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WYDARZENIE

Uczniowie w całej Polsce rozpoczęli już wakacje. W Puszczykowie wszyscy, którzy na początku letniej
kanikuły nie wyjechali z miasta mogli uczestniczyć w wielu zajęciach przygotowanych dla nich
przez nasze szkoły, Centrum Animacji Sportu i Bibliotekę Miejską Centrum Animacji Kultury.

WARSZTATY LETNIE

Dzieci, które uczęszczały na „Letnie
warsztaty” przygotowane przez BM
CAK, oprócz zabawy, tańca poznawały
także kulturę Japonii, Hiszpanii, Indii.
W ostatnim dniu zajęć zaprosiły do biblioteki swoich rodziców, dziadków
i znajomych, dla których przygotowały
krótkie scenki, w których w tańcu
i śpiewie przedstawiły widzom wiadomości o poznanych krajach. Należy dodać, że mali aktorzy sami wykonywali
także kostiumy, w których występowali. Wszyscy artyści otrzymali gorące
brawa, jednak prawdziwą furorę zrobiła
najmłodsza grupa, która zaśpiewała
utwór na żywo (bez play back’u)
w języku… japońskim.

JUŻ WAKACJE

PÓŁKOLONIE W JEDYNCE

Na wiele atrakcji mogli liczyć uczestnicy półkolonii zorganizowanej dla
uczniów puszczykowskiej Jedynki.
Wspaniała pogoda zachęcał do kąpieli w
basenie, spacerów czy sportowej rywalizacji na świeżym powietrzu. Amatorzy
surfowania po Internecie mogli skorzystać z pracowni komputerowej. W ramach półkolonii odbywały się także
warsztaty plastyczne, dzieci wyjechały też
do kręgielni, kina, śpiewały karaoke.

PÓŁKOLONIE W DWÓJCE
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Lato, lato, lato czeka….! Tegoroczne
wakacje zaczęły się w Dwójce od półkolonii. Pogoda dopisała w 100%, dzięki
czemu mogliśmy zorganizować uczestnikom zajęcia sportowe na boiskach i placach zabaw, jak również korzystać
z kąpieli w basenie „Wielspin”. To jednak nie koniec atrakcji! Odbył się wyjazd
do Multikina w Starym Browarze
w Poznaniu na projekcję filmu animowanego „Kung Fu Panda 2” 3D!!!, jak
również mogliśmy skorzystać z atrakcji
Parku Wodnego w Suchym Lesie. Tydzień podsumowaliśmy Quizem Przyrodniczym i słodkimi nagrodami. Wszystkim życzymy udanych WAKACJI i do
zobaczenia we wrześniu!!!
Izabela Kasprzyk
Karolina Michałowska
Echo Puszczykowa lipiec 2011

Harmonogram zajęć, na dalsze tygodnie wakacji prezentujemy na stronie 24.
www.puszczykowo.pl

ZALICZKA ZAUFANIA

WYWIAD

Z Andrzejem Balcerkiem burmistrzem Puszczykowa
rozmawia Bogdan Lewicki

– Czy uważa Pan, że powinien otrzymać absolutorium za wykonanie
budżetu za ubiegły rok. Objął Pan
przecież fotel burmistrza dopiero
w połowie grudnia. Ponadto zgodnie
z przepisami na 9 miesięcy przed wyborami i 9 po nich uzyskanie lub nie
uzyskanie absolutorium nie niesie ze
sobą żadnych konsekwencji prawnych.
– To prawda, że nawet gdybym nie
otrzymał absolutorium za miniony rok,
formalnie niczego to by nie zmieniło. Podstawy do nieudzielenia absolutorium za
wykonanie budżetu za 2010 rok przecież
były, Komisja Rewizyjna Rady Miasta
wskazała w swojej opinii na znaczne
uchybienia, które w innym terminie powinny skutkować nieprzyznaniem absolutorium. Jednak trudno, żeby burmistrza
obejmującego urząd w połowie grudnia
obarczać odpowiedzialnością za wykonanie budżetu, na który nie miał praktycznie żadnego wpływu.
Dlatego traktuję tegoroczne absolutorium, jako pewnego rodzaju zaliczkę na
poczet działań naprawczych, które ze
wszystkimi pracownikami urzędu rozpoczęliśmy wdrażać od momentu objęcia
przeze mnie funkcji burmistrza. W ciągu
dwóch ostatnich tygodni grudnia (absolutorium udziela się, bowiem za pełny rok
kalendarzowy) przede wszystkim przygotowałem projekt uchwały budżetowej
zmieniającej budżet oraz podjąłem zarządzenie w tej sprawie. Niezwykle istotne
było również podjęcie rozmów ze Spółką
Aquanet w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty abonamentowej za
hydranty uliczne. W 2011 r. rozmowy te
zakończyły się podpisaniem korzystnego
porozumienia dla miasta. Ponadto musiałem podjąć decyzje, które zobowiązania, jakie miasto miało na koniec grudnia uregulować – np. czy zapłacić
należności z tytułu kredytów czy też powww.puszczykowo.pl

zostawić środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli płatnych 3 stycznia
2011 r. Zdecydowałem się na pozostawienie środków dla nauczycieli biorąc na
siebie odpowiedzialność za dopuszczenie
do powstania wymagalnych zobowiązań
z tytułu kredytów, co jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
Pomimo tego uważam, że decyzja była
jednak słuszna. Dziękuję tym radnym, którzy głosowali za udzieleniem absolutorium. Moim zdaniem to potwierdzenie
tego, że widzą, iż wszystkie decyzje, które podejmowałem od połowy grudnia
miały na celu dobro naszego miasta.
Jak mówiłem podczas sesji absolutoryjnej uważam, że moje prawdziwie pełne absolutorium dopiero przede mną.
– Co dla Pana oznacza, taka „zaliczka zaufania”?
– Po pierwsze taki „kredyt zaufania”
ze strony radnych mobilizuje mnie dodatkowo do pracy, ale najważniejsze jest
to, że nie mogę zawieść mieszkańców naszego miasta. Cały czas jest bardzo dużo
pracy, wciąż natrafiamy na zaniedbania
i błędy proceduralne, które musimy korygować. Dla przykładu, po sprawdzeniu
ewidencji mienia miasta okazało się, że
od lat nie było one inwentaryzowane.
W wyniku weryfikacji danych, którą przeprowadziliśmy okazało się np., że nie ewidencjonowano kilkuset działek miejskich.
Po wprowadzeniu ich na stan miasta wartość mienia wzrosła z 94 mln zł na 230 mln
zł. Rada musiała również powtórnie
głosować kilka uchwał, które zostały
podjęte w minionej kadencji z naruszeniem prawa. To oczywiście tylko pierwsze z brzegu przykłady, których jest niestety dużo więcej. Jestem przekonany, że
kompleksowa kontrola Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, przeprowadzana właśnie w Urzędzie, potwierdzi
błędy, które już stwierdziliśmy w ramach
prowadzonych kontroli wewnętrznych
oraz wskaże wiele innych.
– Czy mieszkańcy będą mogli się zapoznać z jej wynikami?
– Oczywiście, że podamy do wiadomości publicznej jej wyniki niezwłocznie

po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego. Kompleksowe kontrole przeprowadzone są w każdym urzędzie gminy
przynajmniej raz na cztery lata i trwają
kilka miesięcy. W przypadku Puszczykowa, kontrola trwa od końca kwietnia
a jej wyniki będą znane najwcześniej
w sierpniu. Po zakończeniu pracy RIO
w naszym urzędzie będziemy mogli
przygotować informację o stanie miasta na zakończenie poprzedniej kadencji,
którą będziemy mogli poprzeć wynikami kontroli.
– Dni Puszczykowa mamy już za
sobą. Jak je Pan ocenia z perspektywy
współorganizatora?
– Mam nadzieję, że wszyscy, którzy
w tych dniach brali udział w rozgrywkach
sportowych, słuchali koncertów czy
w inny sposób uczestniczyli w tej imprezie, znaleźli coś interesującego dla siebie. Sądząc chociażby po liczbie osób,
które pojawiły się na wszystkich arenach
imprez, mieszkańcy pozytywnie odebrali Dni Puszczykowa w „starym miejscu”.
– Czyli uważa Pan, że przeniesienie
tej imprezy z powrotem do centrum
miasta było trafną decyzją?
– Jak najbardziej. Byłem razem z tymi
radnymi, którzy również dążyli do powrotu tej imprezy do centrum miasta,
przekonany o słuszności tej decyzji od
dawna, a minione dni tylko mnie w tym
utwierdziły. Wielu mieszkańców naszego
miasta, jeszcze przed Dniami Puszczykowa mówiło, że czekało na taką decyzję od momentu, kiedy poprzednia burmistrz wyprowadziła je z centrum na łąkę
na Zakolu Warty. Rozmawiałem o tym
z wieloma mieszkańcami naszego miasta, po festynie dostałem nawet mnóstwo
SMS-ów i maile z podziękowaniami za decyzję o przeniesieniu i przygotowanie
udanej imprezy. Bardzo mnie to cieszy,
ponieważ potwierdziło to słuszność
decyzji o przeniesieniu podjętą przeze
mnie i Radę Miasta.
Korzystając z okazji chciałbym gorąco
podziękować tym wszystkim, którzy
włączyli się w organizację tegorocznych
Dni Puszczykowa. n
lipiec 2011 Echo Puszczykowa
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ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

SESJA

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu
wykonania budżetu za 2010 rok to najważniejszy projekt uchwały
przegłosowany podczas 10. sesji Rady Miasta Puszczykowa.
21 czerwca radni podjęli w sumie 9 uchwał.

W porządku obrad były jeszcze trzy
projekty uchwał, które na wniosek burmistrza wycofano z porządku obrad.
Dotyczyły one: wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, nabycia nieruchomości przez miasto oraz
trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej. Z uwagi na to, że projekty
wymagają doprecyzowania będą jeszcze
omawianie na posiedzeniach komisji tematycznych.
Pierwsze uchwały przegłosowane podczas czerwcowego posiedzenia dotyczyły wyrażenia zgody na sprzedaż
działek. Miasto sprzedało dwie działki oddane wcześniej w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat.
Radni głosowali także projekt zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zgodnie z wyjaśnieniami skarbnika Piotra Łoździna, WPF wymaga tego wtedy, kiedy
zmienia się deficyt (przy każdej poprawce budżetu nie potrzeba zmieniać
WPF).
Wśród zmian skarbnik wyliczył m.in.
zmniejszenie w 2012 r. dochodów ze
sprzedaży mienia komunalnego z 2 mln
do 1 mln zł. Natomiast w roku bieżącym
konieczne było wprowadzenie w pozycji
„dodatkowe zobowiązania” kwoty
466 tys. zł z tytułu zaległych zobowiązań
wobec Spółki Aquanet za hydranty.

OPINIA
RIO O ABSOLUTORIUM

Zanim radni przystąpili do głosowania
nad udzieleniem absolutorium zapoznali
się z opiniami przygotowanymi przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. Jedna dotyczyła wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa
w sprawie udzielenia absolutorium, a druga sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Puszczykowa za rok 2010.

