska
LICZENIE PIENIĘDZY 
Ewa Mika
Róża Grześkowiak
 Maria Graczyk

Wspólnie podczas XXiii Finału WoŚp W puszczykoWie zebraliŚmy 

13 570,87 zł 
dziękujemy Wszystkim za otWarte serca i Wspólną zabaWę!

PROWADZENIE IMPREZY
Martyna Rubinowska
WOLONTARIUSZE BMCAK
Alicja Konik
Katarzyna Witczak
Oliwia Wojciechowska
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA SKłADAMY 
TAKżE WSZYSTKIM NASZYM DARCZYńCOM 
I PRZYjACIOłOM WIELKIEj ORKIESTRY 
ŚWIąTECZNEj POMOCY:
Pan Andrzej Balcerek 
Burmistrz Miasta Puszczykowa 
Pan Dariusz Borowski
Komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie
Pan Konrad Domino 
Komendant Policji w Puszczykowie 
Pan Marek Dachtera 
ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH 

„Społem” Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców w Puszczykowie
Pan Jacek Błaszkowiak 
BJB Piekarnia Cukiernia
Michał Jan Goździk 
Ośrodek Szkolenia Kierowców „ASTRA” 
Tomasz Potocki NEOPUNKT 
Państwo Iwona i Paweł Szóstak 
FOLIOS PAK
Dorota Libera PYCHOTKA
AQUA SERVICE DYSTRYBUCJA S.C. 
J&J Kruszka
HOTelarnia & SPAlarnia
LAVINI SALON BIELIZNY DAMSKIEJ
KOMPUTRONIK SALON FIRMOWY 
w Puszczykowie

Pan Artur Gawroński ARTURO Sp. z o.o. 
Państwo Maria i Michał Bukowscy Kwiaciarnia
SKLEP BEZ OGRÓDEK
Eliza i Leszek Kempińscy MERLOTEKA
E.L. Kempińscy F.H. „DANA” 

TEA CLUB – Klub Herbaty Puszczykowo
APTEKA ALCHEMIA
NATURALL Sklep ze zdrową żywnością
Magdalena Kot – Simonicz MORANGO
Beata Kasztelan 
CENTRUM ZOOLOGICZNE PUSZCZYK 
 Aldona Rajewicz „BONSAI STYL”
Agata Bukowska LINGERIE
KLEKS – Sklep z zabawkami i art. szkolnymi
E.T. Krzyżaniak Art. elektryczne
Izabela Rachwalak CENTRUM FLORYSTYKI
Klaiber M., Nowak K. Sprzedaż art. metalowych. 
FUNDACJA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
KLUB OLIMPIJCZYKA im. M. Łbika
Pani Marta Matuszewska-Sufryd
Pani Manuela Mazurek
Pani Grażyna Zdziabek
Pan Przemysław Cieślak
Aleksandra i Andrzej Szczygieł
Pani Ewa Budzyńska Dyrektor SP nr 1 
Pan Tomasz Żak Dyrektorowi Gimnazjum nr 1
Harcerze Ośrodka ZHP Puszczykowo
Dziękujemy Wszystkim anonimowym 
darczyńcom.Cieszymy się niezmiernie, 
że nasze zaproszenie do wspólnej zabawy 
spotkało się z tak ogromnym 
zainteresowaniem ze strony mieszkańców 
i gości.Dziękujemy wszystkim z całego 
serca za zaangażowanie. Sie ma!!!!

Puszczykowski Sztab XXIII Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Fot. (4x) Anna Kołeczek-Berczyńska
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OŚWIATA

ŚWIęTA 
z NARNIą 
W JEdyNCE
Przed świętami Bożego 
Narodzenia do Szkoły 
Podstawowej nr 1 zawitali 
niecodzienni goście. W ramach 
projektu bożonarodzeniowego  
– Święta z Narnią, Łucja, zuzanna, 
Edmund i Piotr zaprosili zwierzęta 
z Narnii do współczes nego świata. 
Pokazały im chrze ścijańską 
tradycję związaną ze Świętami 
Bożego Narodzenia. 

Przyjacielskie Bobry wykonały ta-
niec nieokiełznanej radości. Zacieka-
wieni przyjaciele pytali o Biblię, sianko 
pod obrusem, czy sens dzielenia się 
opłatkiem. Dzięki prostym, przystęp-
nym objaśnieniom łatwo im było pojąć 
cud narodzin Jezusa. Aslan, Pan Tum-
nus i Bobry ucieszyły się z prezentów 
od Gwiazdora, wśród których oprócz 
łuku, rogu, czy zastawy serwisowej 
znalazły się kalesony i tusz do rzęs. Raz 
po raz świąteczną atmosferę próbowała 
zakłócić postać Białej Czarownicy, któ-
rą zapowiedział wyjątkowy taniec Śnie-
żynek. W końcu zaproszono ją do stołu, 
by zajęła miejsce dla niespodziewanego 
gościa. Moment przełamania się opłat-

kiem okazał się być symboliczny. Po-
staci pełne nienawiści, poczucia krzyw-
dy i urazy potrafiły sobie wzajemnie 
przebaczyć. 

Właśnie w tym tkwi cały urok tych 
świąt. Jest to czas refleksji i przebacza-
nia. Czas, by zadbać o to, by nikt nie był 
sam i nie poczuł się samotny. Magia 
Świąt Bożego Narodzenia sprawia, że 
potrafimy wywołać uśmiech na twarzy 
drugiego człowieka... 

