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WYDARZENIA

WPROWADZENIE RELIKWII
BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II

16 października w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża, wprowadzono relikwię Błogosławionego
Jana Pawła II do puszczykowskiej świątyni pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
Uroczystości przewodniczyły Jego Eminencja Ks. Kard. Marian Jaworski – najbliższy przyjaciel błogosławionego Jana
Pawła II i Jego Ekscelencja Ks. Bp. Grzegorz Balcerek.
Zanim nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii do świątyni, przed Domem Zakonnym zorganizowano modlitewne czuwanie przy relikwiach.
Relikwia, którą wprowadzono 16 października do puszczykowskiej świątyni,
jest kroplą krwi Jana Pawła II na skrawku tkaniny. Została ona przekazana przez
Metropolitę Krakowskiego kardynała
Stanisława Dziwisza, który wspierał
działania puszczykowian o pozyskanie relikwii.
Po wprowadzeniu do świątyni relikwia
spoczęła w nawie głównej, w specjalnie
przygotowywanym miejscu.
red

ŚWIĘTO EDUKACJI

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Burmistrz Andrzej Balcerek
spotkał się z dyrektorami oraz kadrą puszczykowskich
placówek oświatowych.
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Podczas spotkania burmistrz podziękował wszystkim za trud wkładany
w edukację najmłodszych pokoleń puszczykowian oraz za zaangażowanie
z jakim wspomagają oni swoich uczniów w realizacji ich marzeń.
Zgromadzeni nauczyciele otrzymali od burmistrza wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Pięciorgu nauczycielom wręczono także akty nadania stopnia awansu zawodowego.
Natomiast Ewa Budzyńska, dyrektor SP nr 1 otrzymała z rąk burmistrza
kwiaty w wiązku z przyznaniem nagrody Kuratora Oświaty.
red
www.puszczykowo.pl

NASZE STAWKI PODATKU SĄ JEDNYMI Z NIŻSZYCH W POWIECIE
Z PIOTREM ŁOŹDZINEM, skarbnikiem Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki
– Po znacznym zwiększeniu stawek podatku
od nieruchomości na 2012 r. mówił Pan, że będzie przekonywał do niedużego, ale jednak corocznego wzrostu stawek. Czy jest Pan zadowolony, że Radni zdecydowali się podnieść
stawki na 2013 r.?
– Faktycznie przekonywałem zarówno Burmistrza jak i Radnych do tego, aby od 2013 r. stawki były podnoszone każdego roku. W mojej ocenie coroczne podnoszenie stawek
podatków o wskaźnik inflacji jest mniej dotkliwe dla mieszkańców
niż podwyżka, co kilka lat o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent.
– Jakie skutki wywoła zmiana stawek dla przeciętnego mieszkańca?
– Przy założeniu posiadania domu o powierzchni 150 m2 oraz
działki o powierzchni 1000 m2 podwyżka wyniesie łącznie w roku
14,50 zł.
– Czy taka podwyżka była konieczna? Dla budżetu pewnie
dużego znaczenia nie miała. Może właściwiej byłoby poszukać
oszczędności lub też zwiększyć ściągalność podatków.
– Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów Miasta. Z tego powodu istotne jest utrzymywanie realnych wpływów z tego podatku, na co najmniej niezmienionym poziomie. Należy również pamiętać, że gminy nie mają możliwości
ustanowienia nowych źródeł dochodów, a dochód z podatku od nieruchomości jest jednym z nielicznych, na który samorząd ma jakikolwiek wpływ.
Jeśli chodzi o oszczędności to niezależnie od stawek podatków
staramy się działać jak najbardziej gospodarnie i racjonalnie. Poza
tym zakładam, że podwyżka podatku będzie finansowała zadania inwestycyjne, a nie bieżące. Szacuję, że skutek roczny przedmiotowej
podwyżki to ok. 130 tys. zł dla budżetu, co przy łącznej kwocie np.
wydatków na inwestycje drogowe w roku nieprzekraczającej kwoty 2 mln zł ma całkiem duże znaczenie.
– Jak często podwyższają stawki podatku od nieruchomości
inne samorządy?
– W 2012 stawki podatków wzrosły we wszystkich gminach w
Powiecie Poznańskim. Warto w tym miejscu również powiedzieć,
że stawki podatku w Puszczykowie są jednymi z niższych w Powiecie
i mam nadzieję, że w najbliższych latach to się nie zmieni.
– Jak wygląda ściągalność podatków w Puszczykowie?
– Poza kilkunastoma przypadkami udaje nam się wyegzekwować
właściwie całość zaległości podatkowych. Jednak niestety jest to poprzedzone wysłaniem ok. 2000 upomnień i 750 tytułów wykonawczych do komorników rocznie. Aż, co trzeci mieszkaniec naszego
Miasta nie płaci podatku w terminie. Najgorsze jest to, że w większości przypadków nie wynika to z braku środków finansowych.
– Czy Urząd weryfikuje poprawność opodatkowania nieruchomości?
– Jest to robione wielotorowo. Przede wszystkim przeprowadzamy
czynności kontrolne wszystkich złożonych deklaracji podatkowych. Poza kontrolą formalno-rachunkową deklaracji potwierdzamy zgodność wykazanych powierzchni z danymi, do których mamy
dostęp, przede wszystkim z ewidencją gruntów prowadzoną przez
Powiat.
www.puszczykowo.pl

Ponadto każdego roku przeprowadzamy kilkadziesiąt kontroli podatkowych.
– W jaki sposób wybierani są podatnicy do kontroli?
– Corocznie ustalamy wykaz ulic, na których przeprowadzimy kontrole. Ponadto dość często kontrolujemy podatników, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą.
– Czy zdarzają się kontrole będące wynikiem donosów?
– W przypadku donosów z reguły sprawdzamy wydane decyzje
z danymi, do jakich mamy dostęp dopiero, jeśli po takiej weryfikacji
będziemy mieli wątpliwości, co do poprawności opodatkowania pracownicy idą na kontrolę.
– Jaki jest efekt przeprowadzanych kontroli podatkowych?
– W większości przypadków stwierdzamy różnice w zadeklarowanej powierzchni, w szczególności powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nieprawidłowe
zastosowanie stawek. Jednak zdarzają się również przypadki, gdzie
nieruchomości w ogóle nie są opodatkowane. W tych przypadkach
dokonujemy przypisu 5 lat wstecz.
– A czy zdarzają się przypadki, kiedy w wyniku kontroli
umniejszacie podatek?
– Tak jest, w co drugim przypadku. Jednak odpisy takie z reguły
są nieznaczne.
– Jakie działania podejmuje Urząd, jeżeli podatnik w ogóle nie
złoży deklaracji?
– Trzeba pamiętać, że obowiązkiem notariuszy jest przesyłanie
aktów notarialnych do gmin. Jeśli podatnik nie dopełni obowiązku
złożenia deklaracji, a przypomnijmy, że ma na to 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, zmianę albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego to wzywamy go do tego. Jeśli pomimo wezwania podatnik nadal nie złoży deklaracji, zostaje wszczęte
postępowanie, w wyniku, którego Burmistrz wydaje decyzję określającą podatek. Z przykrością muszę powiedzieć, że tych przypadków, kiedy właśnie wydajemy decyzje jest zdecydowanie za dużo. Myślę, że niedopełnianie ustawowych obowiązków przez podatników ma
swoje uzasadnienie w tym, że podatnicy czują się bezkarni.
– Czy w przypadku uporczywego nie płacenia podatków lub
nie zgłaszania do opodatkowania nieruchomości Burmistrz kieruje sprawy do ukarania przez urząd kontroli skarbowej?
– Mamy takie prawo, ale korzystamy z niego niezwykle rzadko.
Samorządowe organy podatkowe zdecydowanie różnią się w tym zakresie od aparatu skarbowego Państwa. W przypadku podatku dochodowego nawet niewielkie opóźnienie w złożeniu deklaracji wiąże
się z ukaraniem podatnika przez urząd skarbowy. My tego właściwie nie robimy. Niestety ma to ogromne przełożenie na przestrzeganie prawa podatkowego.
– A jakie konsekwencje wiążą się z unikaniem płacenia podatków?
– Przede wszystkim należy podkreślić, że unikanie płacenia podatków jest przestępstwem. Zgodnie z art. 54 § 1 kodeksu karnego
skarbowego podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie,
podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności, albo obu
tym karom łącznie. n
październik 2012
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25. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
RADA MIASTA

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 25. SESJI RADY MIASTA PUSZCZYKOWA ODBYTEJ 23 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

Uchwała Nr 168/11/VI
w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa
dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
§1. 1. Nagrodę w wysokości 750 zł (brutto) otrzymują:
1) Mieszko Kwaśniewski; 2) Adam Mazurek;
3) Wiktoria Rutkowska; 4) Adam Zenker.
2. Nagrodę w wysokości 600 zł (brutto) otrzymują:
1) Marianna Duczmal; 2) Franciszek Dydowicz; 3) Ewa Pawlaczyk; 4) Klaudia Walkowiak; 5) Michał Samcik.

3. Nagrodę w wysokości 400 zł (brutto) otrzymują:
1) Maja Szklarska; 2) Milan Stanišič;
3) Katarzyna Stelmach; 4) Paloma Fahmi;
5) Filip Skibiński; 6) Alicja Lis; 7) Emmanuelle Ordon;
8) Marta Dec; 9) Martyna Sykulska; 10) Dominika Sykulska.

Uchwała Nr 169/12/VI
w sprawie: zmiany uchwały zmiany Uchwały Nr 138/12/VI
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 170/12/VI
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej,
Źródlanej, Jasnej – część A 1.

Uchwała Nr 171/12/VI
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 – strefa A.

Uchwała Nr 172/12/VI
w sprawie: podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.
Uchwała Nr 173/12/VI
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza
Miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 174/12/VI
w sprawie: zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na
lata 2012–2019.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 26. sesję Rady Miasta Puszczykowa,
która odbędzie się 27.11.2012 r. o godz. 17 w sali sesyjnej
w budynku B Urzędu Miejskiego przy ul. Podleśnej 4.
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. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl

PAŹDZIERNIKOWE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA
15 października br.
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
– Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
– podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów,
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna,
Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5,
6, 19 – strefa A,
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic:
Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap A2,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Plany rozbudowy budynku SP nr 1 – dyskusja.
– Prace nad projektem budżetu na 2013 rok.
16 października br. Komisja Edukacji Kultury i Sportu
– Plany zagospodarowania terenu MOSiR-u, przedstawienie efektów
dotychczasowych rozmów Urzędu z potencjalnym inwestorem.
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– Zapoznanie się z wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków.
– Zapoznanie komisji ze zgłoszeniami kandydatów do Nagrody
Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
17 października br.
Komisja Rewizyjna
– Kontrola działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Puszczykowie.
18 października br.
Komisja Spraw Społecznych
– Spotkanie z Puszczykowską Radą Działalności Pożytku Publicznego – podsumowanie działalności w 2012 roku i program
na następny rok.
– Bezpieczeństwo w mieście – spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Puszczykowie p. Konradem Domino. n
www.puszczykowo.pl

