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owa hala sportowo-widowiskowa będzie służyła wszystkim miłośnikom sportu i amatorom kultury.
Będzie również przyjazna dla starszych i młodszych, dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego uczestniczyli przedstawiciele władz miasta

z Burmistrzem Andrzejem Balcerkiem na czele, Mieczysław Ferenc z zarządu Powiatu Poznańskiego,
puszczykowscy radni, projektant, przedstawiciele wykonawcy, którym jest firma Skanska S.A. i wielu innych.
znamienitych gości.

- Budowa hali sportowo-widowiskowej to największa
w historii inwestycja, realizowana przez Miasto Puszczykowo. Niezmiernie mnie cieszy, że nasi mieszkańcy zyskają nowoczesny obiekt, pozwalający między innymi na organizowanie zawodów rangi krajowej w wielu dyscyplinach sportowych - np. badmintonie, w któ,ym zawodnicy PTS Puszczykowo odnoszą wiele sukcesów, siatkówce czy innych dyscyplinac h. Nowy obiekt będzie s łuży ł głównie uczniom
i gimnazjalistom do zajęć z wychowania.fizycznego, ale nie
tylko. Zastosowane rozwiązania akustyczne i widownia na
około 300 osób umożliwią organizację rozmaitych imprez kulturalnych i koncertów. Warto podkreślić, że do tej pory
w Puszczykowie nie było sali, zdolnej pomieścić kilkuset widzów- dodaje Andrzej Balcerek, burmistrz Puszczykowa.
Hala sportowo-widowiskowa będzie służyła przede
wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr
I. Oczywi ście po zajęciach lekcyjnych, będą z niej korzystać
także doroś li mieszkańcy Puszczykowa. Zostanie połączona
łącznikami z budynkami gimnazj um i szkoły podstawowej.
- Uczniowie będą mieli do dyspozycji płytę główną hali
o wymiarach 44x24 m, z możliwością jej podziału na trzy
boiska oraz salę do gimnastyki korekcyjnej. Znajdą się tam
również szatnie, zaplecze socjalne, sala konferencyjna i biura. W obiekcie będzie można organizować koncerty, przedstawienia teatralne, duże imprezy szkolne, a także konferencje
czy spotkania biznesowe - mówi Dariusz Szymkowiak, menadżer projektu, Skanska.
Dodatkowo obok hali przewiduje się J 38 miejsc postojowych. Obiekt będzie w pełni przystosowany dla osób niepeł
nosprawnych - wejścia do środka z poziomu chodnika, winda
oraz toalety przystosowane dla osób korzystających z wózków inwalidzkich. Wysokość hali to ponad 15 m, a kubatura

ponad 31,5 tys. m3 . Autorem projektu jest Pracownia Projektowa Mariusz Wrzeszcz.
POSTĘP PRAC
- Prace ruszyły w czerwcu tego roku. Rozpoczęliśmy od
rozbiórki starej sali gimnastycznej. Do tej pory wykonaliśmy
już niemal wszystkie roboty ziemne i zbliżamy się do zakoń
czenia fundamentów i ścian fundamentowych, natomiast ścia
ny murowe i żelbetowe mamy zrealizowane w 20%. W najbliż
szym czasie będziemy wykonywać konstrukcję parteru. Głów
ne dźwiga,y nad boiskiem hali wykonamy z drewna klejonego
- będzie ich 7, o rozp iętości 33 m każdy. Do końca roku planujemy, by obiekt znalazł s ię pod dachem - mówi Tomasz
Litwiniec, kierownik budowy z firmy Skanska.
Jak dodał Zbyszko Kapłon , dyrektor zespołu projektów,
Skanska, ma on nadzieję, że puszczykowska hala stanie się
wizytówką miasta, obiektem ważnym dla wszystkich mieszkańców miasta, w którym uczniowie będą mogli w komfortowych warunkach rozwijać swoje umiej ętnośc i sportowe,
pozostali zn ajdą tu też coś dla siebie - m.in. koncerty czy
inne wydarzenia kulturalne. red

Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni, że w dniu dzisiejszym tj. 20 września
2016 r. został wbudowany Akt erekcyjny pod budowę hali sportowo-widowiskowej w Puszczykowie.
Staraniem Burmistrza Miasta Puszczykowa Andrzeja Balcerka, Rady Miasta Puszczykowa
i wielu życzliwych tej inicjatywie ludzi, wznoszony jest obiekt sportowy, zaprojektowany przez Mariusza Wrzeszcza, zaś jego wykonawcą jest firma Skanska.SA.
Jesteśmy głęboko przekonani, że przystępując do budowy hali sportowo-widowiskowej spełniamy
wolę, aspiracje i dążenia społeczności lokalnej, przyczyniając się do rozwoju Miasta Puszczykowa,
w trosce o to, aby nowo zbudowany obiekt jak najlepiej służył wszystkim mieszkańcom, uczniom,
miłośnikom i pasjonatom sportu.
www.puszczykowo.pl
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PŁAĆMY PODATKI W PUSZCZYKOWIE
- BĄDŹMY LOKALNYMI PATRIOTAMI
Z Piotrem Łoździnem, skarbnikiem Puszczykowa
rozmawia Bogdan Lewicki
dżetu

swojego miasta. Jest to dla mnie
niezrozumiale. Tu mieszkają,
tu posyłają dzieci do szkól, a nie poczuwają się do tego, aby poprzez swój podatek wspólfmansować wydatki Miasta na realizację zadań, które służą
nam wszystkim.
Dlaczego tak się dzieje?
To, do Jakiej gminy tra.fi podatek PIT, zależy od
miejsca zamieszkan ia
wskazanego w deklaracji PIT Co bardzo ważne adres zameldowania może być zupełnie inny. W
przypadku przedsiębiorców konieczna
jest jeszcze zmiana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CE/DG). Z rozmów, jakie
prowadzę z przedsiębiorcami jawi się
kilka powodów takiego postępowania.
Część po prostu nie była świadoma i
oni chętnie dokonują zm iany, nawet
czują pewne zakłopotanie z tego powodu, że dotychczas ich podatek nie trafiał
do Puszczykowa. Druga grupa to c i,
którzy nie chcą poświęcić czasu na dokonanie zmiany;a przypomnę, że wystarczy 5-minutowa wizyta w jakimkolwiek urzędzie gminy, a ci, którzy mają
podpis elektron iczny nawet nie muszą
się ruszać z domu. ]jest też trzecia grupa, są to osoby, które obawiają się
zmienić urząd skarbowy, w którym od
lat się rozliczają.
Ciekawe, że osoby niebędące mieszkańcami Puszczykowa - bo tak wynika
z ich deklaracji - często domagają s ię
realizacji inwestycji przy domach,
w któ,ych podobno nie mieszkają.
Chciałbym, aby ten wywiad sprowokował dyskusję wśród Puszczykowian.
Zachęcam do tego, aby w gronie swoich
znajomych podjąć rozmowy na ten temat, zapytać ich, czy aby na pewno dobrze wypełniają deklarację PIT
zupełnie

Jakie perspektywy rozwoju ma
Puszczykowo? W innych gminach powiatu poznańskiego widzimy bardzo
dynamiczny rozwój - powstają powierzchnie pod działalność gospodarczą. W Puszczykowie takich możliwo
ści nie ma. Czy to oznacza, że Puszczykowo z każdym rokiem będzie
traciło dystans do innych gmin?
Absolutnie nie. Naszą silą, ze wzglę
du na liczbę przedsiębiorców, ale nie
tylko, również bowiem osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jest
podatek PIT Na przykład, średni podatek od przedsiębiorców, mieszkających
w Puszczykowie, opodatkowanych podatkiem liniowym to 60.000 zł rocznie,
z tego dla Puszczykowa przypada
22.000 zł. Ten dochód odpowiada dochodowi z podatku od nieruchomości,
Jaki można pozyskać od 1OOO m2 powierzchni budynku zajętego pod działalność gospodarczą. Podatników pła
cących podatek liniowy mamy przeszło
350, co daje aż 350.000 m2 powierzchni budynków. Jak widać, dla rozwoju
Puszczykowa nasze podat/..'i są wystarczające. A mogłoby być jeszcze lepiej,
gdyż część przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy w ostatnich latach
zamieszka/i w Puszczykowie swoim podatkiem PIT zasila budżety innych
gmin, głównie Poznania, zamiast bu-
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Uważam, że możemy się Jeszcze
szybciej rozwijać, utwardzać co roku
więcej dróg, więcej środków przeznaczać na kulturę, oświatę i sport. Tfystarczy, że wszyscy nasi mieszkańcy będą
takimi lokalnymi patriotami i będą pła
cili podatki tam, gdzie mieszkają.

cą

Jaka jest skala osób, które nie pła
podatków w Puszczykowie, choć tu

mieszkają?