Inspiracją dla dzieci stała się lektura 
pt. Opowieści z Narnii. Lew, Czarowni-
ca i stara szafa. Nauczyciele czuwali 
nad całością. Pomysł na zestawienie 
świata realistycznego z fantastycznym 
zrodził się w czerwcu minionego roku 
szkolnego, gdy podczas porządków zde-
cydowano o usunięciu jednej ze starych 
szaf. Ruszyła „burza mózgów” związa-
na z realizacją projektu. Po wielu burz-
liwych dyskusjach na temat przydziału 
ról, charakteryzacji bohaterów, sceno-

grafii i wreszcie scenariusza powstał 
zaledwie pewien rys, który jak się oka-
zało był nieustannie modyfikowany 
(ostatnie poprawki nanosiliśmy tuż 
przed wy stę pem). Trudno nasze spotka-
nia nazwać próbami, bo jedyna reguła, 
jaką można było zauważyć to regularny 
brak kilku aktorów. Wynikało to z do-
datkowych zajęć uczniów, którzy tak 
gospodarowali swym czasem, by star-
czyło go i na naukę i na dobrą zabawę 
w teatr. W przedsięwzięciu wzięli udział 
ucz niowie klas: 2b, 4c, 6a, 6b oraz ze-
spół LUMIKULU z Michałem Kowa-
lonkiem. Projekt powstał we współpra-
cy z Mileną Taratajcio, Haliną Sobolew-
ską, Tomaszem Mazurem, Wiesławem 
Bartkowiakiem i Lucyną Dydzińską. 
Przy realizacji mogliśmy też liczyć na 
nieocenioną pomoc Rodziców uczniów 
oraz Pracowników szkoły. 

Katarzyna szymkowiak
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urząd miejski, ul. podleśna 4, 62-040 puszczykowo, 
tel. 61 898 37 00; fax 61 898 37 11 
www.puszczykowo.pl; e-mail: um@puszczykowo.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-16:00 wtorek-piątek: 7:30-15:30 

miejski Ośrodek pomocy społecznej, ul. Wysoka 1, 

tel. 61 819 46 48, 61 898 33 35, tel./fax 61 819 45 80
ośrodek czynny: poniedziałek: 8:00-16:00 wtorek-piątek: 7:30-15:30

przychodnia Zdrowia saLus, ul. kraszewskiego 11, tel. 61 813 32 03 
czynna: poniedziałek-piątek 8:00-18:00 

puszczykowski Ośrodek Zdrowia pOZmEd, sp. z o.o. 
ul. poznańska 36, tel. 61 8301 382 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. 

poradnia lekarska w hotelu szpitalnym, ul. kraszewskiego 6, tel. 61 89 84 019 

poradnia Lekarsko-stomatologiczna mEdICOR, ul. kraszewskiego 6, 
tel. 61 898 42 22 czynna: poniedziałek-piątek, rejestracja 8:00-18:00 

przedszkole publiczne Czarodziejski Zamek, ul. czarnieckiego 2,

tel. 605 903 644 

Niepubliczne przedszkole Nr 3 „Leśni przyjaciele”, 
ul. przyszkolna 1, tel. 61 813 31 52 

Niepubliczne przedszkole „Chatka kubusia puchatka”, 
ul. niepodległości 14, ul. jarosławska 1, tel. 61 830 24 95 lub 692 489 191 

Niepubliczne przedszkole „Bajkowe Wzgórze”, ul. Gołębia 47, tel. 606 641 988 

prywatne przedszkole Nr 1 „pracowite pszczółki”, ul. Wysoka 3, tel. 61 813 30 52

szkoła podstawowa Nr 1 im. adama mickiewicza, 
ul. Wysoka 2, tel. 61 813 34 61 

szkoła podstawowa Nr 2 im. powstańców Wielkopolskich, 
ul. kasprowicza 1, tel. 61 813 33 71  
Gimnazjum Nr 1 im. alberta Einsteina, ul. Wysoka 1, tel. 61 819 43 57 

Gimnazjum Nr 2 im. Ignacego jana paderewskiego, 
ul. kasprowicza 1, tel. 61 819 46 87 

Zs w puszczykowie: LO im. mikołaja kopernika i Gimnazjum sportowe, 
ul. kasprowicza 3 – tel. 61 813 34 11 

Centrum animacji sportu, ul. kościelna 7, tel. 666 851 382

Teren rekreacyjno-sportowy Cas, ul. kościelna 7

gospodarz: r. pietrzak tel. 606 110 428

ORLIk, ul. jarosławska, 19-21 animator sportu: a. kubacka tel. 608 201 593 
gospodarz: a. toma tel. 698 911 066 

ORLIk, nowe osiedle, animator sportu: k. dolczewski tel. 606 433 486 
gospodarz: p. stefaniak tel. 509 082 799

Biblioteka miejska im. małgorzaty musierowicz, ul. rynek 15, 

tel. 61 819 46 49 w 21, centrum animacji kultury, tel. 61 819 46 49 w 22 

muzeum – pracownia Literacka arkadego Fiedlera,
ul. słowackiego 1, tel. 61 813 37 94 

urząd pocztowy, ul. magazynowa 1, tel. 61 898 30 13 

Filia urzędu pocztowego puszczykowo
ul. nowe osiedle 22, tel. 61 813 32 02 
apteka w starym domu, ul. dworcowa 22, tel. 61 819 40 28, 6 

apteka alchemia, ul. kościelna 7, tel. 61 813 30 04, 

apteka pod puszczykiem, ul. kraszewskiego 11, tel. 61 898 42 39 

apteka Viola Farm, ul. poznańska 74a, tel. 61 813 32 01 

apteka św. kamila, ul. poznańska 56, tel. 61 813 37 87 

kościół parafialny pw. matki Boskiej Wniebowziętej 
ul. kościelna 1, tel. 61 813 31 83 

kościół parafialny pw. Św. józefa Oblubieńca Nmp 
ul. dworcowa 16, tel. 61 813 31 35, fax 61 819 32 44 

WażNE pLaCóWkI I uRZędY

numer alarmowy  112 
pogotowie ratunkowe  999 
straż pożarna  998 
policja  997 
pogotowie Wodno-kanalizacyjne  994 
pogotowie energetyczne  991 
pogotowie Gazowe  992

TELEFONY aLaRmOWE WażNE TELEFONY
policja w puszczykowie (24h)  692 458 534, 
 61 841 30 20 
straż miejska – w godz. 7-22  692 458 534 
pogotowie ratunkowe w luboniu  61 81 30 999 
zespół zarządzania kryzysowego 24h  602 444 900 
szpital w puszczykowie (centrala)  61 89 84 000 
szpitalny oddział ratunkowy  61 89 84 101
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PRzEKAż SWóJ  
1% POdATKu 
ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie przewiduje, że każdy podatnik płacący 
podatek dochodowy od osób fizycznych może 
przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz wybranej 
przez siebie organizacji pożytku publicznego.