I WYKONANIU BUDŻETU
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Opinia RIO – w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 oraz
Echo Puszczykowa lipiec 2011

datki wykonane wraz ze zobowiązaniami ogółem przekraczają planowane
w budżecie kwoty. Wspomniane przekroczenia dotyczyły paragrafów płacowych na łączną kwotę 602.584 zł oraz paragrafy pozapłacowe na
łączną kwotę 2.365.308 zł.
Szczegóły str. 6-7.

NISKIE DOCHODY

informacji o stanie mienia (przygotowaną
przez poprzednią burmistrz) – była pozytywna, jednak zawierała uwagi.
Zdaniem składu orzekającego RIO
przedłożone sprawozdanie za rok 2010 nie
zawiera przedstawienia stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
W wyniku analizy sprawozdania
RIO stwierdziła ponadto, że w budżecie
miasta wystąpiły wydatki z tytułu kar
i odszkodowań na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.394.909 zł i burmistrz w sprawozdaniu nie wyjaśniła
przyczyny ich powstania. Analiza RIO
z wykonania planu wydatków budżetowych wykazała również, że w niektórych
podziałkach klasyfikacji budżetowej wy-

Radni dopytywali się
skarbnika czy wykonanie
dochodów miasta na poziomie 91 procent jest prawidłowe i czy można było
tego uniknąć.
– Tak niskiego wykonania
dochodów nie należy uznać
za prawidłowość. Niesie ono
ze sobą konsekwencje, z którymi mieliśmy do czynienie
pod koniec grudnia ubiegłego roku, kiedy Puszczykowo nie było w stanie regulować zobowiązań. To, że dochód będzie
niższy o prawie 3 mln zł powinno być zauważone wcześniej i spowodować podjęcie kroków w kierunku zmniejszenie wydatków albo zwiększenia zadłużenia na
pokrycie tego deficytu – wyjaśniała P.
Łoździn.
Radni pytali też czy dopuszczalna
jest forma udzielenia absolutorium mimo
negatywnej opinii o wykonaniu budżetu
za rok 2010.
Podczas głosowania 12 radnych było
za udzieleniem absolutorium, a jeden
z radnych wstrzymał się od głosu (dwoje radnych nie uczestniczyło w obradach).

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 11 Sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się
26 lipca 2011 r. o godz. 17 w budynku Biblioteki Miejskiej ul. Wysoka 1,
I piętro, sala sesyjna.
Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta
i terminy dyżurów radnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz
na stronie internetowej miasta: www.puszczykowo.pl
Informacje można też uzyskać pod numerem tel. 061 898 37 34 lub
e-mailem: rada@puszczykowo.pl
www.puszczykowo.pl

SESJA

– Dziękuję radnym za udzielenie absolutorium, chociaż uważam je, za zaliczkę. Myślę, że prawdziwe absolutorium
dla mnie będzie dopiero w przyszłym roku
– mówił burmistrz Andrzej Balcerek.
nnn

UCHWAŁY PODJĘTE
PODCZAS 10. SESJI
RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

Uchwała Nr 65/11/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Uchwała Nr 66/11/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Uchwała Nr 67/11/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości.
Uchwała Nr 68/11/VI
w sprawie: ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Miasta
Puszczykowa dla niepublicznych przedszkoli oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Uchwała Nr 69/11/VI
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa.
Uchwała Nr 70/11/VI
w sprawie: zmiany uchwały Nr
19/11/VI Rady Miasta Puszczykowo
z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata
2011–2018.
Uchwała Nr 71/11/VI
w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze
półrocze.
Uchwała Nr 72/11/VI
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Uchwała Nr 73/11/VI
w sprawie: udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. n
www.puszczykowo.pl

CZERWCOWE POSIEDZENIA
KOMISJI RADY MIASTA

2 CZERWCA BR.
KOMISJA
STATUTOWA

– Prace nad zmianami w Statucie
Miasta Puszczykowa.

8 CZERWCA BR.
KOMISJA
REWIZYJNA

– Spotkanie kontrolne
– Kontrola zadania „Remont ścieżki
rowerowej i przebudowa
przepustu na ul. Poznańskiej
w Puszczykowie”.
– Sprawy bieżące.

KOMISJA EDUKACJI,
KULTURY I SPORTU

– Omówienie wizyt
w puszczykowskich przedszkolach.
– Analiza sprawozdania z wykonania
budżetu za 2010 rok
w części dotyczącej Biblioteki,
CAS i szkół.
– Sprawy bieżące.

13 CZERWCA BR.
KOMISJA BUDŻETU
I ROZWOJU MIASTA

– Omówienie projektów
miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
położonych:
– w Puszczykowie w rejonie ulic:
Wysoka, Źródlana, Jasna,
Podleśna, Wiosenna, Poznańska,
Podgórna, obręb Puszczykowo,
ark. 4, 5, 6, 19 – strefa A,
– w północnej części miasta
w rejonie ulic: Wysokiej,
Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej –
część A.
– Analiza sprawozdania
z wykonania budżetu za 2010 rok.
– Sprawy bieżące.

15 CZERWCA
KOMISJA
REWIZYJNA

– Kontrola zadania „Remont ścieżki
rowerowej i przebudowa
przepustu na ul. Poznańskiej
w Puszczykowie”.

16 CZERWCA BR.
KOMISJA SPRAW
SPOŁECZNYCH

– Bezpieczeństwo i porządek
podczas tegorocznych „Dni
Puszczykowa” – spotkanie
z komendantem Policji oraz
komendantem Straży Miejskiej.
– Zapoznanie się ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2010 rok
w części dotyczącej właściwości
Komisji.
– Sprawy bieżące.

17 CZERWCA BR.
KOMISJA EDUKACJI
KULTURY I SPORTU

– Zaopiniowanie projektów uchwał.
– Podsumowanie tegorocznych
„Dni Puszczykowa”.
– Sprawy bieżące.

20 CZERWCA BR.
KOMISJA BUDŻETU
I ROZWOJU MIASTA

– Zaopiniowanie projektów uchwał.
– Sprawy bieżące.

27 CZERWCA BR.
KOMISJA
REWIZYJNA

– Spotkanie kontrolne
– Kontrola zadania „Remont ścieżki
rowerowej i przebudowa
przepustu na ul. Poznańskiej
w Puszczykowie”.

28 CZERWCA BR.
KOMISJA
STATUTOWA

– Prace nad zmianami w Statucie
Miasta Puszczykowa.
lipiec 2011 Echo Puszczykowa
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RADA MIASTA

WNIOSEK ABSOLUTORYJNY KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
PUSZCZYKOWO, 31 MAJA 2011 R.

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) Komisja Rewizyjna Rady Miasta Puszczykowa
wnioskuje o:
udzielenie Burmistrzowi Miasta Puszczykowa
absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta
za rok 2010 rok.

Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący Komisji
– Piotr Bekas,
Zastępca Przewodniczącego
– Krzysztof Jopek,
Członkowie Komisji:
– Małgorzata Szczotka,
– Marek Barłóg,
– Władysław Hetman.
Komisja Rewizyjna analizowała wykonanie budżetu miasta za 2010 rok podczas spotkań w dniach: 4.05.2011,
11.05.2011, 19.05.2011, 23.05.2011, 25.05.2011, 31.05.2011.
Jednocześnie Komisja na spotkaniach w dniach 5.01.2011
i 26.05.2011 analizowała dokumenty finansowe za październik, listopad i grudzień 2010 roku i wysłuchała wyjaśnień Skarbnika Miasta.
W trakcie przygotowania wniosku absolutoryjnego Komisja
Rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami:
– Uchwałą budżetową na rok 2010 Rady Miasta Puszczykowa wraz ze zmianami,
– Sprawozdaniem rocznym Burmistrza Miasta z wykonania
budżetu za 2010 r.,
– Uchwałą Nr SO-0954/64/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 maja 2011
roku ws. wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2010 wraz z informacją
o stanie mienia i objaśnieniami,
– Bilansem jednostki budżetowej dla miasta Puszczykowa
sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 r.,
– Bilansem z wykonania budżetu miasta Puszczykowa
sporządzonym na dzień 31.12.2010 r.
– Sprawozdaniami: RB-27S, RB-28S, RB-NDS, RB-Z,
RB-N, RB-PDP, RB-ST,
– dokumentacją finansowo-księgową Urzędu Miejskiego od
października do grudnia 2010 r.,
– protokołami Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji dotyczącymi budżetu 2010 r.
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Rada Miasta przyjęła budżet na 2010 rok
Uchwałą Nr 269/10/V z 20 stycznia 2010 r.
W ciągu roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie
uchwałami:
– Nr 273/10/V z 24 lutego 2010 r.
– Nr 282/10/V z 31 marca 2010 r.
Echo Puszczykowa lipiec 2011

– Nr 285/10/V
– Nr 293/10/V
– Nr 298/10 V
– Nr 303/10/V
– Nr 322/10/V
– Nr 331/10/V
– Nr 17/10/VI

z 21 kwietnia 2010 r.
z 26 maja 2010 r.
z 30 czerwca 2010 r.
z 15 września 2010 r.
z 6 października 2010 r.
z 27 października 2010 r.
z 28 grudnia 2010 r.

Burmistrz Miasta dokonał zmian w budżecie zarządzeniami:
– Nr 5a/10/VI z 30 grudnia 2010 r.
– Nr 4/10/VI
z 27 grudnia 2010 r.
– Nr 52/10/V
z 9 grudnia 2010 r.
– Nr 45/10/V
z 19 listopada 2010 r.
– Nr 40/10/V
z 25 października 2010 r.
– Nr 38/10/V
z 28 września 2010 r.
– Nr 34/10/V
z 13 września 2010 r.
– Nr 32/10/V
z 31 sierpnia 2010 r.
– Nr 28/10/V
z 19 sierpnia 2010 r.
– Nr 21/10/V
z 18 czerwca 2010 r.

1. Budżet Miasta po zmianach wyniósł 30.583.088 zł po stronie dochodów i 35.459.450 zł po stronie wydatków, planowany deficyt wyniósł 4.876.362 zł.
2. Na koniec 2010 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie
27.943.960,38 zł, tj. w 91,37% planu – zabrakło 2.639.128
zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 32.720.472,79
zł, tj.92,28% – różnica 2738978 zł. Deficyt zamknął się kwotą
4.776.512.41 zł.
3. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.727.375,26 zł,
co stanowi tylko 49,08% planu, a wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.326.050,82 zł, tj. 83,97% planu.
4. Przychody zrealizowano w kwocie 7.237.597,30 zł, w tym
7.000.000 zł kredytu, a rozchody w kwocie 1.907.600 zł –
dotyczyły spłat kredytów i pożyczek.
5. Zadłużenie Miasta na 31.12.2010 r. wyniosło 13.512.194 zł
i wzrosło w roku 2010 o kwotę 5.722.094 zł, tj. o 73,45%.
6. Stan należności Miasta na dzień 31.12.2010 r. wyniósł
2.161.093,71 zł, w tym zaległości 1.746.110,77 zł.
7. Stan zobowiązań Miasta na dzień 31.12.2010 r. wyniósł
3.634.518,72 zł, w tym wymagalne 754.693,96 zł.