Szacuję, na podstawie prowadzonej
aktualnie analizy wpisów w CEIDG,
że takich przedsiębiorców Jest około
200. Natomiast osób nieprowadzących
działalności gospodarczej nie jestem
w stanie dokładnie oszacować. Przypuszczam, że może to być jeszcze więcej
osób niż przedsiębiorców. Chciałbym
przypomnieć, że osoby nieprowadzące
działalności gospodarczej, aby ich PIT
trafił do budżetu naszego Miasta, nie
muszą nic więcej zrobić.Jak tylko w deklaracji PIT oświadczyć, że mieszkają w
Puszczykowie.

Jakie działania zamierzacie pań
stwo podejmować?
Aktualnie wysyłamy pisma do
wszystkich przedsiębiorców, mieszkają
cych w Puszczyk.owie niepłacących tu
podatkóM1, informujące o obowiązku dokonania zmiany w CEiDG. Przypomnę,
że przedsiębiorca ma obowiązek zmiany
adresu w tej ewidencji w ciągu 7 dni od
dnia zmiany miejsca zamieszkania. Ponadto, jak co roku, będziemy prowadzili kampanię informacyjną, ponieważ te
prowadzone w latach 2015-2016 sprawiły, że przybyło nam prawie 200 osób,
płacących podatek PIT-w Puszczykowie.
Na jakiej podstawie państwo ustalacie, czy dany przedsiębiorca mieszka w Puszczykowie?
www.puszczykowo.pl

Urząd prowadzi wiele rejestrów, np.
rejestr budynków mieszkalnych, rejestr
mieszkańców czy rejestr wyborców. Ponadto, należy pamiętać, że Puszczykowo
to małe miasto i niemal wszyscy się tu
znają.

A jeśli przedsiębiorcy nie zareaguna otrzymane pisma?
W takich przypadkach Urząd może
dokonać zgłoszen ia do CEiDG o niezgodności adresu zamieszkania ze stanem faktycznym. Efektem może być nawet wykreślen ie przedsiębiorcy z ewidencji. Drugą możliwośc ią jaką ma
Miasto, j est wystąpienie z pozwem do
sądu o odszkodowanie. Możliwość takich działań daje Miastu nowelizacja
ustawy o swobodzie prowadzenia działalnośc i gospodarczej z dnia 19 maja
bieżącego roku. Oczywiście nie chcielibyśmy podejmo wać tych czynności! Liczymy, że mieszka,ky, którzy otrzymają
pisma z Urzędu sami dokonają odpowiednich zmian. W końcu jest to obowiązek wynikający wprost z przepisów
prawa. Zakładam, że stan obecny wynika tylko i wyłączn ie z niewiedzy.

ją

Pozew o odszkodowanie?
Niewątpliwie Miasto poprzez błędne
wskazanie przez część przedsiębiorców
adresu zamieszkania w CEiDG, a ty m
samym w PIT-ach za poszczególne lata,
doznało wymiernej straty finansowej.
Osoby te do końca chyba nie zdają sobie z tego sprawy.

wynikające wypełniać jak najlepiej.

Zami na rozwoju Puszczykowa, również osobiście. Nie każdy pewnie wie, że
mam działkę w Puszczykowie, którą kupił jeszcze mój dziadek, a gdzie obecnie
mieszka moja mama. W Puszczykowie
od dziecka spędzałem każde wakacje,
a teraz przyjeżdżają tu moje córki.
Właśnie ze 1.vzględu na chęć rozwoju
naszego Miasta m.in. przekonywa/em
wraz z Burmistrzem, że warto wybudować tu halę widowiskowo-sportową
i szuka/em możliwości jej sfinansowania. W mojej pracy najbardziej lubię
czas projektowania budżetu. Zawsze dla
Burmistrza i dla mnie priorytetem są
zadania inwestycyjne. Dużą przyjemność sprawia mi możliwość poszukiwania środków, aby jak najwięcej takich
zadań wykonać w Puszczykowie.
leży

Wspomniał pan o bali. Czy jej budowa nie zastopuje innych inwestycji?
W żadnym razie. W najbliższych
dwóch latach planujemy inwestycje na
poziomie przeszło 1O mln zł w każdym
roku, i to nie licząc środkó w unijnych
o jakie Miasto będzie s ię ubiegało, np.
na budowę parkingów, termomodernizację budynku urzędu miejskiego, zagospodarowanie zakola Warty. W roku
bieżącym jest to prawie 9 mln zł. Takiego poziomu wydatków majątkowych w
Puszczykowie w kilku latach z rzędu
jeszcze nie by/o.

Jak.ie inwestycje poza

halą

Miasto

Czy takie działania nie będą źle
odebrane przez nasze lokalne społe

będzie realizowało?

czeństwo?

i modernizacja ulic. Poza tym planuje-

Wydaje się, że byłyby akceptowane
przez naszych mieszkal,ców, a przynajmniej większości. Przecież Miasto przez
niedopełnienie obowiązku zmiany adresu zamieszkania traci co roku miliony
złotych. Jednak jeszcze raz podkreślę, że
j est to ostateczność, której zakładamy,
że unikniemy.
Co pana skłoniło do podjęcia analizy wpisów w CEiDG?
Gdy podejmuję się pełnienia jakiejś
fiinkcji, to staram się obowiązki z niej

my połączenie budynków urzędu miejskiego, dokończenie zagospodarowania
terenu Centrum Animacji Sportu, budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP nr
2, budowę oświetlenia ulicznego, budo1-vę remizy strażackiej.

www.puszczykowo.pl

Przede wszystkim

będzie

poruszenie wśród
Puszczykówka
wywołało podpisanie porozumienia
przez Burmistrza ze Spółką chcącą
wybudować w Puszczykowie delikaOstatnio

duże

to budowa

części mieszkańców

tesy sieci „Piotr i Paweł", którego był
pan autorem. Z czego wynikało to poruszenie?
Chciałbym odpowiedzieć, ale zwyczajnie nie wiem. Tak, jak pan powiedział bylem jego autorem, ale także pomysłodawcą. Na początku nie wierzy/em nawet, że Spółka, która jest właści
cielem terenu, ze względu na zobowią
zania jakie w tym porozumieniu
podejmuje, w ogóle je podpisze.
Mogę jeszcze zrozumieć, że część
mieszkańców nie chce w pobliżu swoich
domów obiektów handlowych, choć
akurat ta lokalizacja - przy torach wydaje mi się jedną z lepszych . Natomiast
zupełn ie niezrozumiale jest dla mnie
wywoływanie burzy z powodu porozumienia, które w przypadku gdyby Rada
Miasta uchwali/a plan zagospodarowania umożliwiający wybudowanie tego
obiektu, zabezpiecza realizację zobowiązań jakie poczyniła Spółka. Natomiast jeśli takiego planu by nie podjęła
porozumienie zwyczajnie nie wchodzi
w życie - tak jakby go w ogóle nie było.
Przypomnę tylko, że przygotowanie
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obowiąz
kiem Burmistrza. Następnie w trakcie
konsultacji mieszkańcy i radni mogą do
tego planu wnosić uwagi, które Burmistrz rozstrzyga. Na końcu to Rada
Miasta decyduje, czy plan wejdzie w
życie, może przy tym uwzględnić uwagi
odrzucone przez Burmistrza. Burmistrz
przygotował projekt planu do czego był
zobowiązany u chwalą Rady Miasta
i jednocześnie zabezpieczy/ porozumieniem Miasto, aby w przypadku uchwalenia przez Radę planu, inwestycja
Spółki była zrealizowana z największą
korzyścią dla Miasta. W przedmiotowej
sprawie należy pod/...nślić jeszcze to, że
wpłynęły tylko dwie uwagi dotyczące
przedmiotowego marketu, przy czym
żadna nie była zgłoszona przez radnych. Jestem przekonany, że 99% osób
tego porozumienia w ogóle nie przeczy
ta/a, gdyby by /o inaczej nikt nie podnosi/by krzyku z jego powodu. Oczywiście
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za wyjątkiem tych, którzy krytykują - tak
dla zasady- wszystko co robi Burmistrz
i Rada Miasta.
Co takiego przewiduje to porozumienie?
Przede wszystkim zobowiązuje inwestora do wybudowania całodobowe
go parkingu na 75 miejsc postojowych,
który będzie bezpłatny i ogólnodostępny
dla naszych Mieszkańców. W rejonie
dworca w Puszczykówku Miasto nie ma
wystarczająco dużo miejsc parkingowych, a jak wiadomo transport kolejowy będzie miał coraz większe znaczenie,
dlatego poszukiwanie gruntu pod parking jest tak ważne. Proszę pamiętać
przy tym, że parking przy.Kościele dzisiaj jest ogólnodostępny, jednak czy bę
dzie zawsze? Miasto musi mieć po prostu gwarancję. Niedawno Przewodnicząca Rady sama proponowała, aby
Miasto wykupiło część działki, będącej
własnością tej Spółki. Koszt, pod warunkiem, że właściciel w ogóle wyraził
by zgodę, to co najmniej pól miliona
złotych za część działki i kolejne pól za
wybudowanie parkingu. Tym porozumieniem Burmistrz zapewnił realizację