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

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

 – podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych;

 – podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i ko-
rzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

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

WyBIERz ORGANIzACJę 
Aby przekazać swój 1% podatku należy wybrać organiza-

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

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

Jeśli już dokonaliśmy wyboru należy wypełnić odpowied-
nią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-
-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia 
w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowe-
go, które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podat-
ku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego 
OPP”, wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% 
należnego podatku (art. 45c ust.3 ustawy o pdof). Numer ten 
znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej, a także w bazie na stronie www.ngo.pl.

uwaga! Zanim wpiszemy numer KRS – upewnijmy się, 
że wybrana przez nas organizacja znajduje się w wykazie 
OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2014 rok. Może 
się okazać, że organizacja, którą wspieraliśmy od lat, w tym 
roku nie znalazła się w wykazie. Wówczas nie możemy jej 
przekazać 1% podatku.

WPISz KWOTę 
Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach 

PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla 
OPP (jeśli wypełniamy PIT-a w jakimś programie kompute-
rowym kwota zostanie obliczona automatycznie). Nie może 

ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego 
z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dzie-
siątek groszy w dół (art. 45c ust. 1 ustawy o pdof).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 
1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na 
więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, 
np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym 
z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organiza-
cji zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci 
w pełnej wysokości należny podatek. Najlepiej, gdy uczyni 
to do końca okresu rozliczeniowego (czyli do 31 stycznia – 
dla ryczałtowców oraz do 30 kwietnia – dla pozostałych po-
datników). Jeśli jednak nie uda się zachować tego terminu, 
może zapłacić podatek później (z odsetkami): są na to dwa 
miesiące od upływu terminu dla złożenia zeznania podatko-
wego (art. 45c ust. 2 ustawy o pdof).

Jeżeli błędnie wpiszemy numer KRS organizacji  
do formularza PIT, wówczas urząd skarbowy zwróci się 
do nas z prośbą o poprawienie tego błędu. Może to 
uczynić korespondencyjnie lub poprzez telefon albo 
e-mail (o ile podamy odpowiednie dane kontaktowe 
w zeznaniu).

Na podstawie www.ngo.pl

Wybrane Organizacje Pożytku Publicznego 
działające na terenie Puszczykowa, którym można 
przekazywać 1% podatku dochodowego  
(stan na 19 I 2015):

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
„POMOC MALTAŃSKA”, 61-113 Poznań,  
ul. Świętojańska 1. KRS: 0000207523. 
W przypadku Domu Pomocy Maltańskiej 
w Puszczykowie w pole 126 PIT-37 cel szczegółowy 
należy wpisać: Na rzecz Domu Pomocy Maltańskiej 
w Puszczykowie.

Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
Grunwaldzka 7, 62-040 Puszczykowo
KRS: 0000105528

Stowarzyszenie Sportowe „Akademia tenisowa 
Angelique Kerber”, ul. Sobieskiego 50,  
62-040 Puszczykowo. KRS: 0000292082

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
WIELKOPOLSKA, w rubryce „inne informacje” 
wpisujemy: Hufiec Poznań Rejon – Ośrodek ZHP 
Puszczykowo. KRS: 0000266321 n

Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie 
podatku przez pracodawcę nie mają możliwości 

przekazania 1%.
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4 Xii 2014 – właścicielka jednej z posesji zgłosiła na policję, 
że w październiku dwóch sprawców z zemsty wybiło w jej 
domu szyby. Poszkodowana zgłosiła sprawę dopiero po wi-
zycie policjantów, którzy po otrzymaniu sygnału o takiej sy-
tuacji przyszli zweryfikowac informacje. Sprawa znalazła 
swój finał w sądzie. 
10 Xii 2014 – puszczykowscy policjanci zatrzymali kierowcę 
prowadzącego pojazd pod wpływem alkoholu. Po kontroli 
okazało się, że jest on „alkoholowym recydywistą”. Nie dość, 
że prowadził „na podwójnym gazie” to bez prawa jazdy, któ-
re zostało mu odebrane wcześniej. Sprawa trafiła do sądu.
16 Xii 2014 – jeden z mieszkańców naszego miasta znisz-
czył grabiami ocieplenie elewacji swojemu sąsiadowi. 
23 Xii 2014 – 6 tys. złotych padło łupem złodziei, którzy za-
miast pomagać w przedświątecznych porządkach i remoncie 
ukradli pieniądze. Poszkodowany twierdzi, że podczas wizyty 
osoby, które miały pomagać dowiedziały się, gdzie trzyma port-
fel z pieniędzmi i okradły go. Sprawa jest w toku. 
W grudniu 2015 r. swój szczęśliwy finał miała kradzież 
smartfona o wartości ok. 2,5 tys. zł skradzionego jednej 
z mieszkanek Puszczykowa kilka tygodni wcześniej. Poli-
cjanci „namierzyli” osoby, z którymi przez skradziony tele-

PuSzCzyKOWSKA KRONIKA POlICyJNA

stare karty Ważne do końca czerWca 
Nowelizacja Prawa o ruchu drogo-
wym wydłużyła okres ważności 
dotychczasowych kart parkingo-
wych dla osób niepełnosprawnych 
do końca czerwca 2015 r.