UWAGI KOMISJI REWIZYJNEJ:

– Stwierdzono niski poziom wykonania dochodów – 91,37%,
czyli nie zrealizowano dochodów w kwocie 2.639.128 zł (już
po korektach wprowadzonych w grudniu 2010 r.),
Z wyjaśnień udzielonych Komisji wynika, że nie wykonano dochodów z tytułu:
– dotacji z UE na realizację ulic: Studzienna, Czarnieckiego,
Jarosławska,
– dotacji z UE na realizację punktu Eko-Info,
www.puszczykowo.pl

RADA MIASTA
– dotacji z UE na remont przyziemia w starej szkole,
– sprzedaży nieruchomości – wpływ do budżetu z tytułu mienia komunalnego stanowi tylko 39,71% w stosunku do
założeń na początek roku 2010. Powyższy stan wynika z obniżenia ceny w II przetargu na sprzedaż jednej z działek oraz
rozłożenia płatności za nią na raty (z czego jedna płatna była
w 2011 r.), a także przesunięcia dwóch przetargów na 2011 r.,
– podatków lokalnych,
– podatku od czynności cywilnoprawnych.
– Miasto w 2010 r. nie spłaciło 402.500 zł zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co spowodowało dodatkowe koszty. Z wyjaśnień udzielonych Komisji wynika,
że jest to wynik braku środków finansowych na koniec roku,
który spowodowany był niewykonaniem wszystkich zaplanowanych dochodów.
– Nie dokonywano bieżących nowelizacji budżetu, pomimo
świadomości, że wiele pozycji budżetowych nie będzie wykonanych, szczególnie po stronie dochodów (członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
V kadencji zgłaszali uwagi co do realności wykonania budżetu
i konieczności jego zmian).
– Jednocześnie podejmowano zobowiązania na nowe inwestycje
nieobjęte budżetem, np. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg
na budowę ul. Wrzosowej (inwestycja wprowadzona poza
przyjętym „rankingiem ulic”, bez zabezpieczenia środków
na tę inwestycję w budżecie).
– Kwota wynikająca z tytułu opłat abonamentowych za hydranty w wysokości 754.431,16 została wprowadzona do
budżetu dopiero w grudniu 2010 r., mimo że zobowiązanie
było wymagalne już od 2009 r. (od kwoty tej narosły
znaczne odsetki).
– Miasto rozwiązało wieloletnią umowę, podpisaną 15.10.2009
roku ze spółką POZMED, najemcą budynku przychodni,
z powodu niepłacenia dzierżawy oraz niewywiązywania się
dzierżawcy z warunków umowy. Znając te fakty Burmistrz
podpisała trzyletnią umowę najmu z tym samym podmiotem,
zdaniem Komisji na gorszych dla Miasta warunkach, bez zabezpieczenia należności, co nosi znamiona niegospodarności
i nienależytej dbałości o majątek Miasta.
– Podczas kontroli dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego za miesiące październik–grudzień 2010,
Komisja Rewizyjna stwierdziła bardzo wysokie wydatki
związane z promocją miasta, np. umowa na czas nieokreślony z firmą SWARPRESS na kwotę 2.440 zł miesięcznie,
dodatek do Echa Puszczykowa pt. „Puszczykowo w obrazach”
– 5500 zł.
– Komisja Rewizyjna stwierdza również duże wydatki związane z utworzeniem punktu informacyjnego Eko-Info w Puszczykowie. Pomimo, że były one przewidziane w budżecie,
sposób ich wydatkowania i organizacji tej inwestycji, świadczy zdaniem Komisji, o niegospodarności. Koszt całości inwestycji wyniósł 231.111,32 zł, z czego środki zewnętrzne
stanowiły 161.777.92 zł (tj.70% kosztów), udział Miasta Puszczykowa wyniósł 58.333,40 zł (tj. 25,2% kosztów), Wielkopolski Park Narodowy pokrył 2,2% kosztów kwotą 5000
zł, a Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu WPN wydatkowało
kwotę 6000 zł (tj. 2,6% kosztów). Miasto Puszczykowo prowww.puszczykowo.pl

wadziło tę inwestycję, Miasto występowało o dotacje zewnętrzne, podpisało
umowę i Miasto musi przez
5 lat opłacać koszty działalności punktu
pod groźbą zwrotu dotacji. Punkt ma promować przede wszystkim WPN oraz
7 gmin położonych w obrębie WPN.
Wątpliwości Komisji dotyczą organizacji tej inwestycji i ponoszenia za nią odpowiedzialności tylko przez Miasto Puszczykowo. Jednocześnie zastrzeżenie Komisji budzi wysokość
wydatkowanych kwot, szczególnie wyposażenia punktu
informacyjnego, którego koszt wyniósł 155.733 zł (w tym
m.in. 6 koszy na śmieci po 2196 zł/szt. za kwotę 13.176 zł).
Zdaniem Komisji świadczy to o niegospodarności i nienależytej dbałości przy realizacji tej inwestycji.
– W grudniu 2010 r. błędnie naliczono odprawę byłej Burmistrz,
co spowodowało wypłatę z kasy Miasta kwoty w wysokości 123.357,60 zł (zawyżonej o kwotę 36.698,60 zł).
– Przy sporządzaniu bilansu za 2010 r. dokonano aktualizacji
i urealnienia majątku Miasta. W ewidencji nie była ujęta
i wyceniona duża część gruntów, będących własnością
Miasta. Stąd przede wszystkim, tak znaczny wzrost w 2010
r. wartości środków trwałych Miasta z kwoty 45.519.554,60
zł na kwotę 181.137.000,82 zł.
– Z analizy Sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika przekroczenie wydatków
płacowych na kwotę 602.584,66 zł oraz w paragrafach pozapłacowych na kwotę 2.365.308,33 zł.
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna ocenia wykonanie budżetu za rok 2010 negatywnie.
Jednak z uwagi na fakt, że absolutorium udziela się nowemu Burmistrzowi, którego kadencja rozpoczęła się
15 grudnia 2010 r. oraz dostrzegając przedstawioną 28 grudnia 2010 r. nowelizację budżetu zawierającą m.in. korekty
wysokości dochodów i wydatków, wprowadzono pominięte wcześniej zobowiązania, Komisja Rewizyjna występuje do Rady Miasta o udzielenie urzędującemu Burmistrzowi Miasta Puszczykowa absolutorium za wykonanie
budżetu za 2010 rok.
W głosowaniu imiennym, jawnym członkowie Komisji
głosowali następująco:
Przewodniczący
Komisji
Zastępca
Przewodniczącego

Piotr Bekas

– jestem za

Krzysztof Jopek
Marek Barłóg
Władysław Hetman
Małgorzata Szczotka

– jestem za
– jestem za
– jestem za
– jestem za

Wynik głosowania: „za”
– 5 głosów,
„przeciw”
– 0,
„wstrzymuję się” – 0.

Wniosek absolutoryjny został przyjęty jednogłośnie. red
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ZASADZONE
ŚCIEŻKI W LESIE
INTERWENCJE

Wielu niezadowolonych
puszczykowian dzwoniło do mnie
lub zapytywało przy różnych okazjach
o to, kto podjął decyzję o likwidacji
leśnych ścieżek, które istnieją od
kilkudziesięciu (jeśli nie dłużej) lat?
Postanowiłam to wyjaśnić
i napisałam list do Wielkopolskiego Parku
Narodowego, treść tego pisma zamieszczam poniżej.
Dyrekcja Wielkopolskiego
Parku Narodowego
Jeziory, 62-050 Mosina
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Zwracam się z uprzejmym zapytaniem – jako radna Puszczykowa z okręgu nr 2 i przedstawicielka mieszkańców tego
regionu naszego miasta – w jakim celu zasadzono drzewkami
ścieżki leśne, które istniały już wiele lat przed moim urodzeniem? Chciałabym poznać przesłanki takiej decyzji. Wielu puszczykowian z sąsiednich ulic pytało mnie, czyja to była decyzja? Niektórzy z nich interpretują ją jako złośliwość, bo
przecież skoro nikomu przez kilka dziesiątek lat te ścieżki nie
przeszkadzały, to dlaczego je zlikwidowano?
Przespacerowałam się dwoma lub trzema z nich podczas świąt,
szłam „zygzakiem” i obserwowałam te usunięte w piachu ścieżki
sadzonki i też się zastanawiałam – po co to uczyniono? A że należę do osób dociekliwych i jeśli coś mnie interesuje – to pytam,
stąd mój list z prośbą o wyjaśnienie celowości tych działań. Wierzę, że znajdzie się logiczne wytłumaczenie, tylko czy na pewno jest ono ważniejsze niż dobro mieszkańców, którzy przez te
ścieżki docierają do domów (przy torach), na pociąg i po prostu spacerują od lat po „swoim” lesie?
***
Niespełna dwa tygodnie później otrzymałam odpowiedź,
nadesłaną na adres Rady Miasta Puszczykowa, w której p. dyrektor WPN mgr inż. A. Kaczmarek wyjaśniał, że zgodnie
z art.15 ustawy z dnia 16.04.2004: w parkach narodowych oraz
w rezerwatach przyrody zabrania się: (…) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem,
z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez
dyrektora Parku Narodowego (ustęp 1, punkt 15). Ponadto dyr.
Kaczmarek przypomniał, że w 2010 r. zrealizowano pomysł
budowy ścieżki rowerowej, a podczas związanych z tym projektem negocjacji w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie (18.11.2009r.) uzyskano
szereg wytycznych, które należało wypełnić, m.in. „zrekultywowanie dzikich ścieżek”, czyli przywrócenie ścieżkom
zniszczonym działalnością człowieka ich pierwotnego charakteru. Po ocenie merytorycznej projektu, instytucja
wdrażająca 29.04.2010, wskazała po raz kolejny koniecznoEcho Puszczykowa lipiec 2011

ść rekultywacji ścieżek. W swym liście dyr. Kaczmarek pisał
dalej: Mamy nadzieję, że ścieżka rowerowa zyska aprobatę,
pomimo niewielkiej uciążliwości za sprawą ograniczenia nielegalnego poruszania się po całym kompleksie leśnym
i przerodzi się w pozytywny odbiór. Realizacja tej inwestycji
i związane z nią pojedyncze zadania były przedsięwzięciem
służącym przede wszystkim Mieszkańcom Miasta Puszczykowa i ochronie terenu będącego w najbliższym otoczeniu ich
miejsca zamieszkania, miejsca odpoczynku i rekreacji – Parku Narodowego.
Z przytoczonego przeze mnie, w dużych fragmentach, pisma wynika więc, że tak naprawdę my, puszczykowianie, spacerujemy po lesie nielegalnie – po dzikich ścieżkach. Rozumiem argumenty dyrekcji WPN, są zgodne z przepisami
i wytycznymi wyższych instytucji, poza tym doceniam dokonaną inwestycję – budowę ścieżki rowerowej. Zastanawiam
się tylko, czy to oznacza, że każda ścieżka leśna, poza tą rowerową, jest dziką i czy naprawdę nie wolno nam poruszać po
„naszym” puszczykowskim lesie? Przecież chyba to stanowi
jedną z największych atrakcji Puszczykowa. Wielu z nowych
mieszkańców właśnie ze względu na sąsiedztwo z przyrodą
i możliwość korzystania z jej uroków sprowadziło się do Puszczykowa. Dodam, że jestem miłośnikiem przyrody i zdecydowanym przeciwnikiem niszczenia i zaśmiecania lasów. Zapytuję jednak, czy w wypadku zasadzenia drzewkami starych
ścieżek, którymi ludzie dochodzą na dworzec PKP i własnego do domu od wielu, wielu lat, nie powstaną inne prawdziwie dzikie dróżki albo czy te nowo zasadzone drzewka nie zostaną zniszczone?! Jak więc rozumieć sensowność takich
przepisów? Czy chęć budowy ścieżki rowerowej musi wiązać
się z dyskomfortem życia mieszkańców miasta?
Z przyjemnością pragnę jednak dodać, że w niedawnej prywatnej krótkiej rozmowie z p. dyr. Kaczmarkiem, zapewnił mnie
on, że następnym razem (w podobnej sytuacji) chętnie skonsultuje się z radnymi i jest otwarty na współpracę dla dobra
mieszkańców. To bardzo pozytywny sygnał ze strony WPN,
ale pytanie o logikę i sens niektórych przepisów ustalanych
i uchwalanych w Warszawie pozostaje …
Małgorzata Szczotka
www.puszczykowo.pl

ŚCIEKI DROŻSZE O 300%?