tego celu zupełnie za darmo, oczywiście
przy założeniu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego to umoż
li wiającego. Poza parkingiem Spółka
zobowiązała się do wybudowania ogólnodostępnego przejścia dla pieszych
pomiędzy przejazdem kolejowym a pawilonami przy ulicy Dworcowej, pasa
zieleni izolacyjnej od strony ulicy Moniuszki. Ponadto Spółka zobowiązała
się do przebudowy ulicy Moniuszki, polegającej na budowie dodatkowego
pasa jezdni w pasie drogowym ulicy
Moniuszki (przy czym to zadanie w całośc i zrealizuje pod warunkiem uzyskania przez Miasta prawa do gruntu, na
którym ten dodatkowy pas mia/by się
znajdować).

Czy nie

wystarczyłoby

pisemne
inwestora lub ujęcie
tych warunków w planie zagospodarowania przestrzennego?
W planie takich zapisów być nie
może, natomiast samo pisemne oświad
czenie po uchwaleniu planu nie miałoby
żadnego znaczenia, Miasto nie mogłoby
wyegzekwować realizacji zobowiązań.
Dlatego właśnie zaproponowałem formę aktu notarialnego, w którym Spółka
zobowiązanie

poddała się

egzekucji do kwoty jednego
miliona złotych, jako jedynego skutecznego sposobu zabezpieczenia interesów
Miasta.
A do czego zobowiązało się Miasto?
Porozumienie nie przewiduje żad
nyc h zo bowiąza ń Miasta, jedynie
współdziałanie w zakresie postępowań
administracyjnych związanych z realizacją inwestycji, czyli to, do czego i tak
Miasto jest zobowiązane z mocy prawa,
np. w zakresie lokalizacji zjazdu z drogi
publicznej. Jeszcze raz podkreślę, że porozum ienie nie zobowiązuje Rady, nawet by nie mogło, do uchwalenia planu
zgodnie z wnioskiem inwestora. Porozumienie wywołuje skutki prawne pod warunkiem wejścia w życie, w terminie do
dnia 31 grudnia 2016 roku, planu zagospodarowania przestrzennego, umożli
wiającego budowę obiektu handlowego
na działce Spółki.

Czy wiadomo już jaka będzie decyzja Rady Miasta w tej sprawie?
Na ostatniej Komisji Rozwoju radni
odsunęli podjęcie decyzji do czasu
przedstawienia przez Burmistrza analizy
obciążenia ruchem komunikacyjnym
skrzyżowania ulic Dworcowa-Moniuszki.

WRZIŚNIDWI PDSHOZINIA KOMISJI RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
13 września br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
I. Spotkanie z dyrektorami szkół - podsumowanie roku
szkolnego 2015/2016.
2. Informacja na temat nadchodzących zmian w oświacie
od roku szkolnego 2016/2017 i w dalszych latach (REFOR-.
MA) oraz przygotowań puszczykowskich szkół do tych zmian.
3. Podsumowanie obchodów „Dn i Puszczykowa".
4. Plany organizacyjne związane z imprezą „Dni Puszczykowa" na przyszły rok - dyskusja.
5. Podsumowanie sezonu letniego w sporcie i kulturze
(CAS i CAK).
6. Omówienie dotychczasowych działań związanych ze
Strategią Rozwoju Miasta i Strategią Promocji.

14 września br.
Komisja Rewizyjna
I. Kontrola inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul.
3 Maja w Puszczykowie.
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2. Przegląd dokumentacji
Miejskiego.

finansowo-księgowej Urzędu

15 września
Komisja Rozwoju
I. Dyskusja nad wnioskiem o wydanie warunków zabudowy
dla terenów przyszpitalnych i ewentualnym podjęciem uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Puszczykowa, Niwki.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla
terenu ulic: Dworcowa, Kościuszki , Solskiego i terenu PKP,
obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
3. Rozpatrzenie pism w sprawie:
- ul. Sokoła oraz ul. 3 Maja,
- ulic Reymonta i Słowackiego,
- ul. Hotelowej ,
- upamiętnienia osoby Stanisława Jarockiego.

www.puszczykowo.pl

RUSZA SKŁADANIE OFERT DO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO PUSZCZYKOWA
ak już informowaliśmy w sierpniowym wydaniu Echa Puszczykowa radni jednogłośnie przegłosowali
uchwalenie budżetu obywatelskiego, który zacznie obowiązywać w naszym mieście od przyszłego roku.

J

Aby jednak wybrać propozycje przeznaczone do realizanajpierw muszą je złożyć.
Okres składania wniosków rozpocznie się 3 paździer
nika i potrwa do 2 listopada 2016 r.
Wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej www.puszczykowo.pl zakładka/BO lub metodą tradycyjną przysyłając
wniosek pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
W okresie składania wniosków w Urzędzie Miejskim bę
dzie można uzyskać informacje m.in. o własności gruntów
i oszacowaniu kosztów realizacji (zadania mogą być zrealizowane na gruntach należących do Miasta). W Puszczykowie
radni ustalili w uchwale, że środki budżetu obywatelskiego
wyniosą w przyszłym roku J 00.000 zł.
Po zako11czeniu etapu składania wniosków nastąpi ich
weryfikacja. Należy jednak podkreślić, że będzie ona polegała jedynie na sprawdzeniu przez urzędników, czy wnioski
spełniają warunki formalne i prawne, np. czy proponowane
zadanie nie byłoby realizowane na gruncie prywatnym.
Po zako11czen i u weryfikacji wszystkich zgłoszonych
wniosków, Burmistrz zawiadomi wnioskodawców o wynikach weryfikacji. Wszystkie wnioski, które pozytywnie przejdą weryfikację wezmą udział w głosowaniu, w którym będą
mogli uczestniczyć wszyscy uprawnieni mieszka11cy Puszczykowa.
Kto może zgłosić wniosek?
Może to uczynić każda osoba mieszkająca w Puszczykowie, która w dniu jego składania ukończyła J6 lat. Aby takie
zgłoszenie było ważne, musi się pod nim podpisać co najmniej J 5 mieszkańców, którzy oczywiście także mają ukoń
czone 16 lat. Wzory formularza zgłoszenia, listy poparcia,
sposób i miejsce ich udostępnienia oraz terminy i szczegóło
we zasady i tryb składania wypełnionych formularzy znajdują si9 w zarządzeniu Burmistrza, a wszystkie zgłoszone propozycje zostaną podane do publicznej wiadomości za pośred
nictwem strony internetowej www.puszczykowo.pl.
cji

mieszkańcy

Dokładne informacje na temat sposobu głosowania zostapodane w późniejszym terminie. Wiadomo jednak, że gło
sować może każdy mieszkaniec Miasta Puszczykowa, który
ukończył 16 lat, a uprawnienie do głosowania ustala się na
podstawie bazy danych osób zameldowanych w Mieście
Puszczykowo.
Po zakończeniu głosowania zostanie ustalona lista zadań,
które uzyskały najwięcej punktów (głosów).
Radni zdecydowali, że w Puszczykowie kwota budżetu
obywatelskiego wyniesie 100 OOO złotych. Uchwała nie ogranicza jednak liczby realizacji. Może się okazać, że zadanie,
które uzyska najwięcej głosów będzie kosztować np. 40 OOO
zł. Wówczas pozostałe 60 OOO złotych przejdzie na kolejne
zadanie lub zadania. Nie można wykluczyć, że w jakimś roku
zrealizowane zostanie jedno zadanie za I 00 OOO zł, a w kolejnym dwa po 50 OOO zł. Jednak minimalny koszt zadania
przeznaczonego do realizacji, nie może być niższy niż 25 OOO
ną