Do tej pory karty parkingowe dla 
osób niepełnosprawnych były wydawane 
bezterminowo, jednak teraz ich okres 
ważności ustalono na pięć lat. Ma to za-
pobiec nadużyciom. Karty często były 
podrabiane, korzystano też z kart osób, 
które już zmarły. Karta parkingowa to 
jedyny dokument uprawniający osoby 
z niepełnosprawnością do parkowania na 
„kopertach”. Jest wydawana osobie lub 
placówce związanej z niepełnosprawny-
mi. Można ją otrzymać tylko na podsta-
wie orzeczeń wydawanych przez Powia-
towe lub Miejskie Zespoły do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności. Osoby, 
które mają ważne orzeczenie o znacznym 

od 1 grudnia 2014 r. punkt potwierdzania uprawnień dla osób niepełnosprawnych zlokalizowany 
przy ulicy zielonej 8 został przeniesiony na ul. słowackiego 8.

stopniu niepełnosprawności, a przyczyna 
niepełnosprawności jest oznaczona sym-
bolem 04-O (choroby narządu wzroku), 
05-R (upośledzenie narządu ruchu) oraz 
10-N (choroba neurologiczna) i mają 
ograniczone możliwości poruszania się, 
mogą składać wniosek o wymianę starej 
karty i nie muszą stawiać się przed komi-
sją orzekającą. Wniosek należy złożyć 
osobiście w siedzibie Miejskiego lub Po-
wiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności. Aby otrzymać 
kartę, trzeba – oprócz złożenia wniosku 
i okazania orzeczenia o niepełnospraw-
ności – zapłacić 21 złotych. Nowe karty 
są imienne i wydawane na okres ważno-
ści orzeczenia o niepełnosprawności, jed-
nak nie dłużej niż na pięć lat. Placówki 
obsługujące osoby niepełnosprawne 
otrzymują karty parkingowe na trzy lata. 
Od stycznia 2016 roku ma zacząć funk-
cjonować elektroniczna centralna ewi-

dencja kart parkingowych. Wraz ze zmia-
nami w wydawaniu kart parkingowych 
w Kodeksie wykroczeń pojawiło się 
nowe wykroczenie: posługiwanie się 
w sposób nieuprawniony kartą parkingo-
wą dla osób niepełnosprawnych, za co 
można dostać grzywnę do 2 tys. zł. red

fon kontaktował się złodziej. Po ich przesłuchaniu dotarli do 
2 paserów, którzy byli zamieszani w kradzież. Także ta spra-
wa trafiła już do sądu.
Także w grudniu policjanci wszczęli sprawę przeciwko 
mieszkańcowi naszego miasta, który nielegalnie korzystał 
z gazu. Sprawa wyszła na jaw, po wizycie pracowników ga-
zowni, którzy podczas kontroli zauważyli „lewe” przyłącze, 
z którego na dodatek ulatniał się gaz grożąc wybuchem. 
2 i 2015 – podczas kontroli zatrzymano 43-letniego kierowcę 
z Puszczykowa, który prowadził auto pod wpływem alkoho-
lu (ponad 2 promile). Sprawcy zostało odebrane prawo jazdy.
5 i 2015 – patrol policji został wezwany przez pracowników 
Szpitala w Puszczykowie do awanturującego się pijanego pa-
cjenta. Policjanci zdecydowali o odwiezieniu mężczyzny na 
Izbę Wytrzeźwień. Podczas transportu mężczyzna zaczął się 
szarpać naruszając nietykalność funkcjonariuszy policji. 
7 i 2015 – puszczykowscy policjanci wszczęli postępowanie 
w sprawie nieuczciwego właściciela warsztatu samochodowe-
go. Poszkodowany w tej sprawie twierdzi, że oddał do napra-
wy samochód marki Renault i wpłacił 1650 zł zaliczki. Auto 
nie zostało jednak naprawione, a na dodatek właściciel ode-
brał je …bez tylnej kanapy. red



informacje

www.puszczykowo.plstyczeń 2015 Echo Puszczykowa18

zIMA NAdEJdzIE? 
Chociaż w grudniu i na poczatku 
stycznia zima nie zawitała do Pusz-
czykowa nie oznacza to jednak, że 
w ogóle jej w tym sezonie nie 
będzie. Meteorolodzy w długoter-
minowych prognozach pogody 
zakładają, iż w ostatnich dniach 
stycznia zima może nadejść. 

Jeśli zima nadejdzie, właściciele, 
osoby i podmioty zarządzającym nieru-
chomościami znajdującymi się na tere-
nie miasta Puszczykowa, będą musiały 
wywiązać się z dodatkowych obowiąz-
kach, nakładanych na nich m.in. przez 
zapisy Ustawy z dnia 13.09.1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta 
Puszczykowa (Uchwała nr 218/13/VI 
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 
maja 2013 r.).

Zgodnie z zapisami tych dokumen-
tów właściciele nieruchomości zapew-
niają utrzymanie czystości i porządku 
przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chodników 

położonych wzdłuż nieruchomości, 
przy czym za taki chodnik uznaje się 
wydzieloną część drogi publicznej słu-
żącą dla ruchu pieszego położoną bez-
pośrednio przy granicy nieruchomości.

Obowiązek oczyszczania chodnika 
ze śniegu i lodu winien być realizowany 
przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie-
powodujące zakłóceń w ruchu pieszych 
lub pojazdów i podjęcie działań mają-
cych na celu likwidację śliskości chod-
nika.

W czasie uprzątania nie można 
zgarniać śniegu, lodu, błota lub innych 
zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię 
lub zieleń przyuliczną.

W celu ułatwienia należytego utrzy-
manie chodników, Urząd Miejski przy-
gotował przed pierwszymi opadami 
kilkadziesiąt pojemników z mieszanką 
piasku i soli. Wszystkie zostały usta-
wione w różnych rejonach miasta, 
szczególnie tam gdzie po opadach śnie-
gu lub ataku gołoledzi, może być szcze-
gólnie niebezpiecznie. Piasek z solą 
znajdujący się w tych pojemnikach jest 
oczywiście ogólnodostępny.

Jeśli spadnie śnieg, konieczne może 
stać się także usuwania jego nadmiaru 

KRONIKA STRAży MIEJSKIEJ W PuSzCzyKOWIE
Funkcjonariusze Straży Miejskiej z Puszczykowa w okresie od 2 grudnia 2014 r. do 8 stycznia 2015 r. 
zanotowali – 209 interwencji.