INFORMACJE

Mieszkańcy Puszczykowa, którzy są podłączeni
do sieci kanalizacyjnej Aquanetu mieliby zgodnie
z nową taryfą płacić 13,5 zł za każdy metr sześcienny
ścieków odprowadzonych do oczyszczalni. To niemal
300 procentowa podwyżka.

Podobnie horrendalne podwyżki Poznań chce zafundować
mieszkańcom wielu gmin powiatu poznańskiego, będących od
1993 roku w porozumieniu podpisanym przez nich i Poznań
oraz będących akcjonariuszami Spółki Aquanet. W Mosinie cena
za odbiór metra sześciennego ścieków miałaby wynosić
15,5 zł, w Czerwonaku 6,21 zł; Kórniku – 9,29 zł; Luboniu –
5,62 zł; Murowanej Goślinie – 11,30 zł; Suchym Lesie –
8,02 zł; Swarzędzu – 4,76 zł. Natomiast poznaniacy mieliby
płacić 4,47 zł – czyli o 3 grosze mniej niż dotychczas. Obecnie wszyscy odbiorcy korzystający z usług Aquanetu płacą swoje rachunki według jednej taryfy.

SKĄD BIORĄ SIĘ TAK HORRENDALNE
PODWYŻKI?

Głównym akcjonariuszem Spółki Aquanet jest Poznań, pozostali to gminy z terenu powiatu poznańskiego. To właśnie
prezydent Poznania wydał polecenie przygotowania przez Aquanet podziału na strefy i obliczenia wg nich nowych stawek, na
razie za odbiór ścieków. Jak enigmatycznie tłumaczą to władze Poznania chodzi o to, żeby zacząć racjonalnie dyskutować
o kosztach infrastruktury w całej aglomeracji, aby wszystkie
gminy partycypowały w nich proporcjonalnie.
Mirosław Kruszyński, wiceprezydent Poznania w wypowiedzi w „Głosie Wielkopolskim” stwierdził nawet, że:
„Gmina może zadecydować o dopłacie (z kasy miejskiej zostanie pokryta różnica miedzy starą a nową stawką – przyp. aut),
jeżeli uzna, że cena jest za wysoka lub koszty w całości poniosą mieszkańcy”.
– Zwróciliśmy się do Aquanetu o przedstawienie dokładnych
kalkulacji na podstawie, których wyliczono ceny, ponieważ, to
co dotychczas otrzymaliśmy jest bardzo ogólne – mówi Andrzej
Balcerek, Burmistrz Puszczykowa. – Na razie nie otrzymaliśmy
zadawalającej nas odpowiedzi.
Planami podwyżek zbulwersowani są także samorządowcy
innych gmin, którzy są zaskoczeni wystąpieniem z porozumienia
Poznania. Zgodnie z zapisami taka procedura trwa rok.

– Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że według informacji przekazanych przez Aquanet mimo tak gigantycznych podwyżek w wielu gminach mieszkańcy Poznania mieliby płacić za zrzut metra
sześciennego ścieków tylko 3 grosze mniej niż obecnie. Nie wiemy skąd biorą się tak olbrzymie i kuriozalne dysproporcje – mówi
A. Balcerek.
Zdaniem burmistrza A. Balcerka niespotykane w skali
kraju podwyżki dla wszystkich poza Poznaniem są niezrozumiałe, także z tego względu, że w 1993 roku to właśnie Poznań był największym orędownikiem wstępowania gmin ościennych do porozumienia (przed podpisaniem porozumienia
każda gmina zapewniała dostawę wody oraz odbiór ścieków
we własnym zakresie).
– Przecież, gdyby sygnatariusze porozumienia wiedzieli,
że za kilka lat Poznań przygotuje im taką niespodziankę na
pewno nie przystąpiliby do związku – dodaje burmistrz
A. Balcerek
Próba stawiania przez Poznań innych samorządów przed faktem dokonanym jest bardzo niekorzystna także dla Aglomeracji Poznańskiej, której członkiem jest także Puszczykowo.
– W takiej sytuacji od razu nasuwa się pytanie czy deklaracje władz Poznania i zapewnienia o działaniach na rzecz
wspólnego rozwoju są autentyczne czy to może jakaś „zagrywka”, która później obróci się przeciwko nam – zastanawia się A. Balcerek.
red

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
Burmistrz Miasta Puszczykowa i n f o r m u j e, że na stronie internetowej
www.puszczykowo.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
przy ul. Podleśnej 4 można zapoznać się z zarządzeniami
Burmistrza Miasta Puszczykowa: nr 41/11/VI i nr 42/11/VI
z dnia 29.06.201 r. w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
www.puszczykowo.pl
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DOCENILIŚMY DOBRE DZIAŁANIA
RADA MIASTA/INFORMACJE

Ze ZBIGNIEWEM CZYŻEM, Przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki

– Dlaczego radni wyrazili negatywną opinię o wykonaniu budżetu za rok 2010?

– Negatywna opinia Komisji Rewizyjnej dotyczyła wykonania
budżetu przez poprzednią burmistrz. Jednym z głównych powodów takiej decyzji było stwierdzenie niskiego poziomu wykonania dochodów – 91,37%. Oznacza to, że nie zrealizowano dochodów w kwocie 2.639.128 zł. Należy w tym miejscu
nadmienić, że Komisja Rewizyjna poprzedniej kadencji, której przewodniczyłem, już w sierpniu 2010 roku wskazywała, że
m.in. planowane w minionym budżecie dochody nie mają szans
na wykonanie. Komisja wskazywała także, na niedoszacowanie planowanych wydatków. W związku z tym radni ówczesnej
opozycji przygotowali projekt oświadczenia Rady Miasta
Puszczykowa w sprawie konieczności dokonania zmian
w budżecie na rok 2010 i ograniczenia zaciągania nowych zobowiązań.
Uwagi radnych i Komisji Rewizyjnej zostały jednak przez
panią burmistrz i wspierającą ją większość ówczesnych radnych zlekceważone. Nie podjęto też żadnych działań naprawczych. Należy zatem stanowczo podkreślić, iż burmistrz i popierający ją radni mieli pełną świadomość, że wiele
zaplanowanych w budżecie na 2010 r. pozycji w zakresie dochodów nie ma szans na wykonanie. Co więcej mimo braku zabezpieczenia środków rozpoczynano kolejne inwestycje i zaciągano kolejne zobowiązania bez pokrycia w budżecie.
Efektem tego beztroskiego podejścia do publicznych finansów
były problemy, na które w grudniu napotkał nowy burmistrz –

1 lipca w Piotrowe, w powiecie kościańskim
ruszyło Centrum Zagospodarowania Odpadów
„SELEKT”. Teraz to właśnie tam traﬁają odpady
z Puszczykowa.

Oprócz naszego miasta śmieci wywozi tam jeszcze
16 innych gmin, zamieszkanych przez ponad 228,5 tys.
mieszkańców. Wśród nich jest
6 z powiatu poznańskiego (Komorniki, Mosina, Dopiewo, Luboń, Stęszew, Puszczykowo).
Do Piotrowa trafiają śmieci
z gmin, które powołały związek,
by wspólnie prowadzić gospodarkę odpadami.
Budowa CZO Selekt w Piotrowie ruszyła jesienią 2009
roku. Wcześniej, w maju 2008 roku, podpisano umowę pomiędzy niemiecką firmą Töensmeier, a Związkiem Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”. Koszt tej inwestycji to 40 milionów zł. Jednak

chodzi o utratę płynności finansowej miasta co
w konsekwencji doprowadziło do konieczności przeniesienia zobowiazań, w tym wymagalnych w 2010 r. na rok 2011. To właśnie z uwagi na te i wiele innych uwag, które można
dokładnie prześledzić we wniosku Komisji Rewizyjnej opublikowanym na 6 i 7 stronie tego
numeru Echa Puszczykowa Komisja Rewizyjna wydała negatywną opinię o wykonaniu budżetu za 2010 r.

Dlaczego mimo negatywnej opinii o wykonaniu budżetu
burmistrz Andrzej Balcerek otrzymał od Rady Miasta absolutorium?

Burmistrz Andrzej Balcerek otrzymał absolutorium za
działania, które podjął po objęciu swego stanowiska. We wniosku Komisji Rewizyjnej jest to wyraźnie określone. Radni ocenili wykonanie budżetu za rok 2010 negatywnie, jednak z uwagi na fakt, że absolutorium udziela się nowemu Burmistrzowi,
który kadencję rozpoczął 15 grudnia 2010 r. oraz dostrzegając
przedstawioną 28 grudnia 2010 r. nowelizację budżetu zawierającą m.in. korekty wysokości dochodów i wydatków, wprowadzono pominięte wcześniej zobowiązania, Komisja Rewizyjna
wystąpiła do Rady Miasta o udzielenie urzędującemu Burmistrzowi Miasta Puszczykowa absolutorium za wykonanie
budżetu za 2010 rok.
Udzielenie absolutorium zostało przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Poznaniu uznane za uzasadnione. n
gminy nie wydały na to ani złotówki. Zapłacił za to inwestor
wybrany z grona kilku kandydatów. Na powierzchni ok.
5 hektarów znajdą się: hala przyjęć, sortownia, kompostownia,
warsztat, magazyn odpadów problemowych, myjnia, zbiornik retencyjny na wody opadowe.
Obecnie, zakład pracuje na jedną zmianę, docelowo sortowanie ma odbywać się całą dobę.
Zakład ma przerabiać rocznie
165 tys. ton odpadów komunalnych. Zastosowanie nowoczesnych technologii zapewni
osiągnięcie odzysku i unieszkodliwianie odpadów określonych w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami. Podstawowym zadaniem zakładu będzie sortowanie odpadów zmieszanych, a następnie kompostowanie odpadów zielonych
oraz wysegregowanie odpadów biodegradowalnych i surowców wtórnych. Planowana jest także produkcja paliwa
alternatywnego.
red

SELEKT
WYSTARTOWAŁ
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SUKCES DRUŻYNY
OBRONY CYWILNEJ

Drużyna Obrony Cywilnej z Puszczykowa o włos
uległa ekipie z Pobiedzisk podczas VI Powiatowych
Zawodów Sprawnościowych Formacji Obrony
Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego
rozegranych w Buku. Pobiedziska wyprzedziły
Puszczykowo zaledwie o 0,2 pkt.