zł.
zakończeniu procedury wyłaniającej Burmistrz spowykaz zadaó przeznaczonych do realizacji w ramach
budżetu obywatelskiego i opublikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie internetowej Miasta
oraz w „Echu Puszczykowa".
Co to jest budżet obywatelski
Mówiąc o budżecie obywatelskim należy mieć na uwadze
wydzieloną część środków z budżetu naszego Miasta w przypadku Puszczykowa jest to 100 OOO zł. O tym w jaki
sposób te pieniądze zostaną wydane, zdecydują mieszkańcy
w trakcie konsultacji społecznych. Celem takiego budżetu
jest aktywizacja mieszkańców i zachęcenie ich do podjęcia
dyskusji o kształtowaniu najbliższego im otoczenia. Z zasady,
środki budżetu obywatelskiego służyć mają podnoszeniu jakości życia w naszym mieście. Zgodnie z uchwalonym regulaminem, zadania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego muszą być ogó lnodostępne i służyć mieszkańcom
całego Miasta.
red
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O WARUNKACH ZABUDOWY I PLANACH MIEJSCOWYCH

1s

września br. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miasta, w którym uczestniczyli radni,
również z innych komisji, a także licznie przybyli mieszkańcy. Głównymi tematami omawianymi

podczas spotkania były: sprawa złożonego wniosku na budowę bloków przy ul. Kraszewskiego w rejonie
szpitala oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie
w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP. Przebieg Komisji był dość burzliwy, a w mojej
ocenie, wynikał przede wszystkich z wcześniejszych, nieprawdziwych informacji, które pojawiły się
w niektórych mediach społecznościowych. W związku z tym, chciałbym jeszcze raz wszystkim mieszkańcom
przybliżyć działania Urzędu, jakie były podejmowane w tych dwóch sprawach.

Bloki przy ul. Kraszewskiego
W dniu 7.07.2016 wpłynął do Urzędu wniosek o wydanie
warunków zabudowy dla trzech 6-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych przy ul. Kraszewskiego w sąsiedztwie
szpitala, zmieniony następnie w dniu 5.08.2016 r. na dwa budynki 7-kondygnacyjne. W dniu 8.08.2016 przekazałem Komisji Rozwoju informacj ę o złożonym wniosku wraz ze
wszystkimi materiałami. Temat, po raz pierwszy na Komisji,
został przedstawiony w dnju 22.08.2016 r. , w której uczestniczyli również mieszkańcy sąs iednich ulic. Na tej Komisji
poinformowałem m.in. o tym, że jestem zobowiązany do rozpoczęcia procedury administracyjnej w sprawie wydania warunków zabudowy, jak również o tym, że w przypadku przystąpienia przez Radę Miasta, w ciągu 2 miesięcy od daty
złożenia wniosku, do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość zawieszenia
procedury o wydanie warunków zabudowy na okres 9 miesięcy.

o wydanie warunków zabudowy, jak również poprosiłem komisję o ustalenie obszaru tego planu.
Komisja Rozwoju zdecydowała, że plan zostanie opracowany dla większego rejonu, pomiędzy terenem PKP, ulicą
Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciań
ską i ulicą Mocka.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla terenu położonego
w Puszczykowie w rejonie ulic Dworcowa,
Kościuszki, Solskiego i terenu PKP - harmonogram działań
1.
W dniu 21.06.2016 r. właściciel działki nr 252/8
przy ul. Moniuszki (przy torach ko lejowych) o powierzchni
5.972 m 2 Spółka Area Perfecta Sp. z o.o. poinformowała
mnie o swoich zamierzeniach odnośnie zagospodarowania
przedmiotowej działki. Spółka przekazał informację, że planuje budowę delikatesów sieci „Piotr i Paweł" i prosi
o uwzględnienie w projekcie MPZP parametrów odpowiadających planowanej inwestycji. Działka w obecnie obowiązu
jącym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Miasta Puszczykowa przeznaczona jest pod działalność usłu

W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że jednym z podstawowych elementów procedury o wydanie warunków zabudowy jest analiza warunków i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy (tzw. analiza urbanistyczna), od
której zależy czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie gową.
2. Po analizie planów Spółki, uznałem, że ta lokalizaczy negatywnie. W przypadku pozytywnej analizy oraz speł
nieniu przez inwestora pozostałych warunków organ wyko- cja jest jedną z niewielu w Puszczykowie, gdzie mógłby
nawczy, w Puszczykowie burmistrz, musi wydać decyzję · powstać nieduży obiekt handlowo-usługowy. Jeśli jednak
pozytywną w sprawie warunków zabudowy. Wydanie decyzji
miałby on zostać zrealizowany to należałoby go połączyć
negatywnej w tej sytuacji wiązałoby się z uchyleniem jej z budową przez inwestora parkingu typu Park&Ride doprzez organ drugiej instancji, jakim jest Samorządowe Ko le- stępnego dla mieszkańców Puszczykowa. W związku z czym
gium Odwoławcze.
poczyniłem ze Spółką następujące ustalenia do proj ektu planu:
Po otrzymaniu wyników analizy urbanistycznej,
- maksymalna powierzchnia zabudowy kubaturowej
w dniu 15 września br. na Komisji Rozwoju poinformoterenu - 21 % i nie w i ęcej niż 1200 m 2
wałem, że analiza dJa wnioskowanej inwestycji jest nega- maksymalna powierzchnia sprzedaży - 750 m2
tywna, w związku z czym nie wydam pozytywnej decyzji
- minimalna liczba miejsc postojowych - 75
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie
o warunkach zabudowy dla dwóch 7-kondygnacyjnych
budynków mieszkalnych przy ul. Kraszewskiego. Jednoczyruia - 25%
cześnie poinformowałem , że na najbliższą sesję przygotuję
- dopuszczenie stosowania dowolnego kształtu dachu
- wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej od strony
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejulicy Moniuszki.
Ponadto inwestor zobowiązał się do wykonania na własny koszt:
mującego działkę, w zakresie której złożony został wniosek
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- nieodpłatnego i całodobowego udostępnienia miejsc postojowych na terenie inwestycji dla mieszkańców
- przebudowy ulicy Moniuszki w celu usprawnienia ruchu drogowego
- budowy przejścia dla pieszych pomiędzy przejazdem kolejowym a pawilonami przy ulicy Dworcowej.
3.
W dniu 22.06.2016 r. Spółka przesłała do Urzędu Miejskiego na mój wniosek wyciąg z umowy, jaką ma zawartą z Grupą Piotr i Paweł, potwierdzającej jej zamierzenia.
4.
W dniu 1.07.2016 r. poinformowałem Spółkę, że
uwzględnienie jej wniosku w projekcie MPZP warunkuję podpisaniem porozumienia w formie aktu notarialnego uwzględ
niającego poddanie się przez Spółkę wobec Miasta egzekucji
do kwoty 1 mln zł w przypadku niewywiązania się z zapisów
porozumienia. Był to jedyny skuteczny sposób zabezpieczenia
Miasta, aby Spółka nie wycofała się z podjętych zobowiązań.
5.
W dniu 11 lipca br. (przed wyłożeniem MPZP) podpisałem porozumienie ze Spółką Area Perfercta Sp. z o.o. (treść
porozumienia jest dostępna na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego), którego celem było zabezpieczenie Miasta co do
realizacji przez Spółkę podjętych zobowiązań w przypadku
uchwalenia MPZP zgodnie z wnioskiem Spółki. Z porozumienia wynika, co następuje:
1)
Spółka wykona budowę obiektu handlowo-usługowego.
2) Spółka w terminie 12 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę obiektu handlowo-usługowego:
a)
wykona przebudowę ulicy Moniuszki polegającą na budowie dodatkowego pasa jezdni w pasie drogowym ulicy Moniuszki (przy czym na działce nr 252/2 w przypadku uzyskania
prawa własności do tej działki przez Miasto),
b)
wykona na swoim gruncie, ogólnodostępny, całodobo
wy i nieodpłatny parking na co najmniej 75 miejsc postojowych służący do obsługi obiektu, jak również służący jako
parking typu Park&Ride mieszkańcom Puszczykowa,
c)
wykona budowę ogólnodostępnego przejścia dla pieszych pomiędzy przejazdem kolejowym a pawilonami przy ulicy
Dworcowej. Spółka przekaże nieodpłatnie własność poniesionych
nakładów na rzecz Miasta Puszczykowa,
d)
wykona pas zieleni izolacyjnej od strony ulicy Moniuszki, a w szczególności nasadzi pas zieleni złożony z drzew o zwartym pokroju i krzewów w dolnym piętrze, które stanowiłyby łącz
nie ścianę zielen i tworzącą przegrodę optyczną.
3) W przypadku sprzedaży przez Spółkę nieruchomości objętej niniejszym porozumieniem Spółka zobowiązuje się powiadomić nabywcę nieruchomości o treści niniejszego porozumienia,
uzyskać od nabywcy te same zobowiązania oraz ponosi odpowiedzialność względem Miasta za szkodę spowodowaną brakiem
pełnienia świadczeń wynikających z niniejszej umowy przez
nabywcę nieruchomości.