SAMORZĄD

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W ostatnich dniach do Państwa domów dotarło Wydanie Specjalne Strażaka Puszczykowskiego,
które w całości poświęcone jest miejskim planom utworzenia punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych (PSZOK). Niestety, w gazetce tej pojawił się szereg nieprawdziwych
informacji wprowadzających w błąd mieszkańców Puszczykowa.
Od 1 lipca 2013 roku całkowitą odpowiedzialność za
zbiórkę i utylizację odpadów komunalnych ponosić będzie samorząd Puszczykowa. Jednym z wymogów zapisanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest konieczność utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, a więc miejsca, do którego mieszkańcy mogą
dostarczać odpady wielkogabarytowe (np. stare tapczany czy
inne meble), zużyty sprzęt AGD (np. lodówki czy telewizory)
oraz odpady, których zbiórka wymaga zachowania szczególnych wymogów bezpieczeństwa, jak np. stare akumulatory. Od
wymogu tego nie ma odstępstwa. Wybór dla władz Miasta jest
więc prosty, albo znajdą miejsce, gdzie będzie można urządzić
punkt selektywnego zbierania odpadów, albo Puszczykowianie będą musieli np. stary tapczan na swój koszt odwieźć do
Piotrowa w gminie Czempiń. To właśnie w tej miejscowości
znajduje się sortownia odpadów komunalnych utworzona przez
Związek Międzygminny SELEKT, którego członkiem jest także
Puszczykowo. Nie można mieć w takiej sytuacji wątpliwości, że znajdą się tacy, którzy zamiast jechać ok. 20 km w jedną
stronę, stare meble czy niedziałający akumulator porzucą w lesie. Koszt sprzątania takich dzikich wysypisk spadnie wtedy
na wszystkich Mieszkańców, bo to ze środków publicznych
Miasto opłaci wywóz tych odpadów.
Propozycja zlokalizowania PSZOK przy ul. Nadwarciańskiej
nie jest ostateczna. Władze Puszczykowa nadal prowadzą prace nad znalezieniem innej lokalizacji punktu, spełniającej wymogi ustawy i zapewniającej Mieszkańcom szybkie i tanie wywiezienie wyżej wymienionych odpadów. Rozważana jest m.in.
możliwość współdziałania w tym zakresie z innymi gminami
posiadającymi odpowiednie tereny. Nie ma potrzeby podejmowania nagłych i nieprzemyślanych decyzji, także lokalizacyjnych, bowiem planowanym terminem uruchomienia
PSZOK są lata 2014–2015 (inwestorem będzie SELEKT, a nie
bezpośrednio Miasto Puszczykowo).
Zarząd OSP Puszczykowo w swojej gazetce straszy mieszkańców, że punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
stanie się wylęgarnią szczurów i karaluchów. To zarzut nie tylko krzywdzący, ale wręcz nieprawdziwy. Na terenie przy ul.
Nadwarciańskiej 11 od lat ustawiane były kontenery, do których mieszkańcy Puszczykowa mogli przywieźć stare meble,
opony czy zużyty telewizor. Czy miejsce to sprawiało jakąś
wyjątkową uciążliwość? Czy rzeczywiście plagą dla okolicznych domów były szczury i robactwo? Nic takiego nie miało
miejsca, i nic takiego nie zdarzy się w przyszłości. Teren PSZOK
zgodnie z wymogami technicznymi stawianymi takim obiektom musi mieć utwardzoną nawierzchnię oraz wyznaczone specjalne kontenery do odbierania odpadów. Jeśli zajdzie taka kowww.puszczykowo.pl

nieczność, kontenery będą także zabezpieczone przez zadaszenie
lub specjalne siatki. Obiekt będzie też ogrodzony, oświetlony
i dozorowany przez całą dobę.
Komentarza wymaga także wydanie OSP decyzji o warunkach zabudowy działki przy ul. Nadwarciańskiej 11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy ma prawo wystąpić
do Burmistrza o wydanie takich warunków, nawet jeśli nie jest
właścicielem gruntu, tak jak ma to miejsce w przypadku wniosku OSP. Wydając decyzję, Burmistrz ocenia czy na danym terenie możliwe jest pobudowanie określonego budynku. Należy
podkreślić, że burmistrz musi wydać decyzję oraz, że nie jest
ona decyzją uznaniową, tylko musi być wydana m.in. w oparciu o analizę przestrzenną.
W przedmiotowej sprawie Burmistrz nie miał możliwości
prawnych wydania innej decyzji jak pozytywna, przy czym należy podkreślić, że wydanie warunków zabudowy nie jest jednoznaczne z pozwoleniem na budowę. Obecnie OSP użytkuje teren na podstawie umowy użyczenia zawartej na okres 3 lat
bez możliwości prowadzenia tam jakichkolwiek inwestycji.
Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że nigdy nie miało
miejsca składanie jakiejkolwiek obietnicy wydania zgody na
budowę remizy na gruntach Miasta. Twierdzenie takie jest ze
strony Zarządu OSP nadużyciem, świadomym lub nie.
Manipulacją jest też zarzut marnotrawienia środków publicznych. Wykonując swoje obowiązki burmistrz musi przeprowadzić postępowanie związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy na każdy teren w mieście nie objęty
planem miejscowym i na każdy cel, z jakim zgłosi się wnioskodawca, nawet najbardziej absurdalny. Nie każda decyzja jest
oczywiście pozytywna, ale postępowanie musi się odbyć nawet wtedy, gdy od początku jasne jest, że inwestycja nie uzyska aprobaty lub jest niezgodna z prawem.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

W najbliższych tygodniach Związek Międzygminny SELEKT
przeprowadzi w Puszczykowie kampanię informacyjną na temat nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości, w tym
sposobach odbioru nieczystości i zasadach działania punktu selektywnej zbiórki odpadów. Mam nadzieję, że dzięki tej akcji
otrzymacie Państwo pełną informację do właściwej oceny
np. lokalizacji i zasad działania PSZOK. Każdy będzie więc mógł
wyrobić sobie własna opinię w oparciu o fakty, a nie rozpowszechniane przez Zarząd OSP Puszczykowo niedomówienia,
półprawdy i manipulacje.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta
Andrzej Balcerek
październik 2012
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SZTUKĄ JEST WYDAWAĆ DOBRZE, A NIE SZYBKO
Rozsądne i racjonalne założenia do budżetu na 2013 rok

Ze ZBIGNIEWEM CZYŻEM Przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki
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– Do 15 października można było składać
wnioski do projektu budżetu na 2013 rok. Czy
radni złożyli już swoje propozycje?
– Tak, 12 radnych podpisało się pod głównymi
założeniami do budżetu na przyszły rok, również
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta przyjęła te
założenia. Skupiliśmy się nad najistotniejszymi inwestycjami, które naszym zdaniem powinny zostać zrealizowane w Puszczykowie w przyszłym roku. Wśród najważniejszych inwestycji, które bezwzględnie muszą być realizowane
w 2013 r. na pierwszym miejscy wymieniliśmy budowy dróg. Nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć, że to jedna z najważniejszych spraw,
które trzeba realizować. Chcemy, aby były one realizowane zgodnie z tzw. rankingiem ulic, który mamy opracowany.
Kolejną naglącą inwestycją jest rozbudowa Szkoły Podstawowej
nr 1. Już w tym roku dyrekcja szkoły sygnalizuje problemy lokalowe, konieczny był remont pomieszczeń w przyziemiu, aby można
było urządzić w nich świetlicę. W przyszłym roku w związku z objęciem obowiązkiem szkolnym pięciolatków uczniów przybędzie.
Problem najbardziej uwypukli się w 2014 roku. Rozbudowa placówki
naszym zdaniem jest najbardziej racjonalnym rozwiązaniem.
Ponadto w przyszłym roku chcemy rozpocząć remont budynku
przy ul. Poznańskiej, gdzie mieści się przychodnia zdrowia. Pozwoli
to m.in. na pozyskanie kilku mieszkań komunalnych, których w naszym mieście wciąż brakuje.
– Co należy rozumieć pod pojęciem zrównoważonego budżetu,
które znalazło się w założeniach budżetu?
– Wyraziliśmy także zdanie, że finanse miasta dalej powinny opierać się na zasadzie zrównoważonego budżetu. Już wyjaśniam, co przez
to rozumiemy. Chodzi o to, aby nie zwiększać zadłużenia miasta
a wręcz przeciwnie sukcesywnie je zmniejszać. Taka sytuacja pozwoli nam uzyskać, po pierwsze bezpieczeństwo i stabilizację finansową oraz zdolności kredytowe, które przecież możemy my lub
nasi następcy wykorzystać w każdej chwili. Przyświeca nam jednak
cel zasadniczy racjonalnego wydatkowania publicznych pieniędzy.
Nie jest sztuką szybko wydać pieniądze. Sztuką jest uzyskać za nie
największe i najbardziej potrzebne efekty.
Jednak w przypadku pojawienia się wyższej nadwyżki między dochodami stałymi, a kosztami stałymi niż wskazane, chcemy, aby przeznaczyć te środki na budowę dróg wg rankingu, chodników, termomodernizację sali gimnastycznej, czyli rzeczy, o których wiemy,
że trzeba je prędzej czy później zrobić.
Chcemy zmniejszyć zadłużenie miasta co w konsekwencji da nam
większe zdolności kredytowe.
Nie chcemy jednak od razu zagospodarowywać całej kwoty
i dokładnie wskazywać, na co ją mamy wydać, ponieważ, jak się często okazuje, w ciągu roku mogą zdarzyć się rzeczy, wpływające na
obniżenie planowanych kosztów. W takich przypadkach możliwe staje się wykonanie większej liczby inwestycji niż planowano. Najlepszym przykładem jest remont budynku komunalnego na Niwce.
W ubiegłym roku Rada nie zgodziła się w planowaniu budżetu na
2012 r. na tę inwestycje. Odrzuciliśmy to z ciężkim sercem, ale
w rezultacie w ciągu roku pojawiła się możliwość dofinansowania
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tego typu prac w około połowie – w rezultacie wprowadziliśmy tę
inwestycję do budżetu w trakcie roku i miasto zapłaci za prace połowę
kosztów. Gdybyśmy wprowadzili więcej wydatków inwestycyjnych
do budżetu od razu, to Urząd musiałby rozpocząć procedury
związane z przetargiem i podpisaniem umów w momencie, gdy
w trakcie roku pojawiałyby się, tak zwane okazje, lub wydatki po
prostu konieczne to wówczas nie moglibyśmy zmniejszyć budżetu
na inwestycje, na które zostały już podpisane umowy a po prostu
w konsekwencji musielibyśmy zwiększać zadłużenie.
– Czy macie świadomość, że miasto musi wypłacić wysokie odszkodowania za drogi?
– Naturalnie kolejna sprawa, z którą budżet Puszczykowa musi
się mierzyć to wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez samorząd
pod budowy dróg. W dwóch pierwszych latach tej kadencji wydamy na ten cel około 4.000.000 zł. Do końca tej kadencji będzie to
kwota około 8.000.000 zł. Dotychczas było to odsuwane w czasie,
ale wiadomo, że jak nie w tym roku, to w przyszłym albo nawet w
przyszłej kadencji zapłacić trzeba. Nikt nam tego nie podaruje. Dla
porównania w poprzedniej kadencji miasto wypłaciło zaledwie
1.800.000 zł. Chcemy trzymać rękę na „finansowym pulsie”.
Mamy świadomość, że wiele inwestycji jest bardzo oczekiwanych,
ale zdajemy sobie równocześnie sprawę, że nie możemy doprowadzić miasta do trudności finansowej. Musimy dbać o płynność finansową, żeby następna rada, która po nas przyjdzie nie musiała zastanawiać się skąd wziąć pieniądze na bieżące płatności. Staramy się
odbiegać od finansowania poprzez zwiększanie deficytu i długu.
– Jaka jest dalsza procedura tworzenie budżetu na przyszły rok?
– Zgodnie z uchwałą nr 88 z lipca ubiegłego roku, burmistrz przygotuje projekt budżetu i przedstawi go Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada. Potem nad projektem uchwały budżetowej będą pracowały wszystkie stałe komisje tematyczne. W tym czasie
radni składają Komisji Budżetu oraz burmistrzowi propozycje poprawek
do projektu budżetu. Mają na to czas do końca listopada. Do 5 grudnia musi zostać zwołane posiedzenie, podczas którego Skarbnik Miasta przedstawia stanowisko Burmistrza do opinii o projekcie budżetu
i propozycji poprawek pozostałych komisji stałych oraz radnych. Do
12 grudnia Komisja Budżetu formułuje opinię o projekcie budżetu.
Zasadniczo uchwała budżetowa na rok 2013 powinna być przegłosowana do końca roku 2012. Ostatecznym terminem jej podjęcia jest
koniec stycznia 2013 r. Gdyby Rada nie przegłosowała tego dokumentu, wówczas budżet przygotowuje Regionalna Izba Obrachunkowa.
Jestem jednak przekonany, że Rada wraz z Burmistrzem wypracuje
rozsądny i racjonalny budżet na 2013 rok
– Czy Rada czyni starania o pozyskanie inwestycji zewnętrznych?
– Tak. Od dłuższego czasu, na wniosek Rady, trwają rozmowy na
temat zagospodarowania terenu dawniejszego MOSiR-u przy Rynku. Podczas ostatniej komisji Edukacji Kultury i Sportu została przedstawiona koncepcja i wizualizacja tej potencjalnej inwestycji, która spotkała się z dużą aprobatą radnych i obecnych na komisji
mieszkańców. Jeżeli rozmowy z potencjalnym inwestorem zostaną
zakończone, to w najbliższym czasie Rada podejmie decyzję o dzierżawie tego terenu. n
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RADNI SĄ ZA ROZBUDOWĄ SP NR 1