Celem zawodów, w których udział brały drużyny ratownictwa
ogólnego reprezentujące gminy Powiatu Poznańskiego, było
sprawdzenie wyszkolenia i przygotowania organizacyjnego formacji obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych w
warunkach szczególnych oraz popularyzacja humanitarnych
idei obrony cywilnej wśród społeczeństwa. W tegorocznych
zmaganiach udział wzięły drużyny z 12 gmin powiatu.
Podczas rywalizacji drużyny musiały m.in. gasić pożar, pokonywanie teren w kombinezonach ochronnych i maskach przeciwgazowych, udzielać pierwszej pomocy. Zawodnicy budowali tez zaporę z piasku, ratowali tonącego a nawet wydobywali
ofiarę przysypaną gruzami.

WYDARZENIA

Oprócz zmagań praktycznych komendanci drużyn, rozwiązywali jeszcze test z wiedzy o zasadach funkcjonowania
formacji obrony cywilnej.
Podczas zawodów zorganizowano również pokaz sprzętu
i wyposażenia Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Policji.
red
Klasyfikacja końcowa
1. Pobiedziska – 71,76 pkt.; 2. Puszczykowo – 71,57 pkt.;
3. Murowana Goślina – 48,04 pkt.; 4. Czerwonak – 47,84 pkt.;
4. Tarnowo Podgórne – 47,60 pkt.;5. Buk – 45,64 pkt.;
6. Luboń – 42,32 pkt.; 7. Mosina – 39,48 pkt.; 8. Kleszczewo –
38,92 pkt.; 9. Rokietnica – 38,28 pkt.; 10. Kórnik – 35,79 pkt.;
11. Stęszew – 5,04 pkt.

OSP W PUSZCZYKOWIE

19 czerwca 2011 r. odbyło się
Walne Zebranie Założycielskie
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Puszczykowie.

Na mocy uchwały Walnego Zebrania
powołano do życia Ochotniczą Straż
Pożarną w Puszczykowie. Na funkcję
Prezesa Zarządu członkowie-założyciele powołali druha Gniewka Niedbałę,
funkcję Naczelnika objął druh Bartłomiej
Bazan. W skład Zarządu weszli także
druhny i druhowie: Dariusz Piechocki, Jarosław Dobicki, Jacek Hen, Małgorzata
www.puszczykowo.pl

Piechocka, Filip Krzemkowski, Karolina Łabęcka, Arleta Ratajczak. Powołano
również Komisję Rewizyjną.
Utworzenie jednostki OSP w Puszczykowie jest przejawem obywatelskiej
troski o stan bezpieczeństwa w naszym
mieście. Ochrona życia, zdrowia i mienia mieszkańców Puszczykowa są priorytetami naszej działalności. Główne
cele działalności to: ochrona przeciwpożarowa, zwalczanie skutków anomalii pogodowych (usuwanie wiatrołomów,
wycinka uszkodzonych drzew przy drogach i na posesjach mieszkańców, usu-

wanie podtopień dróg i posesji) oraz ratownictwo drogowe i ekologiczne. Temu
służyć będzie utworzenie jednostki operacyjno-technicznej (JOT), utworzenie
młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej (MDP, KDP). Zajmować się też będziemy działalnością profilaktyczną
i podnoszeniem sprawności fizycznej
naszych mieszkańców poprzez organizację sekcji sportowej oraz utworzenie
Akademii Małego Strażaka – inicjatywy
edukacyjnej skierowanej dla dzieci w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Powstanie i działalność naszej jednostki OSP, stwarza także alternatywną
formę integracji mieszkańców Puszczykowa, skierowaną również do młodzieży. OSP Puszczykowo to także wsparcie dla innych służb działających
w naszym mieście m.in. Straży Miejskiej,
Policji oraz Straży Leśnej.
W związku z rozpoczęciem działalności, OSP Puszczykowo ogłasza nabór
do jednostki. Zapraszamy kobiety
i mężczyzn, młodzież oraz dzieci od
7 roku życia. Informacja telefoniczna pod
numerem 516 60 88 88, e-mailowa
osp@gniewkoniedbala.pl oraz osobista
w tymczasowej siedzibie OSP Puszczykowo przy ulicy Zacisze 3.
red
lipiec 2011 Echo Puszczykowa
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Szkoła Podstawowa nr 2

Gimnazjum nr 1

statni dzwonek w roku szkolnym to najprawdopodobniej najprzyjemniejszy dźwięk dla wszystkich uczniów. Rozpoczęły się
wakacje a wraz z nimi upragniony przez wszystkich letni wypoczynek. W każdej z puszczykowskich szkół odbyły się uroczystości,
tam gdzie szkołę kończyli szóstoklasiści lub w przypadku gimnazjów trzecioklasiści żegnano ich szczególnie uroczyście.
Absolwenci nowy rok szkolny rozpoczną już przecież w zupełnie nowych szkołach, z nowymi kolegami, obowiązkami. Zakończenie roku szkolnego to także okazja do nagrodzenia najlepszych uczniów, którzy całorocznym trudem zapracowali na świadectwa
z wysokimi średnimi oraz sportowców, którzy godnie reprezentowali swoje szkoły i Puszczykowo na wielu sportowych arenach.
Koniec roku to również możliwości podziękowania rodzicom, którzy na różne sposoby włączali się w życie szkolnej społeczności. Wszystkim uczniom puszczykowskich szkół życzymy udanych, wesołych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Szkoła Podstawowa nr 1

INWESTYCJE

WYMIENILI
DACH

Na budynku Urzędu Stanu Cywilnego
zostało wymienione pokrycie dachu
oraz wszystkie opierzenia.

NOWE DONICE
NA RYNKU

Po usunięciu starej dachówki, dekarze wzmocnili
także w wielu miejscach drewnianą konstrukcję dachu. Podczas prac wymieniono także wszystkie łaty,
pod którymi położono specjalną folię, chroniącą
drewnianą konstrukcję. Budynek Urzędu Stanu
Cywilnego ma teraz również nowe rynny.
Podobnie jak w przypadku remontu dachu na budynku przychodni przy ul. Poznańskiej prace wykonywała forma Komplex.
red

Pod koniec czerwca na płycie parkingowej na Rynku
(przy Biedronce) ustawiono nowe donice na kwiaty.
Te, które stały tam dotychczas, ustawione tylko
tymczasowo. Niestety już pierwszej nocy, wandale
zdewastowali je, niszcząc kompletnie zasadzoną
w nich zieleń.

Także w ostatnich dniach czerwca, na znaku na wjeździe na
parking zawieszono jeszcze jedną tablicę z organizacją miejsc
parkingowych. Od maja na Rynku obowiązuje nowa organizacja ruchu i parkowania. O tym jak można parkować przed
Biedronką informują tablice (jedna na wjeździe druga na budynku marketu). Niestety mimo, dwóch tablic ze schematami
parkowania, olbrzymimi białymi znakami wymalowanymi na
parkingu wciąż bardzo często kierowcy parkują swoje samo-

chody na miejscach zarezerwowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
Apelujemy do wszystkich kierowców o parkowanie zgodne z przygotowanym schematem.
red

CHODNIK JUŻ JEST
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W czerwcu dokończono chodnik na ulicy Słowiczej.
Echo Puszczykowa lipiec 2011
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ZMODERNIZOWALI ODDZIAŁ

INFORMACJE

W czerwcu w puszczykowskim szpitalu otwarto zmodernizowany
oddział – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

W uroczystości uczestniczyli Starosta Poznański, Jan Grabkowski; Poseł na
Sejm RP, Waldy Dzikowski; Prezes Zarządu Szpitala, Ewa Wieja; przedstawiciele samorządów, wśród których był Andrzej Balcerek Burmistrz Puszczykowa
oraz kadra medyczna placówki.
Szpital w Puszczykowie jest wieloprofilową powiatową placówką. Pod
względem wyposażenia, liczby oddziałów
i zadań wynikających z Systemu Ratownictwa Medycznego, porównywany
jest ze szpitalami wojewódzkimi.W szpitalu funkcjonuje 14 oddziałów, w tym oddziały pozwalające na przyjęcie ofiar
zdarzeń masowych oraz ofiar wypadków

komunikacyjnych z obrażeniami wielonarządowymi. Szpital wyposażony jest
także w lądowisko helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Po modernizacji oddział zyskał dodatkową powierzchnię, dzięki czemu
zwiększono liczbą stanowisk do intensywnej terapii z 4 do 8. Jest również
spełniająca najwyższe standardy epidemiologiczne sala izolacyjna.
Nowy oddział ma na swoim wyposażeniu m.in. specjalistyczny sprzęt, kupiony przez Starostwo: 5 respiratorów,
6 łóżek do intensywnej terapii, 8 pomp
infuzyjnych, 8 kardiomonitorów, 2 materace podgrzewane.

PODZIĘKOWALI
WOLONTARIUSZOM

Puszczykowscy samorządowcy podziękowali
młodzieży, która w maju z własnej inicjatywy
wyremontowała i pomalowała ławki na trybunach
na stadionie Centrum Animacji Sportu.

Z przedstawicielami młodego pokolenia mieszkańców naszego miasta spotkali się: Małgorzata Szczotka, przewodnicząca
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Zbigniew Czyż, przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa. Radni rozmawiali
z młodzieżą, m.in. o kontynuacji podjętej przez samorządowców VI kadencji inicjatywie ściślejszej współpracy
z młodzieżą. Wszyscy, którzy uczestniczyli w pracach otrzymali z rąk M. Szczotki i Z. Czyża foldery informacyjne.
Lista osób, które uczestniczyły w montażu i malowaniu ławek
na stadionie Centrum Anomacji Sportu w Puszczykowie: Stefan Ruszkowski, Maksymilian Hermanowski, Joanna Jopek, Ewa
Kuhnert, Kamil Buczko, Mateusz Pytlak, Antoni Cegłowski,
Juliusz Nowakowski, Piotr Szczerbal, Adam Müller, Sebastian
Rozala (Rozi), Kamila Albanowska, Bartek Wawrzyniak (Bartik), Adam Przybyszewski, Maja Sworowska, Patryk Kaźmierski,
Paulina Wołczyk, Michał Baum, Kacper Grześkowiak. red
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Szpital planuje jeszcze w tym roku uruchomić kolejny oddział –rehabilitacyjny.
Zacznie również działać pracownia angiografii (przyjmowani będą tu pacjenci z zawałem serca, którzy potrzebują
błyskawicznej pomocy lekarskiej). Jeszcze w tym roku rozpocznie się również
termomodernizacja budynku.
red

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek położonych w Puszczykowie
przy ulicy Tenisowej,
obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Puszczykowa uchwały
nr 42/11/VI z dnia 29 marca 2011 r. o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Puszczykowie przy
ulicy Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
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 od 18.07.2011r. do 16.08.2011r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
Andrzej Balcerek
lipiec 2011 Echo Puszczykowa
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HURRICANE PRAWIE GOTOWY

We wrześniu tego roku w Ogrodzie Kultur i Tolerancji Muzeum
– Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie przybędzie
kolejny wspaniały eksponat – replika w skali 1:1, jednego
z najsłynniejszych myśliwców z okresu II wojny światowej
Hawker Hurricane Mk 1.