4)
Spółka zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych dotyczących przekazanego zgodnie z porozumieniem
na rzecz Miasta Puszczykowa mienia oraz oświadcza że nie bę
www.puszczykowo.pl

dzie domagać się od Miasta jakichkolwiek opłat z tytułu korzystania przez mieszkańców Puszczykowa z parkingu, o którym
mowa w porozumieniu.
5) Spółka zrzeka się wszelkich roszczeń związanych
z przekazaniem mienia określonego w porozumieniu, jak również roszczeń z tytułu poniesionych nakładów stanowiących
części składowe nieruchomości.

6)
Spółka odpowiada względem Miasta Puszczykowo za
wykonanie objętych porozumieniem zobowiązań a w razie ich
niewykonania Spółka zapłaci Miastu karę umowną w wysokości odpowiadającej kwocie niezbędnej do wykonania inwestycji.
7)
Spółka zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wynikających z porozumienia, w szczególności zapłaty kary umownej i innych świadczeń, mogących
powstać w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym
wykonaniem zobowiązań objętych niniejszym porozumieniem i co do wykonania powyższego obowiązku zapłaty powyższych zobowiązań, zgodnie z postanowieniami niniejszego porozumienia, do kwoty I.OOO.OOO zł.
8) W przypadku niezrealizowania zamierzenia Spółki,
polegającego na budowie obiektu handlowo-usługowego, bądź
nieudostępnienia parkingu w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie planu zagospodarowania przestrzennego, Spółka
zobowiązana będzie do sprzedaży Miastu Puszczykowo części
działki 252/8, o powierzchni nie większej niż 2.000 m 2 (dwa
tysiące metrów kwadratowych), za cenę według wyceny rzeczoznawcy dokonanej jak dla gruntu zajętego pod drogę.
W przypadku niedojścia do skutku umowy sprzedaży części
nieruchomości, o której mowa w ust. 1 powyżej z winy Spółki ,
Spółka zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości

I.OOO.OOO zł.
9) Porozumienie wywołuje skutki prawne pod warunkiem wejścia w życie, w terminie do dnia 31 grudnia 2016
r., MPZP umożliwiającego realizację inwestycji opisanych
w porozumieniu, co oznacza, że w przypadku nieuchwalenia przez Radę MPZP umożliwiającego budowę obiektu
handlowo-usługowego na terenie działki 252/8, porozumienie nie wejdzie w życie, nie wywoła ŻADNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH dla żadnej ze stron.
6.
W dniu U lipca br. został wyłożony MPZP (ogłoszenie o wyłożeniu zostało zamieszczone w Głosie Wlkp.,
Echu Puszczykowa, na stronie internetowej Miasta oraz
tablicach ogłoszeń) uwzględniający wniosek Spółki dotyczą
cy budowy obiektu handlowo-usługowego. Okres wyłożenia
planu do publicznego wglądu i zgłaszania uwag jest formą
konsultacji społecznych i łącznie trwał ok. 2 miesięcy.
7.
W dniu 13 .07.2016 r. Miasto zleciło pomiar natężenia
ruchu drogowego wraz z wykonaniem prognozy ruchu na
skrzyżowaniu ulic Dworcowej oraz Stanisława Moniuszki
w związku z planowaną inwestycją, pomiary zakończono w
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przez Spółkę. W trakcie dyskusji nie wniesiono uwa2 w
zakresie dopuszczenia przedmiotowe20 obiektu handlowe~ Na pytanie o przyczyny zmiany w projekcie MPZP dopuszczonej powierzchni handlowej na tym terenie z 200 m2 do
750 m 2 w stosunku do wcześniejszego projektu odpowiedzi
udzieliła pani Alina Stempniak - kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, która poinformowała, że Spółka do poprzedniego wyłożenia projektu MPZP
złożyła wniosek o wykreślenie ograniczenia 200 m 2 • Uwaga
nie mogła być uwzględniona , gdyż dopuszczałaby lokalizację
dowolnego obiektu. Przed kolejnym wyłożeniem MPZP inwestor został poproszony o doprecyzowanie wniosku. Stąd zmiana w projekcie planu z 200 m2 do 750 m2 powierzchni sprze-

zwiększenia hałasu , czy stężenia spalin należą do zarzutów z
kategorii zdarzeń przyszłych i niepewnych, pozostają one bez
znaczenia dla oceny spełnienia przez planowaną inwestycję
warunków zawartych w przywołanych przepisach materialnych. Nie od rzeczy będzie ponadto zwrócenie uwagi, iż obszar, na którym planowana jest inwestycja jest obszarem dość
mocno zurbanizowanym, zagospodarowanym zabudową
mieszkaniową jedno i wie l orodzinną, z uzupełniającą zabudową o zróżnicowanej funkcji co dodatkowo uzasadnia moż
liwość zagospodarowania wskazanego terenu planowaną inwestycją( ... )".
l l. Te1min wydania nowej decyzji o warunkach zabudowy dla pawilonu handlowego z parkingiem buforowym
ogólnodostępnym zostanie przedłużony do 31.10.2016 r. Jeśli w tym czasie nie zostanie uchwalony MPZP dla terenu
objętego wnioskiem o wydanie warunków zabudowy, będę
zobowiązany do wydania decyzji.
12. W dniu 15 września br. odbyła się Komisja Rozwoju Rady Miasta, na której radni przegłosowali jednomyślnie wniosek o zawieszenie prac dla etapu B MPZP do
czasu uzyskania dokładnej analizy obciążenia ruchem komunikacyjnym skrzyżowania ulic Dworcowa-Moniuszki.
13. Analiza natężenia ruchu została przesłana w dniu 16
września 2016 r. oraz zamieszczona na stronie internetowej

daży.

Urzędu.

9.
W dniu 29.08.2016 r. zakończył się termin na składanie uwag, czyli konsultacji społecznych projektu MPZP.
Wpłynęły 3 uwagi, z czego 2 wyrażały sprzeciw odnośnie
dopuszczenia na terenie dz. 252/8 lokalizacji obiektu handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży 750 m2•
I O. W dniu 8.08.2016 r. do Urzędu wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyliło moją
wcześniejszą decyzję odmawiającą budowy na przedmiotowej
działce pawilonu handlowego z parkingiem buforowym ogólnodostępnym i cofnęło do ponownego rozpatrzen ia wniosek Spółki o wydanie warunków zabudowy, uznając m.in., że:
,,( .. .) wskazać należy organowi I instancji, iż argumenty
dotyczące ewentualnego zwiększenia ruchu samochodów,·

14. W przypadku wyrażenia negatywnej opinii przez
Miasta, po zapoznaniu się z analizą natężenia ruchu,
do wyłożonego projektu MPZP w zakresie dopuszczenia
lokalizacji na terenie dz. 252/8 obiektu handlowo-usługo
wego o powierzchni sprzedaży do 750 m2 przygotuję projekt uwzględniający wskazanie Rady.
15. Przedmiotowy projekt MPZP w swojej pozostałej
części , w szczególności określającej przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania i zabudowy dla terenów budzących
wcześniej obawy mieszka11ców (były teren „Boltexu"), został
zaakceptowany zarówno przez radnych , jak i mieszkańców.
Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

cd ze str. 9
dniu 31.07.2016 r. (dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego).
8.
W trakcie wyłożenia planu, w dniu 4 sierpnia 2016
r. odbyła się dyskusja publiczna, na której mieszkańcy i
radni zostali poinformowani m.in. o dopuszczeniu w projekcie MPZP na terenie działki 252/8 usług handlu o powierzchni sprzedaży do 750 m 2 (przy maksymalnej powierzchni zabudowy 1200 m2), jak również o podpisaniu
przez Burmistrza aktu notarialnego, o którym mowa powyżej, zabezpieczającego realizację zobowiązań podjętych