RADA MIASTA

Ostatnio posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
były miejscami żywych dyskusji, co mnie, jako
przewodniczącą tej komisji, bardzo cieszy oraz utwierdza
w przekonaniu, że działania komisji zmierzają
we właściwym kierunku i przynoszą konkretne owoce.

Podczas dwóch niedawnych posiedzeń
KEKiS omawialiśmy m.in. kwestię rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1,
działalność punktu Eko-Info po zmianach,
które nastąpiły na wniosek naszej komisji
oraz plany zagospodarowania terenu Centrum Animacji Sportu (dawny MOSiR).
Na spotkaniu 25.09.2012r. radni i zgromadzeni goście mieli możliwość zapoznać się
dokładnie z sytuacją lokalową SP nr 1 i Gimnazjum nr 1. Dyrekcja
tych dwóch placówek przedstawiła nam obecne warunki oraz perspektywy na kolejne lata. Z dyskusji wynikało, że dobudowanie
sześciu nowych sal – trzech dla szkoły podstawowej i trzech dla
gimnazjum byłoby dobrym rozwiązaniem, które zaspokoiłoby
potrzeby obu szkół. Rozmawialiśmy o kosztach tego przedsięwzięcia i możliwościach budżetowych naszego miasta. Pan
burmistrz Władysław Ślisiński przedstawił przymiarki Urzędu
Miejskiego do tego zadania, z których wynika, że możliwe jest
oddanie nowej części budynku do użytku we wrześniu 2014 roku.
Członkowie KEKiS w głosowaniu odpowiedzieli na pytanie: „Czy
jesteście Państwo za przystąpieniem do realizacji zadania rozbudowy budynku SP nr 1?” i wynik tego głosowania był następujący: 8 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.
Ważnym punktem obrad KEKiS było także omówienie
działalności punktu Eko-Info po zmianach. Przypomnę, że na
czerwcowym posiedzeniu komisja wnioskowała o zwiększenie środków przeznaczonych na działalność tego punktu w celu
uruchomienia go także w weekendy, skoro Miasto jest zobligowane do prowadzenia takiego miejsca przez kolejne 5 lat,
po otrzymaniu dotacji na stworzenie Eko-Info. Pomysł z uruchomieniem działalności w weekendy okazał się, jak można
było się spodziewać, trafionym, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Pani Maria Michałowska, która od czasu zmian prowadzi to miejsce, z dużym zaangażowaniem opowiadała o swojej działalności i problemach, jakie dostrzega w związku z tym.
Widać, że Eko-Info nie jest martwym punktem, co nas cieszy
i dowodzi, że dzięki konstruktywnemu myśleniu i znalezieniu
właściwych do tego zadania osób, można wykorzystać, w korzystny dla naszego wizerunku sposób, konieczność prowadzenia takiej placówki w Puszczykowie.

Kolejne posiedzenie, 16.10.2012 r., odbyło się o nietypowej
porze, bo zaczęliśmy obrady o godz. 15.00, ze względu na uroczystości związane z wprowadzeniem relikwii bł. Jana Pawła
II do kościoła pw. św. Józefa w Puszczykówku, które rozpoczynały się o 18.00. Mimo to, z wielkim zadowoleniem przyjęłam fakt, że przybyli na nie zaproszeni goście i liczni, jak na
posiedzenia komisji RM w Puszczykowie, mieszkańcy.
Ważnym, bowiem, tematem spotkania było przedstawienie przez
UM efektów dotychczasowych rozmów z Inwestorem zainteresowanym dzierżawą i rozbudową terenu CAS. O zaciekawieniu tym terenem Inwestora, który wyraża chęć budowy
nowoczesnego centrum sportowo-rekreacyjnego, jakie, wedle mojej opinii i wielu radnych, stanowiłoby ciekawą ofertę dla
mieszkańców i turystów, pisałam już dwukrotnie na łamach
„Echa Puszczykowa” w moich sprawozdaniach z prac Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu. Teraz, mam nadzieję, że wreszcie
praca nad koncepcją rozbudowy tak reprezentatywnego miejsca w centrum naszego miasta nabierze rozmachu i przybierze
konkretnych kształtów. Poznaliśmy bowiem koncepcję budowy
zaprezentowaną przez Inwestora – p. Arkadiusz Krzyżański
(ACTIV SPORT) przedstawił nam prezentację multimedialną
oraz projekty zabudowy części terenu CAS, poznaliśmy też stosunek UM do przedstawionych planów i konieczne procedury związane z przystąpieniem do realizacji tego przedsięwzięcia.
Radni, a przede wszystkim zainteresowani mieszkańcy mieli
możliwość zadawania pytań Inwestorowi oraz Burmistrzowi
Miasta, którzy na bieżąco odpowiadali na nie. Według mnie
to posiedzenie komisji było niezwykle ważne i bardzo owocne. Cieszyłam się, że przybyli na nie liczni mieszkańcy, którym w przeważającej większości, jak mogę oceniać po ich wypowiedziach, spodobała się koncepcja centrum sportowo-rekreacyjnego zaproponowana przez Inwestora.
Na koniec muszę przyznać, że zmartwiła mnie jedynie wypowiedź jednego z przybyłych młodych mieszkańców, który
stwierdził, że niewiele osób czyta moje sprawozdania z prac
KEKiS, jakie staram się Państwu przedstawiać w kolejnych numerach „Echa Puszczykowa”. Niestety, jest to możliwe, ale
mimo to ja się nie poddam i tak, jak przyjęłam na początku mojej pracy jako radnej Puszczykowa, będę nadal przygotowywać dla Państwa co miesiąc moje sprawozdania z obrad komisji, której przewodniczę. Uważam to za wyraz szacunku
w stosunku do Państwa, moich wyborców, dzięki których zaufaniu pełnię tę społeczna rolę radnej.
Małgorzata Szczotka
przewodnicząca Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu RM Puszczykowa
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KOMUNIKATY
ZARZĄDZENIE NR 641/12 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 3 października 2012 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Puszczykowa w okręgu wyborczym Nr 6
Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miasta Puszczykowa dla wyboru jednego radnego w trzymandatowym okręgu wyborczym Nr 6, obejmujący w Mieście Puszczykowo obszar Niwki ograniczony ulicami Nadwarciańską, Niwka Stara, Mocka, torami kolejowymi
i ul. Dworcową.
§ 2. Datę wyborów, a których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 9 grudnia 2012 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wojewoda Wielkopolski
/-/ Piotr Florek

KALENDARZ WYBORCZY
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIASTA PUSZCZYKOWA W OKREGIJ WYBORCZYM NR 6
do 10 października 2012 r. – podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie
zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Puszczykowa w okręgu wyborczym Nr 6.
do 20 października 2012 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicy
i numerze, liczbie radnych wybieranych w tym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
w Puszczykowie, zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania
kandydata na radnego.
do 22 października 2012 r. – zgłaszanie kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Puszczykowie przez pełnomocników
komitetów wyborczych.
do 25 października 2012 r. – powołanie przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu Miejskiej Komisji Wyborczej w Puszczykowie.
do 9 listopada 2012 r. (do godz. 24.00) – zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Puszczykowie list kandydatów na radnego.
do 16 listopada 2012 r. – zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych.
do 18 listopada 2012 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania
oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.
do 24 listopada 2012 r. – rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Puszczykowie o zarejestrowanych listach
kandydatów, zawierającego ich numery, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz
z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów.
do 25 listopada 2012 r. – powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Puszczykowie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2,
– sporządzenie spisu wyborców.
do 29 listopada 2012 r. – składanie wniosków do Burmistrza o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
7 grudnia 2012 r. (do godz. 24.00) – zakończenie kampanii wyborczej.
8 grudnia 2012 r. – przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców.
9 grudnia 2012 r. w godz. 8.00–22.00 – głosowanie.
Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U.
z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm./, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień
ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

9.12.2012 – Wybory uzupełniające do Rady Miasta Puszczykowa w okręgu wyborczym nr 6
Wojewoda Wielkopolski zarządził wybory uzupełniające do Rady Miasta Puszczykowa w okręgu nr 6 na dzień 9 grudnia 2012 r.
Uprawnieni do głosowania będą mieszkańcy następujących ulic: Bema, Berwińskiego, Dworcowa od nr 2 do 16 i od nr 1 do 27,
Dąbrowskiego, Fiołkowa, Jaskółcza, Kosynierów Miłosławskich, Kraszewskiego, Konopnickiej, 3 Maja od nr 1 do 75 i od nr 2 do nr 38
i numery 42 i 44, Nadwarciańska, Niwka Stara, Nowowiejskiego, Norwida, Nizinna, Niepodległości, Niezłomnych, Narcyzowa,
Nowe Osiedle, Radosna, Słowicza, Śląska, Środkowa, Tulipanowa.
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PRZESTRZENNE PROBLEMY PUSZCZYKOWA

RADA MIASTA

Pracując od wielu lat w Komisji Rady Miasta zajmującej
się budżetem i rozwojem miasta, uczestniczę m.in.
w powstawaniu nowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