Znaczny odsetek interwencji dotyczył kierowców, którzy 
nie stosowali się do przepisów ruchu drogowego. W związku 
ze złym parkowaniem zastosowano 21 pouczeń wobec właś-
cicieli pojazdów, pouczono 3 rowerzystów o nieprawidło-
wym poruszaniu się na drodze oraz kolejne 3 osoby za inne 
porządkowe wykroczenia (zadymienie oraz za niedopilnowa-
nie zwierzęcia).

W tym okresie puszczykowscy Strażnicy Miejscy ukarali 
również 204 kierowców naruszających przepisy drogowe 
(przekroczenie prędkości) oraz nałożyli 5 mandatów na 
sprawców wykroczeń porządkowych (parkowanie w zatoce 
autobusowej i niedopilnowanie zwierzęcia). Podczas służby 
założyli także 7 blokad na koła pojazdów naruszających prze-
pisy o ruchu drogowym oraz wylegitymowali 6 osób.

12 spraw funkcjonariusze przekazali pracownikom Refe-
ratu Inwestycji Urzędu Miejskiego – dotyczyły awarii oświe-
tlenia, oblodzonych jezdni oraz uszkodzonych chodników, 

kolejne 3 zgłosili na Policję, 2 do ENEA – awarie oświetle-
nia, 3 do firmy Eko-Rondo 3 (padłe zwierzęta na ulicy mia-
sta) oraz 1 do Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego.

W okresie panowania niskich temperatur strażnicy w trak-
cie patrolowania miasta (zarówno w godzinach porannych, jak 
i późno wieczornych) sprawdzają miejsca, w których mogą 
przebywać osoby bezdomne – dotychczas nie ujawniono żad-
nej takiej osoby. Jednak 9 grudnia 2014 roku otrzymano infor-
mację o leżącym nieprzytomnym mężczyźnie na ulicy Rządo-
wej. Po przybyciu na miejsce zabezpieczono mężczyznę przed 
wyziębieniem. W związku z upojeniem alkoholowym wezwa-
no pogotowie i policję, której przekazano sprawę. 

W omawianym czasie Straż Miejska w Puszczykowie 
odłowiła 3 bezdomne psy, które przewieziono do przytuliska 
w Łęczycy. 

 Dariusz Borowski
 Komendant straży Miejskiej w Puszczykowie

z dachów. Trzeba też usuwać sople, któ-
re mogą stanowić duże zagrożenie dla 
przechodzących ludzi.

Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli 
należy do obowiązków właściciela bądź 
zarządcy nieruchomości. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na budynki o po-
wierzchni przekraczającej 2000 m2 
oraz o powierzchni dachów wynoszącej 
ponad 1000 m2, m.in. markety, hale tar-
gowe, sportowe, magazyny. Właściciel 
bądź zarządca, który nie wywiąże się 
z obowiązku odśnieżania dachu, może 
zostać ukarany mandatem. 

W stosunku do osób, które nie wy-
wiązują się z tych obowiązków, Strażni-
cy Miejscy mogą nakładać mandaty 
karne. red
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POlICJANCI OSTRzEGAJą PRzEd OSzuSTAMI
Puszczykowscy policjanci apelują, szczególnie do osób starszych 
o szczególną ostrożność w związku z notowanymi w Poznaniu i okolicach 
przypadkami zwiększonej aktywności oszustów działających metodą  
„na wnuczka”, „na policjanta”, a ostatnio „na funkcjonariuszy CBŚ”.

Bardzo często popełnianym prze-
stępstwem, którego ofiarami padają lu-
dzie starsi, jest wyłudzenie pieniędzy 
przez oszustów podających się za 
członków rodziny lub bliskich znajo-
mych, pod pretekstem pilnej życiowej 
potrzeby. Sprawcy dzwonią na telefon 
domowy, przedstawiając się, jako 
wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub sio-
strzenica (głos w telefonie jest znie-
kształcony i starsi ludzie często myślą, 
iż dzwonią faktycznie osoby z rodziny) 
prosząc o pożyczkę na zakup jakiejś 
rzeczy w bardzo atrakcyjnej cenie. Naj-
częściej od razu informują „babcię” lub 
„dziadka”, że nie będą mogli przyjechać 
po pieniądze i w związku z tym pienią-
dze odbierze znajomy lub kolega. Po 
pewnym czasie znajomy „wnuczka” 
zjawia się w mieszkaniu ofiary po po-
życzkę pieniężną.

W minionych miesiącach do zna-
nych już metod dołączają często kolejny 
element. Chwilę po zakończeniu pierw-
szej rozmowy do ofiary dzwoni kolejna 
osoba – podająca się za funkcjonariusza 
CBŚ lub Policji. Na ogół przestępca in-
formuje rozmówcę o tym, że jest poten-
cjalną ofiarą oszustwa. Mówi, że po-
przednia rozmowa telefoniczna była 
próbą wyłudzenia pieniędzy. Informuje 
o tym, że oszust został namierzony. Na-
lega, aby osoba pokrzywdzona wypłaci-
ła określoną sumę pieniędzy z banku 
i przekazała ją wyznaczonej osobie lub 
prosi o wykonanie przelewu bankowego 
na wskazany numer konta.

„Fałszywy funkcjonariusz” podaje 
często wymyślone nazwisko, a nawet 
numer odznaki, prosi, aby nie przery-
wać rozmowy telefonicznej i wywiera 
presję czasu nie dając chwili do zasta-
nowienia. Oczywiście po przekazaniu 

pieniędzy kontakt się urywa, a przestęp-
cy znikają ze wszystkimi oszczędno-
ściami ofiary.