Radę

ZŁÓŻ WNIOSEK O NAGRODĘ DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
Informujemy, że do 30 września można składać wnioski
o przyznanie nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów
szczególnie uzdolnionych (uczniów s.zkół podstawowych,
ponadpodstawowych oraz studentów mieszkających na terenie Puszczykowa i reprezentujących Miasto Puszczykowo).
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: dyrektorzy oraz
inne organy szkół i placówek oświatowych, rodzice kandydata lub jego opiekun prawny, stowarzyszenia oraz organizacje,
których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci
i młodzieży.
Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów,

1O I EP

j wrzesień 2016 j Echo Puszczykowa

których zainteresowania wykraczają poza programy szkolne
i którzy wykazują s i ę znaczącymi osiągnięciami w nauce,
sporcie, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej oraz zadaniach promujących miasto Puszczykowo.
Wniosek o przyznanie nagrody można otrzymać w Urzę
dzie lub pobrać ze strony: www.puszczykowo.pl.
Wypełnione wnioski należy składać w kancelarii Urzę
du Miejskiego, ul. Podleśna 4.
Informac,je pod nr tel.: 61 898 37 34,
e-mail: rada@puszczykowo.pl.

www.puszczykowo.pl

INFORMACJE I

PUSZCZYKOWSKA INIOATYWA LOKALNA
a sierpniowej sesji, Radni naszego Miasta podjęli uchwałę o inicjatywie lokalnej. Może ona w szczególności
zainteresować tych mieszkańców, którzy mają ciekawe pomysły i wiedzę o potrzebach najbliższej okolicy oraz
oczywiście chcieliby zrobić coś ciekawego dla lokalnej wspólnoty.

N

Inicjatywa lokalna to ko lejna forma współpracy finansowej ,
w której mieszkańcy mogą współpracować z samorządem.
To współczesna forma „czynu publicznego" lub „metody gospodarczej", w której mieszkańcy poprzez własny wkład pracy lub
rzeczowy przy udziale otrzymanych środków publicznych od
samorządu , realizują proponowane przedsięwzięcie.
Nadrzędnym celem powoływania tego typu uchwał o inicjatywie lokaln ej jest pobudzen ie aktywności społecznej wśród
mieszkańców, w celu zaspokojenia potrzeb lub deficytów przy
współudz i a l e lokalnej społeczności , która posiada najlepszą wiedzę w tym zakresie.
Kto może złożyć wniosek w ramach inicjatywy lokalnej?
• bezpośrednio wniosek mogą składać mieszkańcy Miasta
(grupa inicj atywna) lub w imieniu mieszkańców puszczykowska
organizacja pozarządowa;
Co może być zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej?
Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach działalno
ści wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej , które wskazuje ustawa o pożytku publicznym o charakterze:
• infrastrukturalnym (np. remont i rozbudowa dróg ,
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej ;
• społecznym (np. podtrzymywanie tradycji, pielęgnowanie
kultury i dziedzictwa narodowego);
• ed ukacyjnym oraz z zakresu kultury fizycznej i turystyki ;
• dotyczącym ochrony przyrody oraz porządku i bezpieczeń
stwa publicznego;
Co powinien zawierać wniosek?
I. nazwę i szczegółowy opis zadania wraz z podaniem miejsca realizacji przedsięwzięcia ,
2. termin realizacji zadan ia,
3. informację o grupie inicjatywnej,
4. szczegółowy zakres rzeczowy zadan ia wraz z propozycją
harmonogramu jego realizacji,
5. opis dotychczas wykonanych prac,
6. okreś l enie liczby osób, którym służyć będzie zrealizowane
zadanie,
7. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
wraz z określeniem wn ioskowanego udziału finansowego
Miasta,
8. określenie udziału rzeczowego wnioskodawcy w realizację

p

zadania, wkładu pracy społecznej oraz wkładu finansowego ,
9. imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami;
Jakie warunki trzeba spełnić ubiegając się o środki?
Mieszkańcy składający wniosek deklarują wkład własny
w realizację przedsięwzięcia w postaci :
• świadczenia pracy społecznej ,
• świadczeń rzeczowych np. dokumentacje projektowe,
kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały
niezbędne do realizacji zadania,
• świadczeń pieniężnych , które w przypadku projektów
inwestycyjnych powinny wynosić co najmniej 40% wartości inwestycji lokalnej ;
Jak wygląda procedura?
Każdy złożony wniosek w terminie do końca każdego kwartału będzie rozpatrywany indywidualnie, co do celowości realizacji zadania z punktu widzenia przydatności i możliwości wykonania zgodnie z planem. Wysokość udzielanych środków bę
dzie uzależniona od wysokości środków ustalonych w budżecie
Miasta. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny, podpisywana
jest umowa wraz z harmonogramem i kosztorysem realizacji danej inicjatywy. W celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia
samorząd udzieli grupie inicjatywnej wsparcia merytorycznego
lub środków rzeczowych, niezbędnych do realizacji przedsi ę 
wzięcia. Nie ma jednak możliwości bezpośredniego przekazywania mieszkańcom pieniędzy z budżetu Miasta.
Istotną kwestią z punktu widzenia finansowania inicjatywy
lokalnej jest każdorazowe zabezpieczenie w budżecie Miasta
środków na ten cel. Dlatego organizacje pozarządowe lub mieszkańcy, powinni zgłaszać swoje inicjatywy na początku czwartego
kwartału , tak by można było w budżecie uwzględnić takie wydatki na kolejny rok. Uproszczony tryb realizacji przedsięwzię
cia, jest postrzegany przez organizacje pozarządowe, jako najła
twiejszy spośród dostępnych , co sprawia iż, korzystanie z tego
instrumentu staje się czystą fo1malnością.
Jeśli masz pytania lub pomysły na inicjatywę lokalną , skontaktuj się z nami telefonicznie 61 8 983 720 lub mailowo:
gci@puszczykowo.pl
Katarzyna Nowak-Śronek

NA SESJĘ

Zapraszamy na 22 . sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 27 .09.2016 r. o godz. 17.00 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 s i ę na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta: www.puszczykowo.pl. Informacje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lube-mailem: rada@puszczykowo.pl

www.puszczykowo.pl
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MIESZKAŃCY PUSZCZYKOWA
MOGĄ KORZYSTAĆ Z NOCNEGO
POŁĄCZENIA AUTOBUSOWEGO
sierpniu Komisja Rozwoju obradowała nad rankingiem budowy
ulic w Puszczykowie, wnioskiem właści
ciela parkingu przy tzw. hotelu pielęgnia
rek o wydanie dla tego terenu warunków
zabudowy oraz nocnym połączeniu autobu-