Jak wszystko w dzisiejszej rzeczywistości, tak
i planowanie przestrzenne jest coraz bardziej
skomplikowane. Przepisy są niejasne i niejednoznaczne, wymagają wyjaśnień i interpretacji
prawnych. Dzisiaj to sprawy własności odgrywają znaczącą rolę w problemach gospodarki
przestrzennej.
Działaniom planistycznym towarzyszą obliczenia skutków finansowych, jakie PONOSIĆ
BĘDZIE GMINA (CZYLI WSZYSCY MIESZKAŃCY) w związku
z uchwaleniem planów.
Do każdego planu i wybranych rozwiązań projektowych opracowuje się
przed jego uchwaleniem tzw. prognozę finansową, w której wykazane są
prognozy kosztów, które ponosić będzie gmina w wyniku uchwalenia planu, w tym koszty wykupu dróg i terenów publicznych, budowy infrastruktury
i dróg, wypłaty ewentualnych odszkodowań za obniżenie wartości gruntu
np. poprzez zakaz zabudowy, ograniczenie możliwości wykorzystania terenu itd. Z drugiej strony wykazywane są też możliwe wpływy do budżetu
miasta z tytułu np. podatku od nieruchomości, opłat planistycznych, opłat
adiacenckich. Zwykle przewidywane w ten sposób wydatki gminy są znacznie większe niż ewentualne wpływy do budżetu miasta. Decydujący wpływ
na to mają zasady wycen gruntów. Skrajnie podnoszą one koszty wykupu
terenów przeznaczanych pod nowe drogi i możliwe odszkodowania.
Prognozowane wydatki z tym związane umieszczane są w budżetach
i planach finansowych na przyszłe lata.
Możliwości niedużego budżetu naszego miasta są ograniczone, dlatego wybór terenów najbardziej wskazanych do objęcia nowymi planami
jest dla nas – radnych trudny.
Mimo ciężkich wyborów, prace nad nowymi planami zagospodarowania są prowadzone. Radni w trakcie pracy Komisji Budżetu i Rozwoju
Miasta opiniują przygotowywane plany już na etapie powstawania pierwszych projektów.
Około 30% powierzchni miasta jest objęte planami zagospodarowania.
Kolejne 20% jest w przygotowaniu i opracowaniu. W pozostałej części władze miasta kontrolują zagospodarowanie terenów wydając decyzje
o warunkach zabudowy.
Moim zdaniem w kolejnych etapach nowe plany powinny być opracowane w pierwszej kolejności dla terenów, które wymagają ochrony,
gdzie możliwe są różnego rodzaju zagrożenia.
Miasto Puszczykowo posiada studium, tzn. uchwalony kilkanaście lat
temu dokument strategiczny. Zawiera on wizję i kierunki rozwoju miasta. Zapewnia dla miasta utrzymanie i rozwój funkcji mieszkalnej niskiej
intensywności i usług turystyczno-rekreacyjnych. Nie ma w nim miejsca na przemysł ani uciążliwą działalność gospodarczą. Polityka Rady
w tym względzie się nie zmienia.
Zmiana studium, która obecnie jest w trakcie opracowania, spowodowana zmianą wielu przepisów, np. ochrony środowiska, polega na niewielkich korektach bez zmiany głównych założeń. Świadczy to o stałej
polityce przestrzennej Puszczykowa i jest to wg mnie dobre.
www.puszczykowo.pl

Prawo wymaga respektowania wyznaczonych w studium kierunków
we wszystkich działaniach miasta.
Inną sprawą jest jakość przestrzeni, która zależy od nas wszystkich.
Zrozumiałe jest, że tu oczekiwania mieszkańców są duże. Często jednak zaangażowanie mieszkańców rośnie dopiero wtedy, kiedy sprawy
dotyczą najbliższego sąsiedztwa.
Na komisjach Rady pojawiły się obecnie ważne tematy.
Poszerzenie drogi wojewódzkiej – temat aktualny od bardzo dawna, sygnalizowany był w planie zagospodarowania przestrzennego
Puszczykowa już w 1989 roku, a projektowane na przyszłość poszerzenie
do 4 pasów uchwalone zostało w obecnym studium już w 1998 roku. Jest
to problem ważny dla mieszkańców Puszczykowa i wszystkich korzystających z tej trasy. Z pewnością istnieje konieczność usprawnienia
ruchu drogą 430. Trudno przesądzić, które rozwiązanie będzie najbardziej korzystne, na pewno inaczej patrzą na ten problem mieszkańcy najbliżej położonych terenów, a inaczej odległych terenów np. Niwki czy
Puszczykówka, ale problem dojrzewał już od dawna i będzie ciągle narastał. Inną sprawą jest fakt, że rozwiązanie tej sprawy nastąpi prawdopodobnie po roku 2020. Według obecnych przepisów rozstrzygnąć może
to tylko decyzja wojewody wydana na podstawie tzw. spec-ustawy drogowej zajmującej się procedurą przygotowania budowy dróg publicznych. Na procedurę tą nie mają wpływu zapisy planów zagospodarowania.
A więc uchwalenie nowego planu dla terenu drogi wojewódzkiej Poznań – Mosina, nie gwarantuje budowy drogi w wariancie uchwalonym
w planie, bo moc nadrzędną nad planami zagospodarowania mają przepisy ustawy drogowej.
Zagospodarowanie MOSiR-u – temat podejmowany od lat. Kolejne
władze miasta starają się zapewnić jak największą dostępność terenów,
poszukując od dawna możliwości sfinansowania atrakcyjnego zagospodarowania tego terenu dla potrzeb sportu i rekreacji. Barierą są skromne możliwości budżetu miasta. Zróżnicowane są też oczekiwania mieszkańców w tym względzie. Pozostaje nadal w trakcie dyskusji problem
czy pozostawić teren otwarty jak dotychczas, czy wydzierżawić
i dopuścić budowę obiektów sportowych służących różnym dyscyplinom sportu dla potrzeb mieszkańców. Na ostatniej Komisji ucieszyła
mnie opinia grupy mieszkańców obecnych na Komisji, popierająca koncepcję zagospodarowania MOSiR-u obiektami sportowo-rekreacyjnymi w części przez Miasto, a w części przez inwestora prywatnego z założeniem, że obiekt pozostanie ogólnodostępny dla mieszkańców. Trwają
przygotowania do wydzierżawienia części terenu w drodze przetargu.
Dyskusję w sprawie marketów na terenie miasta wywołał wniosek
inwestora dotyczący wydania warunków zabudowy w tej sprawie rozpatrywany obecnie przez Urząd Miasta. Specyfika i charakter miasta nie
sprzyjają lokalizacji tak dużych obiektów handlowych. Z drugiej strony oczekiwania mieszkańców są zróżnicowane.
Głosy wynikające z dyskusji we wszystkich ważnych dla miasta sprawach są oczekiwane przez władze miasta i rozważane w gronie radnych
w pracach naszych komisji.
Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z radnymi – zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej miasta.
Zwracam się z apelem do mieszkańców Puszczykowa o większe zaangażowanie w sprawy miasta nie tylko wtedy, gdy dosięgają ich bezpośrednio.
V-ce Przewodniczący Rady Miasta – Janusz Szafarkiewicz
październik 2012
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POMAGAJ MĄDRZE! DAJ IMPULS DO ZMIANY

Po raz dwunasty w Polsce, a po raz szósty w woj. wielkopolskim, SZLACHETNA PACZKA pomoże ludziom
pomagać sobie nawzajem. To m.in. dzięki piętnastu odpowiedzialnym wolontariuszom z Mosiny i Puszczykowa,
najbardziej potrzebujący otrzymają mądrą i inspirującą do zmiany pomoc oraz sygnał, że nie są sami.

PACZKA ŁĄCZY LUDZI

– Obcy sobie ludzie rozmawiają jak przyjaciele i piją razem
herbatę, a ci, którzy stracili już nadzieję na wygraną z biedą
czują się ważni, wyjątkowi i – co najważniejsze! – zaczynają odkrywać w sobie siłę do
walki z niełatwą codziennością – opowiada
Edyta, wolontariuszka od trzech lat angażująca
się w SZLACHETNĄ PACZKĘ.
Tylko w 2011 r. SZLACHETNA PACZKA
trafiła do 11884 rodzin (w tym do 785 rodzin
z Wielkopolski) i pośredniczyła w pomocy
wartej ponad 18 milionów złotych. W tym roku
po raz kolejny mądra pomoc dotrze do potrzebujących, także w Puszczykowie i Mosinie. Już od 17 listopada br. będzie można zostać darczyńcą – wystarczy na stronie
www.szlachetnapaczka.pl wybrać konkretną
rodzinę i przygotować PACZKĘ, która będzie
odpowiadała na jej konkretne potrzeby.

POMOC, KTÓRA INSPIRUJE
DO ZMIANY

– Największą wartością płynącą z naszego projektu jest impuls, który pozwala rodzinom wychodzić z biedy – informuje
Agata Biała, liderka rejonu koordynująca pracą wolontariuszy
w Mosinie i Puszczykowie. – Impuls, który dajemy wspólnie.

Wolontariusze i darczyńcy uświadamiają, że nie ma przegranych w życiu; że z każdej ciężkiej sytuacji można wyjść
obronną ręką – uzupełnia.
W weekend 8–9 grudnia br., dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem, odbędzie się finał SZLACHETNEJ
PACZKI. To wtedy wolontariusze zawożą do potrzebujących paczki, a darczyńcy otrzymują niezwykły prezent – relację z wręczenia darów.
– Dla wielu potrzebujących już samo spotkanie z wolontariuszem jest pomocą, dodaje
wiary w drugiego człowieka i pokazuje, że nie
są sami – informuje Sylwia Budasz, koordynatorka wojewódzka projektu. – W czasie finału akcji dzieją się prawdziwe cuda. Pomoc,
która trafia do rodzin od bezinteresownych
darczyńców wzbudza niesamowite emocje
i sprawia, że rodziny naprawdę wychodzą
z biedy – uzupełnia koordynatorka.
Każda osoba jest ważną i niepowtarzalną
częścią projektu. Darczyńcy, poprzez przyłączenie się do SZLACHETNEJ PACZKI, mogą
świadomie realizować ideę mądrej pomocy
i współtworzyć projekt. Projekt, który wspierają znane osobistości. Do przyłączenia się zachęca m.in.
Małgorzata Ostrowska, Jerzy Buzek, a także znani sportowcy:
żużlowcy Stali Gorzów i Falubazu Zielona Góra zakopują topór wojenny, a Adrian Zieliński pakuje z wolontariuszami. red

SZLACHETNA PACZKA to projekt pomocy organizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA, którego głównym założeniem jest
idea przekazywania bezpośredniej pomocy odpowiadającej na konkretne potrzeby rodzin dotkniętych niezawinioną biedą –
tak, by była ona skuteczna i sensowna. W przemyślany sposób łączy trzy grupy ludzi: jeden wolontariusz opiekuje się jedną
rodziną, dla której jedna grupa darczyńców organizuje pomoc w postaci PACZEK odpowiadających na konkretne potrzeby
wybranych przez nią osób. Organizatorzy stawiają na pomoc konkretną i bezpośrednią – bo tylko taka jest skuteczna i może
faktycznie poprawić trudną sytuację.
www.szlachetnapaczka.pl

WYCIECZKA
DO TORUNIA

W pierwszy dzień jesieni grupa puszczykowskich emerytów wyjechała
wczesnym rankiem do Torunia.
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Przy Bulwarze Filadelfijskim spotkaliśmy
się z przewodniczką i z nad Wisły poszliśmy
na Stare i Nowe Miasto Torunia, który prawa
miejskie uzyskał w 1230 r. Pierwszym oglądanym obiektem były mury obronne i Krzywa
Wieża, która w XVIII w. była więzieniem dla
kobiet, następnie zobaczyliśmy spichrze
z I poł. XIV w. i dom Mikołaja Kopernika.
Echo Puszczykowa październik 2012

Przeszliśmy Bramą Klasztorną i zwiedziliśmy
Kościół Katedralny Św. Jana Chrzciciela i Św.
Jana Ewangelisty, wybudowany w XIII – XV
w., w którym zachowały się piękne malowidła
na skórze – kurdybany, sklepienie gwiazdowe, chrzcielnica, przy której był ochrzczony
Mikołaj Kopernik oraz kaplica podarowana
przez jego matkę.
Następnie zobaczyliśmy ruiny Zamku
Krzyżackiego, który został wybudowany na planie podkowy. Dalej spacerując po wspaniałym grodzie widzieliśmy pomnik Mikołaja
Kopernika i Flisaka, Ratusz Staromiejski i Dwór
Augusta, kościół p.w. Ducha Świętego oraz
najładniejszy budynek na pierzei wschodniej
Rynku – Kamienicę „Pod gwiazdą”.