Ostrożność należy również zacho-
wać w stosunku do osób podających się 
za urzędników i przedstawicieli róż-
nych instytucji. Często oszuści „pod-
szywając się” pod pracowników opieki 
społecznej, urzędu skarbowego czy 
ZUS-u mogą twierdzić, że ich wizyta 
spowodowana jest wypłatą dodatkowe-
go świadczenia pieniężnego lub mate-
rialnego, przyznaniem większej emery-
tury lub renty czy zwrotem podatku 
dochodowego, a w celu uzyskania tych 
pieniędzy lub świadczeń konieczne jest 
wniesienie opłaty manipulacyjnej lub 
przekazanie pieniędzy na zakup znacz-
ków skarbowych. Takie działanie 
sprawcy ma na celu wskazanie miejsca, 
gdzie przechowujemy pieniądze. Na-
stępnie złodziej prosi o podanie np. 
szklanki wody, a w międzyczasie krad-
nie oszczędności lub cenne przedmioty 
znajdujące się w mieszkaniu.

Sprawcy oszustw mogą także pod-
szywać się pod funkcjonariuszy Policji 
lub Straży Miejskiej, informując (np., że 
ktoś z rodziny nie ma pieniędzy, aby za-
płacić mandat lub, że ktoś z bliskich 

popełnił przestępstwo lub wykroczenie, 
sugerując, iż sprawę można załatwić po-
lubownie poza „granicami prawa”. Chęć 
udzielenia pomocy bliskim powoduje, 
że osoby starsze płacą za tę „wymyśloną 
usługę” znaczne sumy pieniędzy. 

aby nie stać się ofiarą oszustwa, 
należy przestrzegać następujących 
zasad:

 Przed otwarciem drzwi:
•  Spojrzeć przez wizjer w drzwiach lub 

przez okno, aby zobaczyć kto to.
•  Jeśli nie znamy odwiedzającego – 

spytać o cel jego wizyty, zapiąć łań-
cuch zabezpieczający, (jeśli zdecydu-
jemy się na otwarcie drzwi) oraz po-
prosić o pokazanie dowodu tożsamo-
ści lub legitymacji służbowej, identy-
fikatora. Uczciwej osoby nie zrazi 
takie postępowanie powodowane 
ostrożnością.

•  W razie wątpliwości należy umówić 
się na inny termin, sprawdzając 
uprzednio w administracji osiedla lub 
innej odpowiedniej instytucji wiary-
godność osoby pukającej do drzwi, 
(jeśli osoba podaje się za przedstawi-
ciela administracji lub innej odpo-
wiedniej instytucji).

W sytuacji, gdy osoba staje się na-
tarczywa, natychmiast należy zadzwo-
nić na policję lub zaalarmować otocze-
nie.

* * *
We wszystkich opisanych przypad-

kach należy kontaktować się z Policją, 
dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 
112 z telefonu komórkowego, przekazu-
jąc jak najwięcej zapamiętanych szcze-
gółów, np. wygląd nieznajomej osoby, 
numer i markę samochodu, którym 
ewentualnie przyjechała, a w przypadku 
rozmowy telefonicznej – numer z wy-
świetlacza telefonu, datę i godzinę roz-
mowy.

 Opracowano na podst. 
materiałów Komisariatu Policji 

w Puszczykowie 
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FERIE zIMOWE 
W BIBlIOTECE 
MIEJSKIEJ 

Zapraszamy dzieci w wieku 6 do 10 
lat na warsztaty w ferie zimowe w godz. 
10 – 13. I tydzień „Zabawy w zamku”: 
wspólne czytanie historii o księżnicz-
kach, rycerzach i smokach, „zamkowe” 
zabawy ruchowe, nauka dworskich ma-
nier, prace plastyczne i bal na sto par.

II tydzień „Ferie z duchami na we-
soło”.W programie wspólne czytanie 
bajek o dobrych i wesołych duchach, 
oswajanie strachów poprzez zajęcia bi-
blioterapeutyczne, zabawy ruchowe 
i zajęcia plastyczne.

Koszt 20 zł/tydzień. Zapisy od 2 lu-
tego w Bibliotece Miejskiej lub pod nu-
merem tel. 61 819 46 49. Liczba miejsc 
ograniczona. Zapraszamy!

SPOTKANIA 
z TEATREM  
dlA dzIECI

Najbliższe odbędą się 

18.02.2015 r. godz. 11:00 
„Zaczarowane A”

25.02.2015 r. godz. 11:00 
„Baśń o Jasiu  

ze Starego Dworu” 
– na motywach baśni Andersena 

Teatr Cieni Latarenka)

Bilety 5 zł.
Zapraszamy!

Sala Teatralna, Budynek 
Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie, 

ul. Wysoka 1

spotkania z baŚniami z całeGo ŚWiata
12.02.2015 r. godz. 17:00

„Kilka opowieści o miłości dla najmłodszych”
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz 

w Puszczykowie, Rynek 15.
Wstęp wolny. Przyjdź i posłuchaj, 

jak inni opowiadają baśnie

WARSzTATy z TKACTWA
Osoby zainteresowane poznaniem sztuki tkactwa, nauką wykonywania gobeli-

nów zapraszamy na nowe warsztaty w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz 
Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie. Szczegółowe informacje oraz zapisy 
w Bibliotece lub pod nr tel. 61 819 46 49. n

WyjątkoWe rodzinne kolędoWanie
12 grudnia w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kul-

tury odbył się wyjątkowy koncert kolęd. Do wspólnego kolędowania zaprosił zespół 
składający się z członów rodziny Ajżany Prendke – lektorki j. rosyjskiego w Akade-
mii Seniora. Przybyli mieszkańcy oraz ich goście wspólnie zaśpiewali ulubione ko-
lędy wprowadzające w miły, świąteczny nastrój. Spotkaniu kolędowemu towarzy-
szył wernisaż prac Anny Pawłowicz również mieszkanki naszego miasta. Po kon-
cercie odbył się kiermasz ozdób świątecznych i upominków w postaci rękodzieła. n

NOWE PROPOzyCJE z EKOINFO
Aura panująca obecnie za naszymi oknami 
nie sprzyja turystycznym wojażom. Warto 
jednak już teraz zacząć planować nowe 
wyprawy w oczekiwaniu na cieplejsze dni. 