W

Przewodniczący

Komisji Rozwoju
Jakub Jan Musiał

sowym.
Spółka przyszpitalna PREI, która jest właścicielem dział
ki budowlanej (m.in. parking przy ul. Szpitalnej) w sąsiedz
twie hotelu pielęgniarek. Z uwagi na to, że dla tego terenu nie
ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spółka wystąpiła do Burmistrza Miasta Puszczykowa o wydanie warunków zabudowy. Powszechnie wiadomo, że intensywnie poszukiwany jest ewentualny nabywca
hotelu, który dysponować będzie znacznymi środkami pieniężnymi, niezbędnymi do sfinansowania gruntownego remontu budynku. Już pobieżne zapoznanie się ze stanem klatek schodowych czy stanem zewnętrznym budynku nakazuje
uznać, że bez kosztownego remontu, z uwagi na bezpieczeń
stwo mieszkańców w niedługim czasie dalsze zamieszkiwanie w budynku będzie niemożliwe. Według wnioskodawcy
uzyskanie warunków zabudowy dla sąsiedniej nieruchomości
powinno znacząco podnieść atrakcyjność budynku hotelu,
zwiększyć szanse na zbycie nieruchomości. Zgodnie z deklaracją wnioskodawcy wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży
nieruchomości zostaną wykorzystane do finansowania rozwoju Szpitala w Puszczykowie, któ1y jest największym pracodawcą w mieście. Burmistrz Puszczykowa, w uzgodnieniu
z Przewodniczącym Komisji Rozwoju poinformował radnych
o przedmiotowym wniosku. Warto zauważyć, że radni na posiedzeniu komisji uznali, że kwestia ewentua lnego podjęcia·
uchwały Rady Miasta o wywołaniu mpzp dla ww. terenu,
pozwalałoby Burmistrzowi przez okres 9 miesięcy zawiesić
rozpoznanie wniosku o wydanie warunków zabudowy.
Ta propozycja winna zostać przedyskutowana przez wszystkich radnych i nie może odbywać się to pod presją, bez wcześniejszej rzetelnej oceny tej sprawy. Konsekwencją takiego
stanowiska radnych było nie uwzględnienie wniosku radnej
Agaty Wójcik, która następnego dnia po posiedzeniu komisji
tj. na sesji Rady Miasta chciała poszerzyć porządek obrad o
podjęcie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do opracowania mpzp dla wyżej omawianego terenu. Nie dziwi więc
stanowisko radnych, szczególnie tych, którzy nie są członka
mi Komisji Rozwoju, którzy podnosili, że nie mogą podejmować decyzji w sprawie, która nie została im wcześniej rzetel-
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nie przedstawiona. Radni uzgodnili, że tematem tym zajmą się niezwłocznie na najbliższych posiedzeniach komisji Rady
Miasta. Dlatego też na posiedzeniu Komi- Wiceprzewodniczący
Komisji Rozwoju
sji Rozwoju, 15 września 2016 r. , temat
Maciej Krzyżański
mpzp dla tego terenu został przedyskutowany i przeanalizowana zostanie możliwość podjęcia prac
nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Następną sprawą, którą zajęła s i ę Komisja Rozwoju, była
propozycja aktualizacji rankingu ulic, który został stworzony
dekadę temu, a ostatnio był aktualizowany w 2014 roku.
Przez ten czas w Puszczykowie dużo się zmieniło - wybudowano wie le nowych budynków mieszkalnych. Poza tym,
w rankingu nie uwzględniono wszystkich ulic, które wymagają utwardzenia. W celu aktualizacji wykorzystano informacje na temat stanu własności gruntów, a także miejsc zalewanych podczas ulew zebrane w ciągu minionych lat przez
pracowników Urzędu Miasta. Uwzględniono również strategię odprowadzenia wód opadowych zaktualizowaną na zlecenia miasta, która pozwoli w lepszy sposób chronić całe
Puszczykowo przed zalewaniem. Radni zapoznali się z propozycją nowego dokumentu.
W sprawach bieżących radny Jan Łagoda poruszył temat
nocnego połączenia autobusowego Puszczykowa z Poznaniem. O połączenie zabiega li radni M . Krzyża11ski i J. Łago
da, często poruszając temat komunikacji publicznej na terenie
Puszczykowa. Powstanie nocnego połączenia było uzgodnione z samorządami Lubonia, Komornik, Puszczykowa i Mosiny. Dzięki temu Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
utworzył od 1 września br. , we wszystkie noce z piątków na
soboty oraz z sobót na niedziele, na linii nr 651 kursy nocne.
Mając na uwadze zapewn ienie dojazdu z i do centrum Poznania kursy zostały skore lowane z odjazdami i przyjazdami
autobusów linii nr 243 na przystanku os. Dębina.
Radni z Komisji Rozwoju zapraszają wszystkich mieszkańców na posiedzenia komisji, których terminarz można
znaleźć na stronie www.puszczykowo.pl, zakładka Posiedzenia Komisji. Posiedzenia odbywają się w sali sesyj nej Urzędu
Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek B.
Wszyscy mi eszkańcy mogą zabrać głos i wywołać tematy,
które są dla nich ważne. Zapraszamy!
Jakub Jan Musiał
Przewodniczący Komisji Rozwoju
Maciej Krzyżański
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju

www.puszczykowo.pl

ULICA

KRĘTA

GOTOWA

Ekipy fi rmy PUBT Ander 87 zakończyły realizacj ę li etapu
budowy ul. Krętej w Puszczykowie. Prace realizowane były na
odcinku 135 metrów, od ul. Brata Józefa Zapłaty w górę .
Inwestycja została zrealizowana zgodnie z zapisami „Ran kingu
ulic przeznaczonych do budowy". Zgodnie z projektem ulica
Kręta jest ciągiem pieszo-jezdnym o szerokości 5 m. Część
jezdna i piesza zostały wykonane z kostki brukowej o różn ych
kolorach, aby oddzielić jezdnię od części, po której poruszają
się piesi. Podczas prac wykonano także zjazdy do posesji
znajduj ących się przy budowanym odcinku ul. Krętej .
W zakresie prac li etapu budowy ul. K rętej znajdowała s i ę
także budowa systemu kanalizacji deszczowej z systemem
rozsączającym . Tego typu rozwiązania zastoswano, pon i eważ
nie by/o możl iwości podłączenia do istniejącej kanalizacji
deszczowej. W tym rejonie Puszczykowa jest ona bowiem
red .
dopiero po drugiej stronie ul. Wysokiej.

BUDOWA ULICY ZACISZE
ROZPOCZĘTA
Firma Bruk Pol z Piasków kolo Gostynia
rozpacze/a budowę ulicy Zacisze
w Puszczykowie. W zakres prac tej inwestycji
wchodzi budowa nowej drogi , która będz i e
pełn i ła funkcję pieszo-jezdni oraz budowa
zjazdów do posesji. Inwestycja będzie
realizowana na odcinku ok. 70 metrów.
W zakres prac wchodzi również regulacja
i stniejących wpustów, tak aby sprawnie
odprowadzały wody opadowe do i stniejącej
kanalizacj i deszczowej . Odwodnienie tej ulicy
odprowadza bowiem wody opadowe do studni
wpustowych zlokalizowanych w ulicy Piaskowej .
red

AŻUROWE PŁYTY NA UL. POLNEJ
We wrześn i u na ulicy Polnej została ułożona nowa
nawierzchnia. Ze wzg l ędu na brak możliwośc i budowy
pelnowym iarwej ulicy, miasto zdecydowało , że na tej ulicy
zostaną ułożone ażurowe płyty między, którymi wysypano
granitowy kliniec i na wierzch drobne kruszywo. Ażurowe
płyty i granitowy kliniec z kruszywem zapewnią też należyte
odwod nienie ulicy po opadach deszczu . Ze względu na
duże spadki inne rozwiązanie mogłoby nie zapewnić
na l eżycie sprawnego odprowadzenia wody opadowej. Na
płyty miasto zdecydowało się , ponieważ w tym roku
Starostwo Powiatowe odrzuci/o już wniosek o pozwolenie
na budowę tej ulicy ze wzg l ędu na to, że nie można tam
spełnić wymaganych parametrów szerokości . Właśc i ciele
posesji nie zgodzili się bowiem na wykup pasa terenu
n i ezbędnego do uzyskania wymaganych prawem
parametrów.
red

www.puszczykowo .pl
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( REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO

I

Do końca września zostanie zakończony remont budynku
komunalnego przy ul. Poznańskiej 4. W zakres robót wchodziły
prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej, wykonanie
oświetlenia ewakuacyjnego, wymiana okien , podłóg, łazienek.
Projekt przewidywał również zabezpieczenie ognioochronne
wielu elementów budynku m.in: impregnację ognioochronną
schodów oraz całej drewnianej konstrukcji dachu.
Wyremontowano i ocieplono też wejście na poddasze. Wszystkie
lokale mieszkalne wyposażono w gaśnice proszkowe. Z uwagi na
osiadanie fundamentu w jednym z narożników budynku
konieczne były prace zapobiegające dalszemu osuwaniu.
Wykonawca odkopał część ław fundamentowych, które zostały
wzmocnione i zabezpieczone przed dalszą erozją. W ramach
prac zlikwidowano także pęknięcia muru . Prace pochłonęły ponad
100 OOO zł .
red