Ostatnim punktem wycieczki był seans
w planetarium. Po sutym obiedzie mieliśmy
wolny czas na dalsze zwiedzanie miasta i zakup pysznych, toruńskich pierników.
Organizator wycieczki
Ewa Palm-Drobnik
www.puszczykowo.pl

GWIAŹDZIŚCIE NA ROWERACH

INFORMACJE

Trzecią edycje rajdu rowerowego organizowanego przez Stowarzyszenie
Gmin Mikroregioniu WPN mamy już za sobą. 30 września br.
we wszystkich siedmiu gminach na trasy wyruszyli cykliści,
którzy spotkali się na Osowej Górze. Z Puszczykowa wyruszyła
55-cio osobowa grupa. Najmłodszy uczestnik puszczykowskiej grupy
miał niespełna 2 lata.
Każdy uczestnik rajdu otrzymał pakiet
złożony z butelki wody mineralnej oraz opaski odblaskowej. Rowerzyści przybyli na
Osową Górę zostali zaproszeni na regeneracyjny, ciepły posiłek złożony z wyśmienitej
grochówki z kiełbaską.

Uczestnicy rajdu mieli okazję wysłuchać
sokolnika Marcina Szymczaka z firmy Ptasior, który opowiadał o pracy jastrzębi
m.in. na lotniskach. Można było porozmawiać z p. Michałem Kołodziejczakiem – Komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w

Mosinie, obejrzeć sprzęt, wyposażenie oraz
ubiór. Organizatorzy przygotowali również
konkurs wiedzy o gminach należących do
Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
red

przetrwanie 70 osobom przez około pół roku.
Miał własne ujęcie wody, prąd, zasilanie
w powietrze, magazyny żywnościowe,

urządzenia łączności, śluzy chroniące przed
skażeniem radiologicznym. Wewnątrz były
oczywiście sypialnie i centrala łączności.
Jak mówi przewodnik, wiele osób interesuje się „niecodziennymi zabytkami” i z chęcią uczestniczy w takich eskapadach. On sam
dowiedział się o nim po lekturze artykułu
w Głosie Wielkopolskim, w którym opisano historie tego obiektu.
– Po odwiedzinach w bunkrze wielu turystów było zadziwionych dobrym stanem
obiektu – dodaje pan Paweł. – Szkoda że nie
jest wykorzystany w jakiś komercyjny sposób.
Wiem, że to wymaga olbrzymich nakładów finansowych, ale podejrzewam, że gdyby go
uruchomić na „Nocleg w schronie przeciwatomowym” znalazłoby się wielu chętnych.
Z Pawłem Dmochowskim można skontaktować się pod nr tel. 515 845 860. red

Z WIZYTĄ W… ATOMOWYM SCHRONIE

Dawny schron przeciwatomowy
w Puszczykowie odwiedziła
w październiku kolejna grupa
turystów. Tym niecodziennym
obiektem zainteresował ich
Paweł Dmochowski, przewodnik
turystyczny i pasjonat historii
Wielkopolski.

– Staram się organizować wycieczki
w miejsca, których nie znajdziemy w „normalnych” przewodnikach – dodaje P. Dmochowski.
Obiekt wybudowano w 1960–1962 jako
tajny. Aby zamaskować tak dużą budowle na
jej dachu postawiono duży budynek jednorodzinny, w którym mieszkał „opiekun”
z rodziną. Schron miał służyć wojewodzie
na wypadek wojny atomowej. Umożliwiał

GRZYBOBRANIE SENIORÓW ZHP
Seniorzy i sympatycy Kręgu ZHP w Puszczykowie miło spędzili czas
przy ognisku zorganizowanym w leśniczówce „Górka”.1

Przy ognisku śpiewano harcerskie piosenki, wspominano wspólne pobyty na obozach
i harcerskich wędrówkach. Było również pieczenie kiełbasek i wiele innych smakołyków.
Późnym wieczorem uczestnicy w doskonałych humorach wrócili do Puszczykowa.
Kolejna wspólna eskapada – tym razem na grzybobranie – odbyła się 6–7 października. Jej uczestnicy udali się do Mierzyna. Pierwszego dnia miło spędzili czas
przy wspólnej kolacji. Rankiem następnego dnia, ruszyli w las w poszukiwaniu grzybów. Pogoda dopisała i koszyki zapełnły się wspaniałymi grzybami. Po wspólnym
obiedzie w doskonałych humorach wracali do Puszczykowa.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wspólnego Kręgu.
Krystyna Karbowska, kronikarz Kręgu ZHP
www.puszczykowo.pl

październik 2012
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OŚWIATA

PASOWANIE NA GIMNAZJALISTÓW
GIMANZJUM NR 1

12 października br. w Gimnazjum nr 1
odbyło się pasowanie klas pierwszych
oraz Dzień Nauczyciela. Cała uroczystość

zaczęła się o godzinie 11.30 na sali gimnastycznej naszego gimnazjum. Klasy
pierwsze miały różne zadania, m.in:
zrobić herb swojej klasy i przedstawić go,
publicznie wyznać ukochanej osobie

miłość, zaprezentować kłus konia, a nawet stoczyć walkę na śmierć i życie.
Rywalizację wygrała klasa 1a, której
wychowawczynią jest pani Karolina Kubicka. Wszyscy uczniowie zostali oficjalnie przyjęci do gimnazjum.
Następnie w ramach prezentu dla naszych nauczycieli nakręciliśmy film,
w którym uczniowie wypowiadają się na
temat swoich ulubieńców. Potem przedstawiliśmy spektakl pt.: "Pokój nauczycielski". Widzowie świetnie się bawili,
a nauczyciele od razu wiedzieli kto się
w kogo wcielił.

GIMNAZJUM NR 2

Gimnazjum nr 1

Gimnazjum nr 2
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Aby zostać prawdziwym gimnazjalistą
nie wystarczy rozpocząć nauki w takiej
właśnie szkole – przynajmniej tak jest
w Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie. Zanim odbyło się pasowanie na gimnazjalistę pierwszoklasiści musieli się sporo
natrudzić. Aby otrzymać ten jakże zacny
tytuł na naszych pierwszaków czekało kilka zadań. Pierwsze z nich polegało na odpowiedzeniu na kilka prościutkich pytań,
co w tym trudnego?! Szast-prast i gotowe. Drugi etap nazywany łamaczem języków, w którym wypowiedzieć trzeba
było kilka łatwych wyrażeń: stół z powyłamywanymi nogami, ach proszę państwa może by coś trudniejszego? Niestety
i to młodym szybko poszło. Teraz już co
innego: oczy zasłonięte, ręce zawiązane,
długopis w dłoniach, start! Ruszyli jak konie z kopyta i już na kartach malują się
barwne imiona. Zadanie przeszło do
historii jako wykonane, ale kto by się za
przeszłością obracał jak tu ostania misja: tor przeszkód. Tu z książeczką po
kozłujemy, tu przejdziemy po ławeczce,
tam pod krzesełkami, hula hop pokręcimy i gotowe. Jak to mówią do pracy rodacy! Zadanie wykonane, pasowanie
zakończone, a pierwszacy przyjęci do
skromnego grona gimnazjalnego. P.S. Za
rok obiecujemy: będzie trudniej:).
Zaraz po pasowaniu na gimnazjalistę,
ruszyliśmy by posprzątać nasz kochany
świat. Oddziały pierwszaków pilnie porządkowały okolice szkoły, a starsi wkroczyli w puszczykowskie lasy. Sprzątanie
dało oczekiwany efekt, a my mamy nadzieję, że za kilka lat nasze lasy będą tak
czyste, że nie będziemy mieli co zbierać.
Dbałość o środowisko, w którym żyjemy
jest bardzo ważna.
red
www.puszczykowo.pl

KONCERT DZIECINNIE PROSTY

WYDARZENIE

W sobotę 6 października w sali teatralnej Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie odbył się 12 Koncert Dziecinnie
Prosty adresowany do najmłodszych dzieci od 0 do 4 lat.

Już dwa dni przed terminem musieliśmy zamknąć listę z zapisami, gdyż zgłoszonych zostało 100 dzieci
z rodzicami! W sobotnie przedpołudnie sala teatralna
wypełniła się po brzegi maluszkami i ich najbliższymi.
Dzieci miały okazję zobaczyć z bliska i usłyszeć takie instrumenty jak: flet poprzeczny,
wiolonczela, skrzypce, pianino czy gong różnie
zestawione i prezentowane nie tylko ze sceny,
ale również z innych części sali.
Pomiędzy utworami zagościły piosenki i taniec wykonywane przez wszystkich uczestników muzycznego

www.puszczykowo.pl

spotkania, a na końcu rozlosowaliśmy nagrody: płyty
z muzyką dla dzieci, bajeczki i audiobooki.
Pozytywka dziękuje wszystkim uczestnikom za wspaniały, radosny, kulturalny udział
i zaprasza na bezpłatne próbne zajęcia z muzyką stymulującą rozwój dla dzieci od 0 do
7 roku życia oraz lekcje gry na fortepianie
metodą beznutową od 5 roku życia.
Zgłoszenia: iwona.grenda@epozytywka.pl, tel. 880271729
Po więcej informacji zapraszam na

www.epozytywka.pl

październik 2012
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KONCERT
ANITY LIPNICKIEJ
I JOHNA PORTERA
KULTURA

Tegoroczną, szóstą już odsłonę Puszczykowskiej
Jesieni Kulturalnej rozpoczęliśmy koncertem
urokliwej pary artystów Anity Lipnickiej i Johna
Portera, który wpisał się w kalendarz imprez
związanych z obchodami 50.lecia nadania praw
miejskich naszemu miastu.

Ona – wokalistka, poetka, autorka tekstów, sławę odniosła dzięki pracy w zespole Varius Manx, a także za sprawą później powstałych solowych płyt. On – z pochodzenia Walijczyk, mieszkający od 1976 r. w Polsce, gdzie znalazł swoje miejsce,
współzałożyciel grupy Maanam, rockman niezależny i niepokorny.
Spotkali się w 2002 roku, gdzie w piosence „For You” Johna
Portera Anita wystąpiła gościnnie. Mimo wielu różnic okazało
się, że wiele ich łączy zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Od tamtego czasu wspólnie tworzą muzykę, wydają
płyty, koncertują w różnych zakątkach Polski, a także za granicą.
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Podczas koncertu w Puszczykowie usłyszeliśmy m. in. „Chelsea Hotel #2”, „For You” oraz “Cappucino”. Przerwy pomiędzy utworami artyści wypełnili zabawnymi dialogami, opowieściami o utworach, o pracy nad nimi. Po koncercie nie
szczędzili autografów i rozmów z fanami. Czas ten umiliła nam
firma MK Cafe sponsorując poczęstunek kawą oraz herbatą.
Serdecznie dziękujemy.
BMCAK

www.puszczykowo.pl

INFORMACJE

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Puszczykowie
dla terenu położonego w centrum miasta,
w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap A2

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) (w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 października 2010 r.) w związku
z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) , art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Nr 81/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia
2007 r. zmienionej uchwałą Nr 93/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 września 2011r, zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie
dla terenu położonego w centrum miasta, w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap A2 wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5.11.2012 r. do 3.12.2012 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.11.2012
roku o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2012 r.
Burmistrz Miasta Puszczykowa
mgr Andrzej Balcerek