Poza znanymi wszystkim wędrówkami palcem po mapie, ciekawą alternatywą 
są aplikacje krajoznawcze na telefon lub tablet. Jedną z ostatnich takich aplikacji 
jest „27 Grudnia”, pomagająca zaplanować wycieczki szlakiem Powstania Wielko-
polskiego. Są również wirtualne informatory prowadzące użytkowników Szlakiem 
Cysterskim lub prezentujące wiele ciekawych atrakcji turystyczno-krajoznawczych 
Wielkopolski. Dla najmłodszych interesującym pomysłem na odkrywanie bliższej 
oraz dalszej okolicy mogą okazać się powstające coraz liczniej gry terenowe. Łączą 
one zabawę z nauką oraz pozwalają odkryć w sobie pasję odkrywcy.

Wszelkie informacje dotyczące powyższych propozycji mogą Państwo uzyskać 
w punkcie informacji turystycznej Centrum EkoInfo (ul. Poznańska 1). Serdecznie 
zapraszamy! anna Polaszczyk

  data ur.  data zg.
Pytlik Marek Stanisław 6.IX.1954 16.XII.2014
Mańczak Celestyn 31.III.1949 20.XII.2014
Bartosiak Elżbieta Maria 2.VII.1941 22.XII.2014
Cegłowski Tadeusz Stanisław 20.I.1952 28.XII.2014
Arndt-Georgiew Zofia Małgorzata 11.IX.1952 2.I.2015
Leszkowski Stanisław 11.IX.1951 3.I.2015 

oDESZLi
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SPOTKANIE ROdzINy 
OlIMPIJSKIEJ 
9 stycznia br. w siedzibie PKOl w stołecznym Centrum 
Olimpijskim, odbyło się tradycyjne spotkanie 
noworoczne Polskiej Rodziny Olimpijskiej. Na 
zaproszenie PKOI uczestniczył w nim Burmistrz 
Andrzej Balcerek oraz Ewa Pomes wiceprezes Klubu 
Olimpijczyka im M. Łbika z Puszczykowa. 

Tradycyjnie w uroczystości uczestniczyli byli mistrzowie 
i medaliści olimpijscy kilku pokoleń, szefowie polskich 
związków sportowych i wielu instytucji pracujących na rzecz 
rodzimego sportu, sponsorzy ruchu olimpijskiego.

Podczas noworocznego spotkania Rodziny Olimpijskiej, 
tradycyjnie podsumowuje się sportowy rok. 

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele sponsorów, me-
diów, a także marszałek Sejmu Radosław Sikorski, doradca 
Prezydenta RP Jan Lityński, minister Sportu i Turystyki An-
drzej Biernat i wielu innych znakomitych gości z pierwszą 
damą polskiego sportu Ireną Szewińską na czele.

Podczas uroczystości przekazano statuetki dla laureatów 
Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej PKOL im. Piotra 
Nurowskiego. W tym roku zostali nimi: łyżwiarz szybki Zbi-
gniew Bródka, biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk 
i skoczek Kamil Stoch, kolarz Michał Kwiatkowski oraz mło-
ciarka Anita Włodarczyk.

Imprezę uświetnił program artystyczny w wykonaniu 
członków zespołu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Pol-
skiego Radia w Katowicach. red

PuSzCzyKOWIANIE  
NA GAlI PKOl
Puszczykowski Klub Olimpijczyka im. Marka Łbika  
na uroczystej Gali 95-lecia Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego

 Klub Olimpijczyka z Puszczykowa im. Marka Łbika 15 
grudnia 2014r. gościł na Jubileuszowej Gali 95-lecia Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Po oficjalnym ot-
warciu na ręce Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
Andrzeja Kraśnickiego, oraz Ireny Szewińskiej został prze-
kazany medal Międzynarodowego Komitetu Fair Play. Na-
stępny punkt programu to uroczyste wręczenie Orderu Zasłu-
gi wszystkim Olimpijczykom. Wyróżnienie w imieniu spor-
towców odebrała Otylia Jędrzejczak i Robert Korzeniowski 
wielokrotni medaliści olimpijscy. Honorowy Patronat Gali 
Jubileuszowej objął Prezydent Bronisław Komorowski. Do 
Opery Narodowej przybyło 1500 gości, osobistości ze świata 
sportu i polityki. Gościł doradca Prezydenta Jan Lityński, Mi-
nister sportu Andrzej Biernat, Wiceprezydent MKOI Norbert 
Mueller, oraz przewodniczący rady PKO-Lu dr Jan Kulczyk. 
Z Lozanny życzenia przesłał Prezydent MKOI Thomas Bach. 
Pośród znamienitych gości był obecny ukraiński tyczkarz 
Siergiej Bubka 35-krotny rekordzista świata. Tak wspaniały 
wieczór uświetnił Chór Teatru Wielkiego, oraz Waldemar 
Malicki z Orkiestrą Filharmonii Dowcipu pod dyr. Bernarda 

Chmielarza. Galę Jubileuszową Prezes Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki zadedykował wszystkim 
polskim olimpijczykom, oraz nie żyjącemu Prezesowi PKOI 
Piotrowi Nurowskiemu. Pamiętajmy, iż misją Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego jest propagowanie sportu i kultury, pro-
mowanie idei olimpijskiej. Sport ma duże znaczenie w edu-
kacji dzieci i młodzieży. Ukazanie dobrego przykładu i rado-
ści z podejmowanego wysiłku, oraz wytrwałości możemy 
zyskać dzięki polskim olimpijczykom.

iwona szczepaniak
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SporT

W zawodach wystartowało 5 zawodników Puszczykow-
skiego Towarzystwa Sportowego, w trzech kategoriach wie-
kowych. W grupie młodzików młodszych bardzo dobrze spi-
sał się Kajetan Jeziak. Po wygraniu pięciu pojedynków do-
szedł do finału, w którym po wyrównanej walce uległ zawod-
nikowi z Kędzierzyna –Koźle i zajął ostatecznie drugie miej-
sce. Kajtek dorzucił jeszcze srebrny medal w grze deblowej 
w parze z zawodnikiem z Przeźmierowa. Kuba Standar 
i Kuba Mikołajczak zakończyli pojedynki na fazie grupowej. 
W kategorii młodzików Kuba Kędziora z partnerem z Sarbic 
w grze podwójnej zajął 3 miejsce, a singla zakończył na fazie 
grupowej. Z wielkim przytupem rozpoczął rok Mateusz Kę-
dziora. W parze z Damianem Jaśkowiakiem z Przeźmierowa 
sięgnęli po złoty medal w grze deblowej w kategorii juniorów 
młodszych.