Będzie to wierna kopia maszyny, na której latał Witold Urbanowicz, dowódca
Dywizjonu 303. Znajdzie się na niej
także napis w języku angielskim mówiący
o strąceniu przez polski dywizjon 126
„Adolfów”. Będzie to jedyna kopia Hurricane w Polsce. Budowniczym repliki
(podobnie jak Piramidy i Santa Marii) jest
Jan Bromski z Suchego Lasu. Patronat nad
tym niecodziennym przedsięwzięciem
objęła Ambasada Brytyjska w Warszawie.
Budowa rozpoczęła się w 2009r. Plany
Hurricane’a Jan Bromski otrzymał z Muzeum RAF-u w Londynie i z Muzeum
Lotnictwa w Krakowie. Korzysta również
z rysunków zamieszczonych w „Skrzydlatej Polsce”. Jako wzorzec służy model
Hurricane’a w skali 1:24 który wypożyczył Aleksandr Hełpa z Poznania.
– Samolot będzie kopią, jednak udało
się nam zdobyć nieco oryginalnych
„części” – mówi Arkady Fiedler. –
W kokpicie pilota zostanie zamontowanych 6 oryginalnych zegarów.
Synowie słynnego podróżnika chcą zaprosić na odsłonięcie tego eksponatu,
przedstawicieli ambasady Brytyjskiej, dowództwa Sił Powietrznych kraju oraz stowarzyszeń kombatanckich.
red

UCZENNICE LO Z PUSZCZYKOWA
NAJLEPSZE W KRAJU

Uczennice LO w Puszczykowie zwyciężyły w ogólnopolskim Wielkim
Konkursie ACROSS POLAND PROJECT zorganizowanym przez
wydawnictwo EGIS – wyłącznego przedstawiciela Express Publishing
w Polsce. Katarzyna Bartosiak, Aleksandra Kasprzak i Joanna
Stachowiak, które pracowały pod kierunkiem pani Agnieszki
Szymańskiej, nauczycielki języka angielskiego pokonały dwa tysiące
zespołów zgłoszonych z całego kraju.
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Zadaniem uczestników konkursu było
stworzenie w języku angielskim projektu i przedstawienie w nim informacji na
temat swojego regionu. Uczennice LO
w Puszczykowie zatytułowały swoją
prace „Mosina. Yesterday, Today, Tomorrow, Always. A Diary by Makiko Karitani”. To multimedialny pamiętnik
Makiko Karitani – nastoletniej Japonki,
która odkrywa swoje polskie korzenie.
Kim jest Makiko? To postać stworzona
przez autorki projektu, które postanowiły
spojrzeć na historię swojej miejscowośEcho Puszczykowa lipiec 2011

ci i polską kulturę oczami rówieśnicy
z dalekiej Japonii. Śledząc przygody
Makiko poznajemy mosińską historię,
mieszkańców i realia ich codziennego
życia. Profesjonalnie wykonaną książkę
uzupełniają dodatkowe materiały –

słownik i ćwiczenia oraz nagrania –
wywiady z mieszkańcami Mosiny oraz
cover piosenki „Elegant z Mosiny” wykonany przez autorki projektu.
Laureatki otrzymają odtwarzacze iPod
oraz książki wydawnictwa Express Publishing. Nagrodą dla szkoły są dwie tablice interaktywne eBeam z programem
eBeam Interact firmy Luidia oraz zestaw
książek wydawnictwa Express Publishing
o wartości 500 zł do biblioteki szkolnej.
Nauczycielka, która opiekowała się zwycięskim zespołem otrzyma zestaw książek
wydawnictwa Express Publishing. red
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POWIEDZIELI „NIE” UZALEŻNIENIOM

OŚWIATA

W Szkole Podstawowej nr 2
odbył się konkurs wiedzy
z zakresu proﬁlaktyki
dla klas IV–VI. Uczniowie mieli
za zadanie rozwiązać test.

Pracowali w grupach 5-osobowych. Zadania nie były łatwe, ale uczniowie znakomicie wykazali się wiedzą z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom. Konkurs
zorganizowały pedagog szkolny Magdalena Grabianowska i psycholog szkolny
Mariola Witkowiak. Wspaniałe nagrody
w konkursie ufundował Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Upominki zostały wręczone 21.06.2011r.
podczas pożegnania uczniów klas VI
przez społeczność szkolną przez specjalnego gościa – Marię Bobrowską – z
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Składamy serdeczne podziękowania
na ręce Kierownika MOPS – Karola
Majewskiego za ufundowanie wspaniałych upominków.
Laureaci
• KLASY IV:
– I MIEJSCE: Zuzanna Broniszewska,
Anna Czombik, Monika Dynowska, Julia Andrzejewska, Adam Borkowski
z klasy IVb.
– II MIEJSCE: Weronika Jakubowska,
Marcel Gawroński, Jan Iwaszkiewicz,
Bruno Friedrich z klasy IVb,
– III MIEJSCE: Gabriel Jagiełło, Mateusz
Flis, Marcelina Duda, Michalina

„Nie pal przy mnie, proszę” – to program profilaktyczno-wychowawczy
przygotowany przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną. Uczestniczyli w nim również uczniowie klas
II–IV puszczykowskiej Jedynki.

www.puszczykowo.pl

• KLASY V:
– I MIEJSCE: Angelika Garczyk, Weronika Gunter, Piotr Górka, Krzysztof
Bartkowiak, Igor Doring z klasy Vb,
– II MIEJSCE: Martyna Stube, Szymon
Rodziewicz, Hubert Marcinkowski,
Jan Osuch, Wiktoria Rutkowska z klasy Vb,
• KLASY VI:
– I MIEJSCE: Natalia Haściło, Sonia
Haściło, Agnieszka Hetmann, Sonia Jujeczka, Michał Kępiński z klasy VI b,
– II MIEJSCE: Wiktoria Szczepaniak,
Magda Tomczak, Marek Timm, Dawid
Zdanowski z klasy VIb.
Natomiast 14 czerwca w Gimnazjum
nr 2 zorganizowano Dzień Profilaktyki
i Walki z Uzależnieniami.
W ramach obchodów uczniowie przygotowali plakaty, nagrywali filmy, rozwiązywali krzyżówki, testy wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz
przygotowywali hasła promujące styl
życia wolny od uzależnień. Gimnazjaliści
pracowali na sukces swojej klasy. Zadania nie były łatwe, ale uczniowie wkładali wiele wysiłku w pracę nad zadaniami.
Dzień Profilaktyki zorganizowały pedagog szkolny Magdalena Grabianowska
i nauczycielka biologii i chemii – Jarosława Czombik. Zwycięzcami zostali uczniowie klasy IIa, którzy najlepiej
wywiązali się z powierzonych zadań i
zostali nazwani Prymusami-Profilaktykami. Wspaniałe nagrody w konkursie

ufundował Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Puszczykowie. Upominki
zostały wręczone 22.06.2011r. podczas
zakończenia roku szkolnego przez specjalnego gościa – Kierownika MOPS-u
w Puszczykowie – P. Karola Majewskiego. Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania na ręce Kierownika
MOPS – P. Karola Majewskiego za
ufundowanie wspaniałych upominków.
Magdalena Grabianowska
pedagog szkolny

Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych
przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Dlatego, aby zmniejszyć zachorowania i zgony wynikające z palenia tytoniu, SP nr 1 przystąpiła do tego
programu. Jego ideą jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu
oraz zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie jak
i kształtowanie postaw asertywnych
związanych z unikaniem czynnego
i biernego palenia tytoniu. W zajęciach

wzięli udział uczniowie klas II–IV, ponieważ by osiągnąć zamierzone cele należy już od najmłodszych lat prowadzić
wśród dzieci edukację antytytoniową.
Warsztaty prowadzone przez pedagoga
szkolnego wśród dzieci z grupy świetlicowej zakończone zostały konkursem
plastycznym. Plakaty nawołujące do nie
palenia dostarczyły jury wiele trudu w ich
ocenie. Wśród wielu bardzo wymownych
prac ostatecznie wygrał plakat wykonany przez Annę Liczbę z klasy IIB.
Marta Madaj – pedagog szkolny

„NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ”
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DZIEŃ DZIECKA I SPORTU W DWÓJCE

OŚWIATA

W tym roku w Szkole
Podstawowej nr 2
w Puszczykowie Dzień Dziecka
i Dzień Sportu zostały
zorganizowane na terenie boiska
sąsiadującego z Liceum
Ogólnokształcącym.

Już o godzinie 9.00 uczniowie klas IV–
VI wraz z wychowawcami, wyposażeni
w barwne plakaty stawili się na płycie boiska lekkoatletycznego, aby uczestniczyć w zawodach sportowych i dopingować swoje drużyny. Po uroczystym
otwarciu rywalizacja sportowa rozpoczęła
się od konkurencji lekkoatletycznych, biegu na dystansie 60 m, skoku w dal oraz
biegu długiego – dla dziewcząt 600 m, dla
chłopców 1000 m. Zawody miały charakter zbliżony do punktowanego czwórboju lekkoatletycznego z pominięciem
rzutu piłeczką palantową. Rzut piłeczką
zastąpił rzut z miejsca, na czas piłką koszykową do kosza. W międzyszkolnych
zawodach w czwórboju lekkoatletycznym, gminnych, powiatowych i innych
startuje tylko 6 dziewcząt i 6 chłopców
reprezentujących szkołę. Nadarzyła się,
zatem okazja, aby tym razem spróbowali

swoich sił w zawodach wszyscy chętni
uczniowie z klas IV, V i VI dla których
często brakowało miejsca w reprezentacjach szkoły. Klasy typowały 3 chłopców
i 3 dziewczynki. Do każdej konkurencji
mogli to być inni uczniowie. Startowały, więc duże zespoły.
Rywalizacja zakończyła się w następująco: I miejsce klasa IV B-367 punktów, II miejsce klasa IV A -317 punktów,
I miejsce klasa V B-512 punktów, II
miejsce klasa V C-505 punktów, III
miejsce klasa V A-337 punktów, I miejsce klasa VI B-811 punktów i II miejsce
Klasa VI A-596 punktów. Natomiast
w biegu długim 600/1000 m, będącym
jednocześnie biegiem o tytuł „Mistrza
Szkoły” spośród startujących 35 dziewczynek i 26 chłopców na podium stanęła
Wiktoria Rutkowska, Marta Jajczyk,
Weronika Gawin oraz Maciej Czyż,
Krzysztof Halicki, Łukasz Kopczyński
Na zakończenie Dyrektor Szkoły, Pani
Izabela Bajbak wręczyła Maciejowi
Czyżowi, zwycięzcy biegu na długim
dystansie, medal ufundowany przez pana
Gustawa Czartoryskiego. Tradycyjnie
od lat medal ten, co drugi rok, zdobywają
naprzemiennie, raz dziewczęta, raz