SPOTKANIE AUTORSKIE Z JANUSZEM L. WIŚNIEWSKIM

Janusz L. Wiśniewski – autor słynnej od jedenastu lat „Samotności w sieci”
spotkał się w październikowy piątkowy wieczór z czytelniczkami i czytelnikami
w Puszczykowie w Bibliotece Miejskiej.
Opowiedział przybyłym o swoim życiu, o pasji do nauki, którą już we wczesnym dzieciństwie
zaszczepili w pisarzu rodzice. W efekcie tego Wiśniewski jest magistrem fizyki i ekonomii, doktorem informatyki i doktorem habilitowanym
chemii.
Na co dzień mieszka we Frankfurcie nad Menem i pracuje w międzynarodowej firmie informatycznej. Na swoim koncie literackim zgromadził już kilkanaście powieści tj. „Zespoły napięć”,
„Los powtórzony”, napisana wspólnie i internautami „Martyna” i ostatnia – „Na fejsie z moim synem”. Książki te zostały już przetłumaczone na wiewww.puszczykowo.pl

le języków i cieszą się ogromnym zainteresowaniem
poza granicami Polski, w tym m. in. w Chinach,
Włoszech, Turcji, Holandii, Belgii, Chorwacji,
Słowacji, Czechach. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, że największą popularność
pisarz zdobył w Rosji, gdzie w drodze na spotkania autorskie rozpoznawany jest nawet przez celników. Dowodem na to jest wystawiana od 2009
roku w Teatrze „Baltijskij Dom” w St. Petersburgu sztuka teatralna pt. „S@motność w sieci”.
Po spotkaniu sympatycy literatury Janusza
L. Wiśniewskiego mieli możliwość zdobyć autografy.
M.N
październik 2012
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WYDARZENIE

PRZYWITALI JESIEŃ
Uczniowie klasy Ib ze Szkoły
Podstawowej nr 2 pożegnali lato
w Fundacji Stworzenia Pana
Smolenia. Do Baranówka dotarły
całe rodzinki: uczniowie, rodzice
i rodzeństwo. Przyjechała nawet
jedna babcia i dziadek.

Największe obawy wzbudzała pogoda. Poranek był wprawdzie słoneczny, ale
im bliżej godz. 16, tym na niebie gromadziły się coraz ciemniejsze chmury.
Gdy rozpalono ognisko pojawiły się
pierwsze krople deszczu. Później było
gradobicie, słońce, deszcz i znów słońce, a później znów deszcz, ale gościnni
gospodarze byli przygotowani na nie-

spodzianki ze strony pogody. Impreza
w większej części odbyła się pod namiotem. Stoły szybko zapełniły się wspaniałościami przygotowanymi przez rodziców. Były pyszne ciasta, sałatki, zupa
dyniowa, smalec i kiełbaski. Te ostatnie
smażone na grillu lub na ognisku, rozpalonym, gdy się przejaśniało. Jak kto lubił. Ale prawdziwe emocje wywoływały
konkurencje. A czego tam nie było! I wyścig kapselków, rzut piłeczką do piramidy
z plastikowych kubeczków, wyścigi
w workach. „Rzut beretem”, który zastąpiło frisby, konkurs malowania twarzy,
robienia papierowych łódeczek i wreszcie – przeciąganie liny. We większość
konkurencji z zaangażowaniem włącza-

li się rodzice ostro kibicując swoim pociechom lub nawet osobiście biorąc
udział w zawodach. Dzieci jeździły konno za przejażdżkę płacąc symboliczną
marchewką. Przerywnikiem wszystkich
zmagań sportowych były wspólne śpiewy. Na gitarze przygrywał Tata Mateuszka, Pan Maciej Kubacki. Klasa Ib dorobiła się nawet własnego śpiewnika! Tak,
więc od „Płonie ognisko w lesie”, przez
„Konika na biegunach”, po „ Stokrotkę”
rozbrzmiewało tego dnia w Baranówku.
To było niezapomniane popołudnie, które przedłużyło się do wieczora. Wszyscy lepiej się poznali i dobrze się bawili.
Pojawiło się wiele pomysłów i planów,
ale o tym, na razie, cicho sza.
red

ŻEGNAJ LATO NA ROK
„Jesień już, już palą chwasty w sadach
i pachnie zielony dym…”

Klasa IIc postanowiła pożegnać minione lato
z fasonem, w pięknych okolicznościach przyrody
– do współpracy zaprosiła młodszych kolegów
z klasy Ia.
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Na Osowej Górze, na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego odbył się wspaniały piknik rodzinny pod hasłem „Rodzinne pożegnanie lata na sportowo”. Pogoda dopisała, frekwencja również – uczniowie przyjechali z całymi rodzinami.
Było ognisko z pieczonymi kiełbaskami, ziemniakami i chlebem, pyszne domowe ciasta, mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy.
Szczęśliwe dzieci szalały na otwartej przestrzeni, biorąc
udział w coraz to nowych grach i zabawach, a na leśnym boEcho Puszczykowa październik 2012

isku został rozegrany prawdziwy mecz piłki nożnej! Na zakończenie wszyscy stanęli do wspólnej fotografii. Impreza udała
się znakomicie – już planujemy wiosenną powtórkę! Maria Tomalak i Sławomira Woźniak – wychowawczynie.
red
www.puszczykowo.pl

INWESTYCJE

RUSZYŁ REMONT MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

Firma Euro-Dach ze Śremu rozpoczęła w październiku remont domu
na Niwce. Po zakończeniu prac, które zaplanowano do końca tego roku,
będzie się w nim znajdowało 6 mieszkań komunalnych.
Ze starego budynku zostaną właściwie
tylko mury. W budynku konieczna jest
bowiem kompleksowa wymiana wszystkich instalacji: wod-kan, gazowej i elektrycznej. W zakres prac wchodzi także
montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Na koniec cały budynek zostanie
ocieplony. W związku z tym, że wcześniej w budynku znajdowały się pomieszczenia biurowe konieczne jest
także adaptacja obiektu na mieszkania, co
wiąże się uzyskaniem zgody na zmianę
sposobu użytkowania.

Budynek znajdujący się na terenie
gdzie obecnie funkcjonuje EKO RONDO
stoi nieużywany od wielu lat. Przedtem
mieściły się tam biura i magazyny funkcjonującej tam spółdzielni pracy. Od
lat 90. czyli od momentu przekazania
obiektu miastu stał on pusty. W związku
z dużym zapotrzebowaniem na mieszkania komunalne miasto wystąpiło do
Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie remontu. Miasto podpisało
umowę z bankiem na dofinansowanie kapitalnego remontu obiektu przy ul. Niw-

SALA GIMNASTYCZNA DO REMONTU

ka Stara wraz ze zmianą sposobu użytkowania. BGK wyłoży 40 % sumy potrzebnej na remont.
red

Prace związane z termomodernizacją sali gimnastycznej, z której
korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1
idą pełną parą.

W zakres I etapu prac wchodzi wykonanie robót modernizacyjnych budynku sali gimnastycznej wraz z częścią
socjalną i łącznikiem przy SP nr 1 w
Puszczykowie. Ekipy wykonawcy ocieplają dach tzw. styropapą, na którą zostanie położona warstwa papy termozg-

rzewalnej. Sala gimnastyczna zyska
także nowe okna i drzwi. Podczas remontu wykonany zostanie również tzw.
wieniec obwodowy, którego zadaniem
jest wzmocnienie ściany fundamentowej.
Zakres prac obejmuje także naprawę
ścian.

W przyszłym roku planowany jest II
etap, prac. Jego zakres obejmie ocieplenie budynku.
red

NOWE LAMPY I ZATOKA NA KRASZEWSKIEGO

Na ul. Kraszewskiego rozpoczęto prace związane
z wymianą oświetlenia drogowego. Firma SEM
z Łęczycy, którą wybrano w przetargu najpierw
zdemontuje stare słupy oświetleniowe, które stoją
przy tej ulicy.

Potem nastąpi montaż nowych masztów oświetleniowych
wraz z oprawami. Po zakończeniu prac wzdłuż ulicy Kraszewskiego będą świeciły 22 nowe lampy.
Do połowy grudnia na ulicy Kraszewskiego zostanie również wybudowana nowa zatoka autobusowa.
red

JESIENNY REMONT DRÓG

Tej jesieni na większości gruntowych ulic Puszczykowa
pracować będzie zestaw równiarka z walcem. Po przeglądzie
wszystkich ulic do tegorocznego równania z zagęszczaniem
wytypowano ¾ wszystkich „gruntówek” znajdujących
się w naszym mieście.
red
www.puszczykowo.pl
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NA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
INNA ORGANIZACJA RUCHU
INFORMACJE

Podobnie jak w ubiegłych latach 1 listopada na ulicach znajdujących się w pobliżu puszczykowskiego
cmentarza zostanie zmieniona organizacja ruchu. Zmiany spowodowane są oczywiście zbliżającym się
Świętem Zmarłych, podczas którego na groby swoich bliskich przyjeżdżają rodziny i bliscy. Zmieniona,
w stosunku do tej obowiązującej zazwyczaj, organizacja ruchu umożliwi m.in. utworzenie dodatkowych
miejsc parkingowych na odcinkach ulic wyłączonych z ruchu.

– Przypominamy kierowcom, aby w tym
dniu zwracali uwagę na znaki drogowe
i nie jeździli na pamięć. Należy także bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez funkcjonariuszy
kierujących ruchem – mówi Dariusz
Borowski, komendant Straży Miejskiej
w Puszczykowie.
1 listopada w rejonie cmentarza
zorganizowane zostaną objazdy. Ul.
Poznańska od ul. Wspólnej przy Szafonierze będzie do godz. 16 zamknięta.
Ulice Parkowa, Wydmowa, Przyszkolna

staną się w tym dniu ulicami jednokierunkowymi.
Z ul. Poznańskiej z ruchu wyłączona
zostanie część jezdni prowadząca w kierunku Poznania. Na wyłączonym z ruchu
odcinku zorganizowany zostanie parking, który będzie czynny do godz.
16.00. Później ruch na tym odcinku zostanie przywrócony.
– W związku z tym, że po godz. 16 zostanie tam przywrócony ruch prosimy kierowców o odjechanie z tego tymczasowego parkingu przed godz. 16 – apeluje

ODESZLI
Czyż Wioleta Maria
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D. Borowski. Nie będzie można zatrzymywać się i parkować na ul. Przyszkolnej za parkingiem przy przedszkolu aż do
ul. Piaskowej. Zmiana ta ma na celu
umożliwienie kierowcom płynnego wyjechania w kierunku Poznania i Mosiny.
W tym roku przed samym głównym
wejściem na cmentarz zostaną także wyznaczone dwa miejsca, w które będzie
można podjechać samochodem aby podwieźć osoby starsze albo mające problemy z poruszaniem. Nie będzie tam można
jednak parkować, a tylko zatrzymać się
w celu wysadzenia podwożonej osoby.
Straż miejska prosi, żeby kierowcy
zwracali uwagę na oznaczenia zmieniające ruch oraz funkcjonariuszy kierujących ruchem.
– Mieszkańców Puszczykowa, którzy
mieszkają blisko i mogą dojść do cmentarza proszę o zostawienie auta w domach,
zwłaszcza jeśli będzie w miarę ładna pogoda. Można też skorzystać z komunikacji miejskiej – prosi D. Borowski. – Natomiast do wszystkich kierowców apeluję
o zrozumienie i cierpliwość.
W tym roku po raz pierwszy strażnikom miejskim pomagać będą strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie. Przygotują punkt pierwszej
pomocy medycznej, a także będą wspierać strażników w kierowaniu aut na
parkingi.
red