Trener sekcji Kuba Janaszek nie kryje zadowolenia i pod-
kreśla, że dobre wyniki są efektem dwóch treningów dziennie 
w okresie międzyświątecznym i dobrego przygotowania fi-
zycznego. Pts 

SzCzęŚlIWy POCząTEK ROKu 
Bardzo dobrze 2015 rok rozpoczęli puszczykowscy 
badmintoniści, podczas noworocznego Krajowego 
Turnieju w podwrocławskiej Sobótce. 

SIATKóWKA W CAS
10 stycznia rozegrana została III runda 
Puszczykowskiej ligi Piłki Siatkowej mężczyzn. 

W rozegranych meczach MKS I pokonał Żubry 3:0, Ra-
taje pokonały Przyjaciół z boiska 3:1, zaś Budowlanka poko-
nała MKS II wynikiem 3:0. 

SPORTOWIEC ROKu 2014 
PuSzCzyKOWA
24 stycznia br., po raz kolejny, w HOT_elarni w Puszczykowie 
spotkają się najlepsi sportowcy z naszego miasta. Imprezę, we 
współpracy z urzędem Miasta organizuje Puszczykowskie 
Towarzystwo Sportowe. 

Na gali pojawi się Izabela Dylewska – dwukrotna brązowa medalistka 
Igrzysk Olimpijskich oraz wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata 
w kajakarstwie. 

W zeszłym roku w rywalizacji zwyciężył Łukasz Kopczyński – Mistrz 
Polski w Karate. Nagrodę Laureata Publiczności zdobyła natomiast Anna 
Jagaciak – medalistka Mistrzostw Europy w skoku w dal. 

Kto zdobędzie laur w tym roku? Relacja z Gali w lutowym numerze 
Echa Puszczykowa. red

Kolejne rundy rozegrane zostaną 24 stycznia i 7 lutego. 
Początek meczów o g. 16:00.

7 lutego od g. 10:00 będą też rywalizować panie. 

Wszystkie mecze rozgrywane są na sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie. 

Kibiców siatkówki zapraszamy! /cas/jh
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MISTRzOSTWA WOJEWódzTWA W BAdMINTONIE

Tradycyjnie w połowie grudnia rozegrano Mistrzo-
stwa naszego województwa w badmintonie. do 
Przeźmierowa zjechało kilkudziesięciu zawodników 
z niemal wszystkich wielkopolskich klubów. Klub PTS 
Puszczykowo reprezentowała silna grupa 21 zawod-
ników. Jak zwykle puszczykowscy badmintoniście  
nie zawiedli i wrócili z zawodów z „workiem” medali.

W sobotę 13 grudnia rywalizowali najmłodsi. Najlepiej spi-
sała się Marysia leciej zdobywając złoty medal i Mistrzostwo 
Wielkopolski w kategorii dziewcząt do 11 lat. Wśród chłopców 
do 9 lat Olek leciej zdobył srebrny medal, a Przemek Buko-
wiecki dorzucił brąz, zaś tadziu i Grzesiu Janaszkowie za-
kończyli rywalizację w fazie grupowej. W bardzo licznej kate-
gorii młodzika młodszego wielki sukces odniósł Kajetan Je-
ziak, który zdobył dwa złote medale w grze pojedynczej oraz 
w deblu z partnerem z Przeźmierowa. Kuba Mikołajczak 
i Kuba standar zajęli 4 miejsce w grze podwójnej, a singla 
zakończyli w fazie grupowej. Gabrysia Ossowska odniosła 
jedno zwycięstwo i jedną porażkę i nie wyszła z grupy. W ka-
tegorii młodzika znacznie lepiej puszczykowskim zawodnikom 
poszło w grach podwójnych. Kuba Mazurek w parze z zawod-
nikiem z Przeźmierowa zajął 2 miejsce i srebrny medal, a Woj-
tek Pawlik i Kuba Kędziora 3 miejsce i brąz. W grze miesza-
nej Daniel Bukowski z Weroniką Wojdą znaleźli się na ostat-
nim miejscu podium z brązowym medalem. W grze pojedyn-
czej jedynie Weronice Wojdzie udało się stanąć na podium 
z brązowym medalem. Chłopcy zakończyli swoje zmagania 
w fazach grupowych.

W kolejnym dniu zmagali się zawodnicy starszych kate-
gorii. W licznej kategorii OPEN nasz klub reprezentowało  
6 za wodników. Najlepiej spisał się Kuba Janaszek, który po 

fazie grupowo-pucharowej zaszedł do finału, w którym zmie-
rzył się z byłym reprezentantem kraju Maciejem Kowalikiem. 
Niestety Kubie nie udało się utrzymać tytułu Mistrza Wielko-
polski, który powędrował do rywala zostawiając naszego za-
wodnika ze srebrnym medalem. hubert Pawłowski znalazł 
się na najniższym miejscu podium z brązowym medalem zaś 
Mateusz Kędziora, Paweł Niewoliński, Mateusz Wilczek 
i Przemek Janaszek i Marek Kędziora zakończyli pojedyn-
ki na poziomie grup. Ostatnim akcentem na Mistrzostwach 
był brązowy medal Kuby Janaszka w grze mieszanej w pa-
rze z zawodniczką z Przeźmierowa.

Zawodnicy PTS-u po raz kolejny potwierdzili swoją po-
zycję na arenie Województwa Wielkopolskiego i już planują 
kolejne starty w nowym roku.

Gratulujemy sukcesów !!! Pts