NOCKA W SZKOLE
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Ostatni weekend szkoły dzieci klas pierwszych SP 1 rozpoczęły „nocką”
w szkole, którą wspaniale zorganizowały im wychowawczynie
Katarzyna Świniarska i Jagienka Habernik.
Echo Puszczykowa lipiec 2011

chłopcy. Pozostali uczestnicy otrzymali
dyplomy i nagrody.
W Dniu Sportu, który łączył się również z Dniem Dziecka, sportowej rywalizacji i zabawom towarzyszyło wiele radości i uśmiechu. Tego życzymy naszym
uczniom przez cały rok do następnego,
takiego spotkania.
Marzenna Johaniewicz
Pierwszoklasiści brali najpierw udział
w podchodach, które przygotowali dla
nich harcerze. Następnie na scenie przed
Biblioteką wystąpili z piosenkami i tańcami dla swoich rodziców. Prawdziwych
emocji dostarczył też mecz piłki nożnej,
w którym przy wspaniałym dopingu cheerleaderek z obu klas – Ia zremisowała
z Ib 3:3. Po ognisku i prawdziwej uczcie
– dzielne wychowawczynie spędziły całą
nockę ze swoimi wychowankami, która
niewątpliwie zostanie jako jedno z najwspanialszych ich wspomnień z pierwszej
klasy. Takich wychowawców i wspierających ich dyrektorów na pewno może
nam zazdrościć wiele polskich szkół!
Za to, że naszym Paniom się po prostu
chce … oraz za serce z jakim podchodzą
do swej trudnej pracy – dziękują Pani Kasi
i Pani Jagience, druhom Maciejowi, Parolowi, Przemkowi oraz umożliwiającej
im to pani Dyrektor Ewie Budzyńskiej.
Dzieci i rodzice z Ia i Ib SP 1
www.puszczykowo.pl

EKONZABAWA P WAŻNA SPRAWA

OŚWIATA

Działania proekologiczne w naszej szkole to jeden
z priorytetów. Uczniowie Jedynki nie tylko doskonale
orientują się w sposobach zachowań mających
na celu dbanie o środowisko, ale również potraﬁą
zamienić to w znakomitą zabawę.

Już po raz dugi w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie
został zorganizowany Konkurs Mody Ekologicznej. Uczniowie
klas IV, V i VI na scenie przed Centrum Animacji Kultury z dumą
przedstawiali swoje pomysły strojów ekologicznych. Młodzi projektanci wykazali się rewelacyjnymi pomysłami i doskonałym
wyczuciem smaku. Z plastikowych butelek, sztućców czy foliowych siatek i worków wykonali oryginalne stroje. Takich projektów nie powstydziłby się nawet paryski rynek mody.
Podczas, gdy jury obradowało, uczniowie mogli wysłuchać
autorskiego wiersza ekologicznego w wykonaniu Majki
Szklarskiej oraz zobaczyć tańczącą zwyciężczynię II edycji
szkolnego Mam Talent Gabrysi Grzebieluchy.
Zwycięską klasą wybraną przez jury w składzie: pani Dyrektor, Wicedyrektor, pani E. Poczta oraz pani H. Sobolewska, okazała się VI a. Na ręce wychowawcy pani A. Molińskiej
został przekazany przez organizatorów konkursu, kupon na lody
dla całej klasy.

W Szkole Podstawowej nr 1
w Puszczykowie
przeprowadzone zostało
szkolenie w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

„RATUJEMY I UCZYMY
RATOWAĆ ” W SP1
Szkolenie, pod hasłem „Ratujemy
i Uczymy Ratować” jest skierowane
dla dzieci klas I–III. Patronem akcji jest
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wykwalifikowani instruktorzy
przeprowadzili szkolenie dla nauczycieli z różnych szkół. Szkoła otrzymała
też materiały dydaktyczne, dzięki którym dzieci mogły praktycznie wykonywać czynności związane z resuscytacją krążeniowo-oddechową. Dzieci
bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Szkolenie będzie kontynuowane w przyszłym roku szkolnym.

Całość imprezy nie udałaby się bez pomocy pana T. Mazura
oraz chłopaków obsługujących nagłośnienie i M. Zielińskiej,
która uwieczniła całe wydarzenie na zdjęciach. Serdecznie dziękujemy.
Organizatorzy:
Dominika Musiał, Marta Madaj

SUPERMÓZGI Z JEDYNKI

Czworo uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie uczestniczyło
w ﬁnale konkursu wiedzy ogólnej „Supermózgi 2011”. Arkadiusz
Stegnerski, Adam Skołuda, Tomasz Zawada oraz Szymon Duszczak
rywalizowali 7 czerwca br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Szczodrzykowie, gdzie odbywał się ﬁnał.
Konkurs składał się z dwóch etapów:
wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego
a uczestnicy odpowiadali na pytania z następujących kategorii tematycznych: język polski, przyroda, sport, świat, historia,
mity i legendy oraz matematyka.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Kórniku, drugie
miejsce przypadło drużynie ze Szkoły
Podstawowej w Puszczykowie, trzecie
miejsce zajęła drużyna gospodarzy, natomiast czwarte – drużyna ze Szkoły Podstawowej w Radzewie.
W czasie konkursu panowała wspaniała
atmosfera, która sprzyjała zdrowej rywalizacji a w czasie przerwy zostaliśmy po-

częstowani smacznymi pączkami. Dziękujemy organizatorom za miłe i sympatyczne przyjęcie i czekamy z niecierpliwością na próbę naszych sił w przyszłym
roku.
Dominika Musiał
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SIĘGNĘLI PO LAUR
SPORT

„(...) jeśli się naprawdę czegoś
pragnie, jeśli się do tego dąży,
laur zwycięzcy musi do nas
należeć" – twierdził L. Teliga,
a uczniowie Gimnazjum nr 1
potwierdzili słuszność tych słów,
pokazali, że wystarcza odrobina
silnej woli i odwagi, by zdobywać
nagrody, a tym samym rozwijać
swoje zainteresowania
i umiejętności.

Rok szkolny 2010/2011 w Jedynce zaobfitował wieloma sukcesami uczniów
w różnych dziedzinach. Gimnazjalni
sportowcy w składzie Adam Ratajczyk, Dawid Krzyżański, Krzysztof
Strojny, Jędrzej Mazur zdobyli III
miejsce w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Sztafecie 4x100m. I miejsce w X Biegu Przełajowym Terenami
Wielkopolskiego Parku Narodowego
„wybiegali”: Anna Biernacka, Monika
Witkowska, Piotr Falkiewicz i Adam
Piwosz. Puchary dla Jedynki w biegach
zdobyli także Anna Kucharczyk (III
miejsce w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Biegu na 600 m oraz
(wcześniej już wspomniany) Adam Ratajczyk (Wicemistrz Powiatu Poznańskiego w Biegu na 100 m).
Wśród uczniów Gimnazjum nr 1 dużą
pracowitością i wytrwałością odznaczyli się uczestnicy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Starania samych za-

interesowanych, jak i ich opiekunów,
zostały docenione i zaowocowały nagrodami. Laureatem Wojewódzkiego
Konkursu Fizycznego został Adam Zenker, ten sam tytuł zdobył Marcin
Mączyński w dziedzinie historii. Finalistami tychże konkursów przedmiotowych
zostali: Piotr Falkiewicz (historia i geografia), Aleksandra Góźdź (język polski),
Marcin Mączyński (język polski).
W Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim doceniony został literacki talent
Marty Knapińskiej, która otrzymała
w swej kategorii wiekowej wyróżnienie.
Wszechstronną wiedzą i umiejętnością lo-

OGÓLNOPOLSKI FINAŁ
CZWARTKÓW
LEKKOATLETYCZNYCH

gicznego myślenia odznaczyła się Agnieszka Kańska – finalistka Złotej Żaby
w części humanistycznej. Niepokonana
okazała się Zofia Bogdańska – zdobywczyni I miejsca w powiatowym konkursie czytelniczym „Mól Książkowy”.
Udział w konkursach pokazał, że uczniowie Jedynki nie tylko są wysportowani
i oczytani, ale także dobrze wychowani
– reprezentacja Gimnazjum w składzie:
Ewelina Nowicka, Zofia Bogdańska
oraz Maria Matuszewska obroniła zeszłoroczne I miejsce w międzygminnym konkursie savoir-vivre „Obycie
umila życie”.
Dominika Woźna

Wspaniale spisali się dwaj reprezentanci
Puszczykowa w Warszawie na Ogólnopolskim Finale
Czwartków Lekkoatletycznych.
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Jakub Woltman zajął czwarte miejsce w biegu na 300m, plasując się tuż za podium, a Maciej Czyż był piąty w biegu na
1000m. Każdy z nich poprawił swój dotychczasowy rekord
życiowy, co oznacza, że duże zawody ich mobilizują i potrafią bez kompleksów walczyć z najlepszymi zawodnikami w
Echo Puszczykowa lipiec 2011

Polsce. Kuba na 300m uzyskał wynik 47,54s, a Maciej na
1000m pobiegł 3:09,54s. Wielkie gratulacje chłopcy! Oby był
to początek Waszej sportowej kariery.
red.
www.puszczykowo.pl

POZBĄDŹ SIĘ
AZBESTU

INFORMACJE

Do 30 września jak co roku można składać wnioski
o doﬁnansowanie usuwania azbestu.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4. Jeśli azbest ma być wcześniej zdemontowany,
należy zgłosić zamiar wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Poznaniu – do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, przy ul. Jackowskiego 18.
Wniosek do starostwa wraz z załącznikami należy złożyć min.
30 dni przed planowanym terminem demontażu.
Całkowity koszt demontażu i unieszkodliwiania wynosi
0,73 zł za kg, natomiast koszt samego unieszkodliwienia, czyli odebrania już zdemontowanego azbestu z posesji, wynosi 0,46
zł za kg. Mieszkańcy, którzy skorzystają z dotacji zapłacą jedynie 30% ww. kosztów.
Waga jednej płyty eternitu o powierzchni 1m² wynosi ok.
17 kg. Wniosek wraz z załącznikami znajduje się w Kancela-

rii Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 oraz na
stronie internetowej www.puszczykowo.pl w zakładce BIP,
druki i wnioski.
red

REKORDOWE GABARYTY

Wielu mieszkańców dopytywało się radnych,
dzwonili do Urzędu Miasta, dlaczego w czerwcu akcja
zbierania tzw. odpadów wielkogabarytowych trwała
kilka dni.