We wtorek, 30 października br. o godz. 12.00 na puszczykowskim cmentarzu odbędzie się uroczyste odsłonięcie tabliczki na grobie śp. Aliny Rykowskiej-Zwolskiej, której w tym roku, na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa, Rada Miasta nadała pośmiertnie tytuł „Zasłużonej dla Miasta
Puszczykowa”.
Dr Alina Rykowska-Zwolska była lekarzem, literatem, ekologiem i społecznikiem. Czynnie pomagała chorym, osieroconym i niepełnosprawnym dzieciom.
Z zaangażowaniem działała na rzecz ochrony środowiska naturalnego, była
współzałożycielką Towarzystwa Miłośników Puszczykowa i Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Wiele lat mieszkała w Puszczykowie. Zmarła w 1999 r.
www.puszczykowo.pl

DOMY TEŻ MUSZĄ MIEĆ PRZEGLĄDY

BEZPIECZEŃSTWO

Sezon grzewczy rozpoczął się już na dobre. Kominy w naszych domach
są teraz eksploatowane najintensywniej. Niestety wciąż wielu
właścicieli domów nie czyści kominów, nie mówić już nawet o tym,
że spalając w piecach śmieci czy plas=ki przyczyniają się do niszczenia
przewodów kominowych. Osadzające się wewnątrz nieczyszczonych
przewodów sadza stwarza też duże zagrożenie pożarowe.
Niestety proceder palenia w piecach
„śmieciami” zauważalny, a właściwie wyczuwalny, jest także w Puszczykowie. Szczególnie w okresie przejściowym, wielu przepala w piecach wszystkim, co ma „pod
ręką” w tym plastikami, a to oprócz tego, że
uciążliwe dla naszego powonienia jest także
trujące, bo podczas spalania plastiku wydzielają się toksyczne gazy.
Niektórzy uważają również, że skoro korzystają z nowoczesnych kotłów to nie
muszą już tak dokładnie dbać o komin. Nic
bardziej mylnego. Czyszczenie przewodów
kominowych i wentylacyjnych jest konieczne a nawet obowiązkowe!
Okresowe czyszczenie przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych to obowiązek określony przepisami. Poza tym z pewnością nie wszyscy zdajemy sobie sprawę
z tego, że jeśli przydarzy się pożar, ubezpieczyciel może zażądać dowodu, że właściciel
dbał o kominy (zgodnie z prawem) – należy
wtedy przedstawić protokoły pokontrolne
wystawione przez mistrza kominiarskiego.
Jak często należy czyścić kominy?
Obowiązek dopilnowania, żeby kominy
i przewody wentylacyjne zostały wyczyszczone, spoczywa na właścicielu lub zarządcy domu i wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z 21 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowalnych i terenów.
W rozdziale 7: „Instalacje i urządzenia
techniczne” znajdziemy zapis, z którego
wynika, że przewody kominowe powinny być
obowiązkowo sprawdzone raz w roku. Jeśli
przewody spalinowe i dymowe są używane,
należy je również systematycznie czyścić:
spalinowe (od palenisk opalanych paliwem
płynnym i gazowym) – dwa razy w roku,
a dymowe (od palenisk opalanych paliwem
stałym) – cztery razy w roku. Kontrolą powinny być objęte nie tylko przewody dymowe
i spalinowe, ale także kanały wentylacyjne.
Nie czyszczenie przewodu dymowego
może doprowadzić do zapalenia się sadzy,
www.puszczykowo.pl

która podczas eksploatacji osadza się na wewnętrznych ściankach komina. Pożar w kominie to, bowiem wciąż jedna z częstych
przyczyn pożarów budynków.
Podczas prac związanych z czyszczeniem kominów wciąż zdarzają się przypadki zapchania przewodów przez gniazdujące
w nich ptaki. Kominy szczególnie upodobały
sobie kawki, które potrafią nanieść do przewodu, w którym wiją gniazdo kilogramy
drobnych patyczków i śmieci
Po przeprowadzeniu kontroli technicznej
przewodów kominowych mistrz kominiarski
powinien sporządzić protokół pokontrolny.
Po każdorazowym oczyszczeniu przewodów kominowych należy żądać od kominiarza (czeladnik kominiarski) dokumentu
potwierdzającego wykonanie prac.
Jeszcze mniej właścicieli lub zarządców
domów jednorodzinnych pamięta o tym (lub
w ogólne nie wie), że ma również obowiązek
zlecenia przeprowadzenia tzw. przeglądu
budowlanego 5-letniego. Polega on na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do
użytkowania całego obiektu budowlanego
w tym architektury, konstrukcji oraz instalacji sanitarnych w tym szczególnie szczelności instalacji kanalizacyjnej (przejścia instalacji przez ściany i stropy i szczelność szamb),
estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą obejmuje się również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń,
osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od
porażeń, oporności izolacji przewodów oraz
uziemień instalacji i aparatów.
W myśl art. 62 ust. 1 punkt 1), a), b) c)
i punkt 2) obowiązującego Prawa Budowlanego w budynkach jednorodzinnych powinniśmy wykonywać następujące kontrole
okresowe:
• przegląd instalacji gazowej i przewodów kominowych oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska przynajmniej
raz w roku.
• Przegląd budowlany i instalacji elektrycznej co najmniej raz na 5 lat.

Natomiast wszystkie inne obiekty budowlane, na budowę których wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowę tj. budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki administracyjne i biurowe itd. lecz w tym również (garaże o pow. ponad 35m2 powierzchni,
budynki gospodarcze, magazynowe) powinny mieć założoną książkę obiektu budowlanego i powinniśmy wykonywać w nich następujące kontrole okresowe:
• przegląd budowlany polegający na sprawdzeniu elementów budynku i instalacji
narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników
występujących podczas użytkowania obiektu budowlanego przynajmniej raz w roku.
• instalacji gazowej i przewodów kominowych
oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska przynajmniej raz w roku.
• Przegląd budowlany i instalacji elektrycznej co najmniej raz na 5 lat.
Wykonawcami takich kontroli mogą być
wyłącznie osoby posiadające uprawnienia
ogólnobudowlane, uprawnienia budowlane sanitarne i gazowe, uprawnienia budowlane
energetyczne, którzy są członkami Izby
Inżynierskiej i mają opłacone należne składki
członkowskie w tym ubezpieczenie OC na
dzień wykonywania czynności kontrolujących
jak również mistrzowie kominiarscy w zakresie kontroli przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacji grawitacyjnej.
– Z domem jest jak z samochodem. Każdy
kierowca wie, że musi mieć przegląd, bo inaczej grożą za to surowe mandaty – wyjaśnia
inż. Waldemar Skrzypczak z Puszczykowa.
Jak przestrzega inż. Waldemar Skrzypczak
przeglądy okazują się najczęściej potrzebne
w razie jakiegoś nieszczęśliwego wypadku,
pożaru itp., kiedy zaczyna się o nie dopytywać ubezpieczyciel w związku z planowaną wypłatą odszkodowania.
Przeglądy mogą wykonywać jedynie fachowcy z ważnymi uprawnieniami. Ich listę ma
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa mieszcząca się w Poznaniu
przy ul. Dworkowej 14. Strona internetowa:
www.woiib.org.pl, a wykonawców możemy
również szukać w Internecie pod hasłami: okresowe kontrole budowlane Poznań, panorama
firm Poznań.
red
październik 2012
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SŁUSZNA RACJA N SEGREGACJA!

INFORMACJE

Puszczykowska „Dwójka” zaangażowała się w kolejną akcję – tym razem
bierzemy udział w konkursie na zbiórkę makulatury, organizowanym
przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów
– SELEKT”, Związek Międzygminny „Obra” oraz Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT” Spółka z o.o. w ramach projektu
edukacyjnego „Słuszna racja – segregacja”.

Konkurs potrwa do 31 października,
dla zwycięskich klas przewidziano nagrody. W akcję włączyli się uczniowie,
ich rodzice, a nawet sąsiedzi – w zaciętej rywalizacji po pierwszym tygodniu
prowadzi klasa 6a, ale jak wiadomo
wszystko może się zmienić…

Dziękujemy Przedsiębiorstwu Usług
Komunalnych „Eko-Rondo” s.c. w Puszczykowie oraz pracownikom P.H.U.
„RAMPA” w Puszczykowie za pomoc
w przeprowadzeniu zbiórki.
Danuta Krzyżostaniak
– nauczycielka przyrody

W ramach systemu Wielkopolska
Sieć Szerokopasmowa, INEA buduje
w Puszczykowie sieć światłowodową bezpośrednio do domu.

Krwiobus zaparkuje w Puszczykowie 28 października (niedziela) na parkingu przy
Kościele p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Dworcowa 16. Akcja trwać będzie
w godzinach od 9.00 do 14.00.
„TY RÓWNIEŻ MOŻESZ PODAROWAĆ KOMUŚ ŻYCIE”

Uczniowie SP nr 2 uczestniczyli także
w akcji Sprzątanie Świata

BUDUJĄ
JESIENNA ZBIÓRKA KRWI
Puszczykowo wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
ŚWIATŁOWÓD OSP
i Krwiolecznictwa organizuje jesienną akcję zbiórki krwi.
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Inwestycje są współfinansowane w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013 z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Planowany termin zakończenia pierwszego etapu prac jest przewidziany na koniec roku
br., i obejmuje rejon Puszczykowa w pobliżu
ul: Poznańskiej, Wierzbowej, Zielonej i Podleśnej, a także część Niwki (ul. Kosynierów
Miłosławskich, Śląska, Środkowa). Pozostała
część miasta będzie podłączona do sieci po
przetargach, które odbędą się w przyszłym
roku. Zakończenie całej inwestycji planowane
jest do końca 2014 r. INEA przeprasza za
wszelkie utrudnienia w czasie prowadzenia
inwestycji.
Mieszkańców w zasięgu sieci budowanej
przez INEA odwiedzają w godzinach popołudniowych i wieczornych przedstawiciele operatora, którzy legitymują się odpowiednim identyfikatorem z logo INEA i nie
są upoważnieni do pobierania żadnych opłat.
Wizytę przedstawiciela INEA można zamówić kontaktując się z koordynatorem – Michałem Boruszewskim, michal.boruszewski@inea.com.pl, tel. kom. 666 90 38 35.
Echo Puszczykowa październik 2012

ANDRZEJKI DLA SENIORÓW
Zapraszamy serdecznie na spotkanie andrzejkowe,

które odbędzie się w czwartek 29 listopada o godz. 19:00.
Bilety w cenie 15 zł. do nabycia w Bibliotece Miejskiej od 5 listopada 2012 r.

ZABAWA ANDRZEJKOWA DLA DZIECI

Wszystkie dzieci w wieku 6–10 lat, zapraszamy na zabawę andrzejkową, która odbędzie się w piątek 23 listopada 2012 r. w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie w godzinach 18.30–22. Zapisy oraz bilety w cenie 15 zł. do nabycia
w Bibliotece Miejskiej od 5 listopada 2012 r.
red

DZIEŃ CHŁOPAKA
28 września w Gimnazjum nr 1
zorganizowano Dzień Chłopaka.

Zadaniem dziewcząt było przebranie
się za chłopaków, a chłopców przebranie
się za dziewczyny.
Wszyscy świetnie się bawili. Na długiej
przerwie odbył się konkurs za najlepsze
przebranie. Nagrodą za pierwsze miejs-

ce było zwolnienie z pytania na cały poniedziałek oraz coś słodkiego.
Zwycięzcy:
• Ryszard Borowski (kl. 2b)
• Julia Chałdaś i Karolina Krzyżańska
(kl.2a)
• Dawid Zeuschner i Mikołaj Graj (kl. 2b)
• Magda Zielińska i Pamela Bielak (kl.2b)
• Jakub Koszela (kl. 1a)
• Katarzyna Werblińska i Nikola Trzcińska (kl.2a)
red
www.puszczykowo.pl

ŚMIECI W NOWEJ USTAWIE

CZYSTOŚĆ

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach wprowadza zmiany w gospodarce
odpadami komunalnymi. Dotyczą one zarówno mieszkańców, jak i ﬁrm
wytwarzających odpady komunalne, przedsiębiorców odbierających
odpady od mieszkańców oraz samorządy lokalne.

Najważniejsza zmiana, jaka czeka nas
od lipca 2013 roku, to zastąpienie funkcjonujących umów z firmami wywozowymi przez umowę, którą zawrzemy
z Gminą. Od lipca przyszłego roku to
właśnie do Gminy będziemy wnosić
opłaty za wywóz śmieci z naszych posesji. W przypadku Puszczykowa, Gmina będzie przekazywała te pieniądze
Związkowi Międzygminnemu Centrum
Zagospodarowania Odpadów „Selekt”,
do którego należy zagospodarowanie
wszystkich wytwarzanych w danym rejonie odpadów.
Zmiany w systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi mają sprawić, że
nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać
śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy
mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów.
Na razie nie wiadomo jednak według
jakiej zasady będą obliczane stawki za
wywóz. W najbliższym czasie Zgromadzenie Związku Międzygminnego, dokona wyboru metody obliczania opłaty

wnoszonej przez mieszkańców. Ustawa
dopuszcza dokonanie wyboru metody obliczania opłaty spośród następujących
możliwości:
1) wg liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (najbardziej prawdopodobna),
2) wg ilości zużytej wody w danej nieruchomości,
3) wg powierzchni lokalu mieszkalnego,
4) lub na podstawie jednej stawki od gospodarstwa domowego.
Już niedługo Zgromadzenie Związku
„Selekt” wybierze jedną metodę dla całego obszaru Związku.
Na obszarze Związku, jako organizatora systemu, obowiązywać będzie jednakowa cena dla wszystkich właścicieli nieruchomości.
Z tak pobranej „opłaty śmieciowej”,
zgodnie z ustawą sfinansowane zostaną
koszty:
– odbierania i transportu odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości objętych systemem,

– zbierania i transportu odpadów komunalnych selektywnie zbieranych w punktach selektywnego zbierania,
– przetwarzania odebranych i zebranych
odpadów komunalnych,
– budowy, wyposażenia i eksploatacji
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– obsługi administracyjnej systemu,
w naszym przypadku na poziomie
związku międzygminnego.
Informacje o nowelizacji ustawy znajdziemy m.in. na internetowej stronie:
www.naszesmieci.pl Temat nowelizacji
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach był wielokrotnie poruszany podczas posiedzeń Komisji
Spraw Społecznych. Radni uczestniczyli też w posiedzeniu wyjazdowym do
Czempinia, gdzie mieści się siedziba
SELEKT-u. W najbliższym numerze
„Echa Puszczykowa” zaprezentujemy
na jakim etapie znajduje się wdrażanie
nowej ustawy w Puszczykowie.
red

WYRZUCAMY GRATY Z CHATY

Po raz kolejny Urząd Miejski w Puszczykowie
organizuje bezpłatną objazdową zbiórkę odpadów,
których pozbycie się jest kłopotliwe i sprawia
mieszkańcom wiele problemów.

W ramach zbiórki można pozbyć się nagromadzonych i od
dawna, zalegających w naszych domach i garażach przeterminowanych leków, pojemników po farbach, opakowań po olejach oraz zużytych opon.
Mogą to być również: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tapczany, dywany, wykładziny, fotele, stoły, krzesła –
tak jak to było przy poprzedniej zbiórce.
Chcąc bezpłatnie pozbyć się niepotrzebnego tapczanu, kanapy czy fotela należy wystawić ją przed bramę do godz. 7.00
w sposób nie blokujący drogi przejścia i przejazdu. Prosimy

www.puszczykowo.pl

również, jeśli to możliwe, o rozmontowanie mebli na mniejsze elementy, aby ułatwić ich załadunek.
Gorąco apelujemy, żeby odpady niebezpieczne, np. leki przygotować do odbioru tak, by nie dostały się w niepowołane ręce
i żeby ich resztki nie przedostały się do gruntu i wód powierzchniowych.
Nie będą odbierane odpady z remontów oraz odpady
z działalności gospodarczej.
Duże elementy jak meble, dywany, zużyty sprzęt można przygotować dzień wcześniej, natomiast odpady niebezpieczne oraz
opony prosimy wystawić dopiero rano.
Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji

WYRZUCAMY GRATY Z CHATY.
Zbiórka rozpocznie się
w sobotę 17 listopada o godzinie 7.00.
październik 2012
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SIATKARZE ŚWIĘTOWALI 50LLECIE MIASTA
SPORT

20 października na salach gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 2
odbył się Turniej Piłki Siatkowej z okazji 50-lecia Miasta Puszczykowa.
Centrum Animacji Sportu zaprosiło tym razem do zabawy męskie
drużyny siatkarskie. Do turnieju zgłosiło się sześć drużyn.

Mimo pierwotnego planu, że mecze
będą odbywały się na jednej – większej
– sali gimnastycznej, a mniejsza posłuży
za salę rozgrzewkową, po konsultacji sędziów z organizatorem oraz zespołami
zdecydowano rozgrywać mecze na obu
salach.
Zatem od godziny 10 rozpoczęła się
siatkarska rywalizacja. Zespoły podzielono na dwie grupy, po trzy zespoły w
każdej. W grupach grano systemem
„każdy z każdym”. Do półfinałów awansowały po dwie drużyny z każdej grupy.
Po półfinałach rozegrano mecz o trzecie
miejsce i finał.
Klasyfikacja końcowa
prezentuje się następująco:
1 miejsce – Siatkarz Luboń
2 miejsce – Wyczesy

3 miejsce – Wildex
4 miejsce – MKS PTS Puszczykowo
5 miejsce – Bobole
6 miejsce – Budowlanka

Turniej sędziowali sędziowie z Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej.
Wszystkim uczestnikom zapewniono
napoje, słodkie przekąski oraz ciepły posiłek. Nad bezpieczeństwem zawodników
czuwała wykwalifikowana pielęgniarka.
Każdy z zespołów otrzymał pamiątkowe
medale i dyplomy.
Uczestnikom gratuluję sportowej
postawy i pięknej walki. Dziękuję władzom Szkoły Podstawowej nr 2 za udostępnienie obiektu. Chłopcom z MKS
PTS Puszczykowo dziękuję za pomoc
w przygotowaniu sal gimnastycznych
do turnieju.

Wszystkim pozostałym osobom dziękuję za wsparcie i uśmiech. Zapraszam
na kolejne imprezy organizowane przez
CAS.
Joanna Hejnowicz

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PUSZCZYKOWO

Z inicjatywy byłych zawodników, obecnych i dawnych
trenerów, grających uczniów i ich rodziców – powstał
nowy – siatkarski – uczniowski klub sportowy.

W skład Zarządu Międzyszkolnego Klubu Sportowego
PUSZCZYKOWO weszli: Jacek Piasecki – prezes, Agnieszka Piasecka – skarbnik, Elżbieta Lerczak – sekretarz oraz członkowie: Roman Fąs i Jakub Matuszczak. Trenerami są Joanna
Hejnowicz i Przemysław Hejnowicz.
W tym roku MKS zgłosił do rozgrywek związkowych zespoły w kategorii młodziczek i młodzików, czyli dziewcząt
i chłopców roczników 1998 i młodszych. Najstarsi chłopcy wystąpią w Lubońskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki i w Puszczykowskiej Lidze Piłki Siatkowej. Najmłodsze dzieci zagrają
w Otwartych Mistrzostwach Poznania w mini piłce siatkowej.

Mamy nadzieję zorganizować też turnieje dla różnych grup wiekowych.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu
666 851 382.
jh

PUSZCZYKOWSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ

31 października o g. 18:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1
odbędzie się losowanie do Puszczykowskiej Ligi Piłki Siatkowej.
W razie zgłoszenia się większej liczby zespołów eliminacje odbędą się 10 listopada.
ZAPRASZAMY
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SREBRO W SOBÓTCE

SPORT

Kolejny udany start odnotowali zawodnicy klubu
badmintonowego PTS Puszczykowo. Tym razem
sportowcy wzięli udział w Krajowym Turnieju
Juniorów i Młodzików w Sobótce koło Wrocławia.

Świetnie zaprezentował się w kategorii młodzików Mateusz Kędziora, który po wygraniu trzech pojedynków w grupie w tym z rozstawionym z nr 1 zawodnikiem z KS Match
Point Ślęża znalazł się w półfinale. W walce o finał Mateusz
zmierzył się z zawodnikiem z klubu KS Chojnik Jelenia Góra.
Po nerwowej końcówce pierwszego seta (wygrana na
przedłużanie), w drugim secie Mateusz zagrał już spokojniej,
wygrywając ostatecznie spotkanie w dwóch setach. W finale na zawodnika PTS-u czekał wymagające przeciwnik z klubu LUKS Krokus Góralice. Mimo zaciętej walki Mateusz uległ
rywalowi w dwóch setach zajmując ostatecznie drugie miejsce i srebrny medal. Jest to pierwszy taki sukces tego zawodnika na arenie krajowej. Mateusz grał również w grze mieszanej, gdzie w parze z zawodniczką z Sobótki zajął czwarte
miejsce.

W kategorii Juniorów zagrał Paweł Bakun. Zarówno w grze
pojedynczej jak i podwójnej Paweł trafił do silnej grupy, w której nie udało się odnieść zwycięstwa. Trener jednak nie kryje
zadowolenia z gry Pawła, który musi się „ograć” na turniejach
ogólnopolskich.
PTS

DRUGI W WIELKOPOLSCE
W trwających od 15 do 22 września br. w Żerkowie Mistrzostwach
Międzywojewódzkich w szachach klasycznych juniorów zagrało blisko
120 młodych zawodników reprezentujących kluby z Wielkopolski
i Zachodniopomorskiego.

Wśród nich grał Wojtek Niedbała,
uczeń klasy 3a Gimnazjum Nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie.
Mistrzostwa Międzywojewódzkie to
ostatni etap eliminacji do Mistrzostw Polski. Grano systemem jedna runda dziennie, tempo 90+30"/za ruch.

Wojtek grał w grupie C15 (rocznik
1997–1998). Z dorobkiem 4 wygranych,
2 remisów i 3 porażek zajął 6 miejsce
(drugi z Wielkopolski) i do awansu do
Mistrzostw Polski zabrakło mu tylko jednego zwycięstwa.
DN

GRALI O PUCHAR BURMISTRZA SULĘCINA

Dwóch zawodników puszczykowskiej sekcji badmintona
wystartowało w krajowym turnieju młodzików i
juniorów, który odbył się 22–23 września w Sulęcinie.

W kategorii młodzików Mateusz Kędziora zajął drugie miejsce w grupie odnosząc jedno zwycięstwo i jedną porażkę. Lepiej Mateuszowi poszło w grze deblowej, gdzie z partnerem
z Przeźmierowa zabrnął do półfinału zajmując ostatecznie
3 miejsce, pokonując dobrą parę z LUKS Krokus Góralice.
www.puszczykowo.pl

W kategorii juniorów Paweł Bakun również dotarł do
półfinału, gdzie wygrany mecz o 3 miejsce stoczył z zawodnikiem z Słupcy zdobywając ostatecznie brązowy medal.
W grze podwójnej Paweł zagrał z zawodnikiem z Słupcy. Był
to dobry wybór bo chłopaki zabrnęli do finału gdzie nieznacznie
ulegli parze Targowej Górki.
Zawody był pierwszym startem zawodników PTS-u, którzy
do końca roku mają zaplanowane jeszcze kilka startów na arenie ogólnopolskiej.
PTS
październik 2012
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