Akcje zbierania tzw. odpadów wielkogabarytowych odbywają się w Puszczykowie cyklicznie od kilku lat, najczęściej
dwa razy w roku – późną wiosną i jesienią. Mieszkańcy bardzo je sobie chwalą. Dzięki niej mogą bezpłatnie pozbyć się
starych mebli, sprzętów AGD i RTV czyli po prostu zrobić porządki.
Zazwyczaj podczas takiej akcji puszczykowianie wystawiają
około 50 ton odpadów wielkogabarytowych, chociaż tak
właściwie nigdy nie wiadomo ile ich będzie. Podczas ostatniej
akcji zaplanowanej na jeden dzień – 4 czerwca – puszczykowianie wystawili przed swoje posesji 4 razy więcej odpadów
niż zazwyczaj. Firma, która zbiera te odpady z Puszczykowa
nie była w stanie zwieźć wszystkich w jednym dniu, przez co
akcja trwała dłużej.

Na koniec pracownicy firmy objechali jeszcze raz całe miasto żeby dozbierać odpady, które mieszkańcy wystawili po
4 czerwca.
Miasto płaci za odbiór odpadów ryczałtową opłatę nieuzależnioną od ilości ton.
red

ODESZLI
1. ADAMKO GRAŻYNA ANNA
2. KONIECZNA MARIA HALINA
3. FESZCZUK ANNA
4. JACHNIK LEON
www.puszczykowo.pl

data ur.
19.I.1947
2.VIII.1941
30.VII.1910
11.V.1923

data zg.
7.VI.2011
8.VI.2011
17.VI.2011
19.VI.2011

5. KOWALEC ZYGMUNT
6. LUPINSKI WALDEMAR EDMUND
7. ŻARKIEWICZ JOANNA
8. KOWALCZYK TADEUSZ

4.VII.1927
21.XII.1940
21.XII.1940
25.IV.1920

20.VI.2011
21.VI.2011
23.VI.2011
26.VI.2011
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CO TO SĄ RADY POŻYTKU PUBLICZNEGO?
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

W ostatnim czasie odbyło się spotkanie z puszczykowskimi organizacjami
pozarządowymi w celu omówienia kwes?i wprowadzonych nowelizacją
ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.) dotyczących Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Było to pierwsze spotkanie z całego
cyklu spotkań. Na kolejnych planujemy
przedstawić m.in. projekt uchwały
w sprawie określenia trybu powoływania
członków oraz trybu działania Rady
Pożytku Publicznego w Puszczykowie,
jak również rozpoczniemy prace nad
Rocznym Programem Współpracy na rok
2012.
Nowelizacja ustawy obowiązuje od zeszłego roku i wprowadziła w życie szereg zmian. Jedną z nich jest konieczność utworzenia Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Jest to szczególna
forma współpracy pomiędzy samorządem
a organizacjami pozarządowymi, która
dotychczas była ukryta pod zapisem
„zespoły wspólne”.

Pod nazwą Rady Pożytku Publicznego
rozumiemy grono doradcze, którego rolą
jest konsultowanie, opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której ta rada działa.
Szczególną wartością takiej rady jest to,
że w jej skład wchodzą nie tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych
i podmiotów, o których mowa w art. 3, ust
3 ustawy, ale także reprezentanci administracji publicznej. Dzięki temu na forum
rady prezentowane są stanowiska i poglądy
partnerów i jest szansa wypracowywania
consensusu, który uwzględnia racje stron.
W każdej gminie i w każdym powiecie, na wniosek lokalnych organizacji,
jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego, może zostać utworzona Po-

wiatowa lub Gminna Rada Działalności
Pożytku Publicznego. Decyduje o tym organ wykonawczy: wójt, burmistrz, prezydent czy zarząd powiatu, a kadencja
tych rad trwa dwa lata.
Rady składają się z przedstawicieli organu stanowiącego (radnych), przedstawicieli organu wykonawczego (urzędników) i przedstawicieli organizacji
pozarządowych. Ci ostatni muszą stanowić co najmniej połowę członków rady.
Do zadań rad na szczeblach samorządowych należy w szczególności m.in.:
opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
opiniowanie sfery zadań publicznych
oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Rada gminy czy powiatu musi określić w drodze uchwały tryb powoływania
członków oraz organizację i tryb działania
rady.
red

EMERYCI I RENCIŚCI Z PUSZCZYKOWA
Minęło już 60 lat od powstania w Puszczykowie
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów. Liczymy około 420 członków.
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Obecny zarząd i powołane komisje swoją funkcję pełnią ponad cztery lata. Wszyscy wspólnie pracujemy dla dobra naszych
seniorów, pomagamy w trudnych sytuacjach, wypełniamy wolny czas, zwiedzamy piękne zakątki naszego kraju, jak również
dbamy o zdrowie poprzez wyjazdy nad morze. Komisja
Kultury i Zagospodarowania Wolnego Czasu zaplanowała na
2011 r. wiele wyjazdów.
W marcu byliśmy w Teatrze Muzycznym. W maju pojechaliśmy zwiedzać drewniane kościoły, które położone są
w Wielkopolsce – wokół Puszczy Zielonka. Na pięć dni wyjechaliśmy do Krakowa i Zakopanego. Zwiedziliśmy sanktuaria
w Trzebicy i w Zakopanym na Krzeptówkach. Popłyneliśmy
Dunajcem, byliśmy na zamku w Czorsztynie i Niedzicy, podziwialiśmy Tatry i Pieniny. W Krakowie spacerem przeszliśmy
od Skałki – Kraków Kazimierz. W czerwcu wybieramy się szlakiem Adam Mickiewicza po Wielkopolsce. Pod koniec wakacji
duża grupa koleżanek i kolegów spędzi osiem dni nad morzem.
W tym roku jedziemy do Dąbek k.Darłowa. Pobyt w uzdrowisku korzystnie wpływa na leczenie dróg oddechowych, czynności układu krążenia oraz ogólne samopoczucie. Wyjeżdżamy
na krótką rehabilitację.
30 września będziemy zwiedzać Panoramę Racławicką, Katedrę i Stare Miasto we Wrocławiu. Zapraszam zainteresoEcho Puszczykowa lipiec 2011

wanych 7 września do Klubu Seniora w celu zapisania się na
w/w wycieczkę.
Wyjazd seniorów do Teatru Muzycznego zakończy rok 2011.
Organizowane wycieczki cieszą się dużym zainteresowaniem.
Bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkich puszczykowskich seniorów do korzystania z zaplanowanych wyjazdów. Przed nami jeszcze wiele podobnych atrakcji.
W Klubie Seniora, w każdą środę można zapisać się do
Związku Emerytów i otrzymać wiele informacji o naszej działalności.
Ewa Palm-Drobnik
www.puszczykowo.pl

SENIORZY ZAKOŃCZYLI
AKADEMIĘ

KULTURA

W czerwcu rok akademicki zakończyli także słuchacze Akademii
Seniora. 15 czerwca 2011 r. w sali teatralnej Biblioteki Miejskiej
Centrum Animacji Kultury spotkali się po raz ostatni w tym semestrze.

Seniorzy-studenci podziękowali burmistrzowi (w jego zastępstwie przyjął je sekretarz miasta Maciej Dettlaff) za kontynuowanie idei wykładów i zajęć w ramach
Akademii.
Dla wszystkich zagrał zespół GOOD STAFF, w składzie: Michalina Brudnowska (śpiew), Paweł Głowacki (gitara basowa), Robert Rekiel (instrumenty perkusyjne),
Jacek Skowroński (instrumenty klawiszowe), Wojciech Winiarski (gitara, lutnia).
W repertuarze znalazły się m.in. utwory Leopolda Staffa. Na scenie Sali Teatralnej
pojawili się także, w żywiołowym programie tancerze hip-hopowi uczestniczący
w zajęciach prowadzonych przez Adriana Rzetelskiego.
red

BIBLIOTEKA W II RUNDZIE

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz
w Puszczykowie 18 kwietnia 2011r. zakwaliﬁkowała się do II rundy
Programu Rozwoju Bibliotek.

Na liście finalistów znalazło się 512
gminnych bibliotek publicznych, w tym
128 bibliotek wiodących i 384 biblioteki partnerskie.
Biblioteka puszczykowska, jako wiodąca, aplikowała do programu z partnerskimi bibliotekami publicznymi z Kórnika, Rokietnicy i Dopiewa.
W efekcie biblioteki będą mogły rozszerzyć gamę oferowanych usług i odgrywać bardziej aktywną rolę w swoich
społecznościach lokalnych. Przekształcą
się w miejsca dostępu mieszkańców do nowoczesnych form społecznej wymiany
wiedzy, informacji i twórczości. Zarówno biblioteki, jak i bibliotekarze odzyskają
społeczną pozycję, znaczenie i prestiż.

Cele te chcemy osiągnąć poprzez:
– szkolenia dla bibliotekarzy i innych
członków lokalnych społeczności, zaangażowanych w rozwój biblioteki
np. pracowników urzędu gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
– dostawy sprzętu i oprogramowania
komputerowego, przeszkolenie z zakresu technologii informacyjnych, objęcie bibliotek opieką serwisową,
– ułatwienie placówkom bibliotecznym
dostępu do Internetu,
– wsparcie systemu bibliotecznego.
BM CAK

ABOLICJA DLA ZAPOMINALSKICH
Do końca wakacji Biblioteka Miejska w Puszczykowie ogłasza abolicję
dla wszystkich, którzy nie oddali na czas wypożyczonych książek.

Każdy czytelnik, który do końca sierpnia odda przetrzymywane po terminie
książki nie poniesie żadnej odpowiedzialności finansowej. Przypominamy, że za
każdy dzień przetrzymywania książki po terminie biblioteka nalicza karę w wysokości 10 groszy.
W okresie wakacyjnym (do 31 sierpnia 2011 r.) Biblioteka Miejska w Puszczykowie jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 18.00.
www.puszczykowo.pl

MAŁGORZATA KALICIŃSKA
W PUSZCZYKOWIE
27 czerwca w Puszczykowie
gościła Małgorzata Kalicińska,
autorka m.in. książki „Dom nad
rozlewiskiem”, na podstawie
której, powstał serial dla TVP,
z Joanną Brodzik w roli głównej.

Spotkanie tradycyjnie zorganizowała
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz.
Powieściopisarka od razu nawiązała
doskonały kontakt z puszczykowską widownią, odsłaniając wiele ciekawych
historii związanych z jej twórczością.
Oczywiście na koniec wiele osób
ustawiło się w kolejce po autograf i do
wspólnej fotografii.
red
lipiec 2011 Echo Puszczykowa
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Letnie Koncerty Organowe
W puszczykowskim Kościele pw. Matki Boskiej Wniebowziętej (ul. Kościelna 1)
rozpoczynają się V Letnie Koncerty Organowe w Wielkopolskim Parku Narodowym.
Koncert inauguracyjny 10 lipca br., o godz. 19. zagra Andrzej Chorosiński.
Wstęp wolny