MAGISTRALA W REMONCIE
Modernizacja magistrali kolejowej E59 na odcinku
- Poznań zbliżą się ku końcowi. Prace na
terenie Puszczykowa obejmują m.in . przebudowy obu
przystanków kolejowych. W Puszczykowie prace objęły
także budowę nowego przejścia podziemnego pod
torami. Nowe przejście podziemne dla pieszych
i rowerzystów powstaje także w ciągu ul. Mickiwicza.
Na terenie naszego miasta powstają również ekrany
akustyczne. Prace objęły też kompleksową
przebudowę układu torowego na odcinku Poznań
Czempiń oraz trakcyjnego . Elementem tej modernizacji
jest także budowa wiaduktów w Luboniu . Po
zakończeniu prac na odcinku Poznań - Czempiń ,
pociągi pojadą z prędkością 160 km/h . Dzięki temu
podróż z Czempinia do Poznania skróci się o 30 minut.
Czempiń

PIKNIK NAD

WARTĄ

W ostatnią sobotę wakacji, na Zakolu Warty
w Puszczykowie odbył się Piknik Rodzinny. Do udziału
w imprezie zostały zaproszone food trucki , które
serwowały przybyłym gościom rozmaite smakołyki. Wśród
wystawców znależli się : Bike Cafe, Hong Yu Handroll,
Kurczak z Rożna Poznań , Naturalne Napoje, Niezłe Ziółko
i Odjazdowe Lody. Szczególne podziękowania należą się:
Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie, która
przygotowała pokaz wozów bojowych i sprzętu
gaśniczego oraz Centrum Animacji Sportu , które
udostępniło sprzęt sportowy. Dla Mieszkańców zostały
przygotowane leżaki i strefa wypoczynku , a na
najmłodszych czekały atrakcje w postaci bezpłatnych
dmuchańców i malowania buziek. Uczestnicy pikniku byli
hojnie obdarzani lizakami i długopisami od szczudlarzy.
Wszystkim przybyłym serdeczn ie dziękujemy za udział
w imprezie!
red
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PORCELANOWE GODY
lat minęło, jak jeden dzień ... - parafrazując
piosenki Andrzeja Rosiewicza, jak jeden
dzień mija 20 lat działalności naszego
Stowarzyszenia. Kiedy zarejestrowano
Stowarzyszenie Puszczykowo - Chateaugiron nikt nie
spodziewał się, że historia ta będzie obfitowała w tak
wiele niesamowitych wydarzeń, spotkań z kulturą
i historią, mnóstwo przeplatanych chwil wzruszeń
i radości. Nie zdawaliśmy sobie wtedy jeszcze
sprawy, jak szczególna więź między mieszkańcami
utworzy się na przestrzeni wszystkich tych lat.

2O

słowa

Każdego roku kiedy gośc im y mi eszkańców Chateaugiron
w naszych domach , pokazuj e my bogactwo hi stor ii Po lski ,
dziedzictwo kulturowe, przybli ża m y pi ękn o polskiej tradycji.
Wyj eżd żaj ąc podziwiamy urod ę Bretanj i - maleókie, urokl iwe,
ni ezwykle ukwiecone miasteczka, monumentalne zamki i pięk
ne wy brzeże. Śledzimy losy Po laków, którzy zajęli j u ż ważną
pozycję w hi storii Francji - jak król Stan i sław Leszczyński w
Nancy - ale rów ni eż tyc h mni ej znanych choć niemniej wiel kic h, j ak hrab ia A le ksa nd er Co lo nn a Walewsk i, powstaniec
li stopadowy, syn Napol eona Bonaparte i hra biny Marii Wa lewsk iej, którego ws pominali ś my w Strasburgu ..
Na ziemi francuskiej odwiedzamy mi ejsca pamięci o Polakac h, których tragiczne losy pozostaw i ły ś l ad w hi storii ale też
podziwi amy współczes n e proj ekty artystyczne np . niezwykły
pomnik w Na ntes oddający hołd milionom ofiar niewolnictwa
stworzony przez pol skich artystów Krzysztofa Wodiczko i Juliana Bondera. To także lata ws pólnych doświadczeń i wzajemnego poznawa ni a s i ę - uczeni a s i ę języka, ta11ców regionalnyc h, smaków i za pachó w typowyc h dl a każdej ze stro n.
Ale j ak zwykl e n ajwa ż ni ej s i są ludzie - serdeczni , przyjaźni ,

ciekawi świata , nawiązujący trwałe ko ntakty przeradzające się
w przyjafo, jak w roku 20 11 , gdy Jean Claude Louise honorując
dh1goletnią przyjafo, ni e bacząc na trud , przy b ył do nas na rowerze, p oko nuj ąc ponad 1800 km w ciągu 20 dni. Mamy też w
pamięci zabawne historie - kiedy ważyły s i ę losy meczu piłkar
skiego rozgrywanego między młodzieżą polską i francuską,
Ma rie-An ni ck zm i eniła swoje barwy i z pełną detem1inacją ruszyła na bramkę ... francuską. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy
takich wspan i ałych i oddanych przyjac iół.
26 listopada rozpoczynamy obchody naszego 20-l ecia pięk
nym konce1iem harfistki Morgane Touze. Jej repertuar to tradycyj ne me lod ie ce ltyckie (i rl andzkie i szkockie). Będzie to już
drugie spotkan ie z o r yg i na ln ą mu zyką ce ltycką i bretońską.
W 20 14 r. słucha li śmy starych pi eś ni breto11skich w wykonan iu
a rtystki Rozen Ta lec. Mam nadzieję , że będzie to , tak jak i
wówczas, niezapomniane spotkanie mieszkańców Puszczykowa z ku l turą bretońską.
20 lat dobrego partnerstwa pomiędzy Puszczykowem i Chatea ugiron - to ni e ty lko statutowy zap is, ale obiektywna rzeczywi stość. To coś, co warto doce ni ć i celebrować - dlatego zapraszamy do wspó lnego św i ętowan i a ! Ch cie libyśmy się podzielić
naszymi wrażen i am i tych 20 lat o rgani zuj ąc wystawę fotograficz n ą, malar ką oraz „A lbum ze wspomnieniami" który cyklicznie będzie drukowany na łamach Echa Puszczykowa. Album b ędz i e zaw i erał ws pomni eni a sa morzą do wców, którzy
pi e1ws i w latach 80 - tych n aw i ąza li kontakty z Francją i dzięki
którym doszło do podpisania dwustronnych kontaktów, ale także prezesów Stowarzyszen ia B urm istrzów Miasta Puszczykowa, niezawodnych przyjaciół, którzy pomaga li nam we wszystkich poczynan iach oraz członków Stowarzyszenia, którzy zec h cą podzie li ć s i ę swoi mi wraże ni ami ze spotkań z Bretanią
i ich mieszkańcami.
Elżbieta Mikołajczyk

Po wakacyjnej przerwie Stowarzyszenie wznawia lekcje języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
mieszkańców Puszczykowa. Zajęcia prowadzone są w sześciu grupach, na różnych poziomach zaawansowania.
Wszystkich, którzy chcą poznać język francuski i tych, których zainteresowała działalność naszego Stowarzyszenia

serdecznie zapraszamy do współpracy. O terminach wszystkich spotkań informujemy na Facebooku :
http://www.facebook.com/Stowarzyszenie.Puszczykowo.Chateaugiron.
Siedziba Stowarzyszenia Puszczykowo-Chateaugiron: budynek Gimznajum nr 1, ul. Wysoka 1; tel. kontaktowy:
+48 696 145 510; e mail : stowarzyszenie@puszczykowo.info
www.puszczykowo.p l
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UKŁADAJĄ KOSTKĘ

RUBIKA

Po wakacyjnej przerwie miłośnicy
układania kostki Rubika mogą wrócić do
swojej pasji. Puszczykowski Klub Kostki
Rubika niebawem wznowi działalność po
letniej przerwie. Tradycyjnie klubowicze
będa spotykać się w godzinach
popołudniowych . Układanie kostki ,
rozwiązywanie problemów rubikowych
prowadzi Marcin Popławski , uczestnik
wielu zawodów w tej „dyscyplinie".
Puszczykowski Klub Kostki Ribika startuje
w środę , 5 października 2016 r. , o
godzinie 17.00. Tradycyjnie miejscem
spotkań będzie Biblioteka Miejska im. M.
Musierowicz CAK Puszczykowo, ul.
Rynek 15. ZAPRASZAMY!
Strona na facebooku:
www.facebook.com/KKRP2015

NARODOWE CZYTANIE 2016

.. ,,,,

•

,., .

Narodowe Czytanie to akcja zainicjowana przez
Prezydenta RP w 2012 r. Jej głównymi założeniami są
popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia
narodowej tożsamośc i poprzez kontakt z największymi
dz i ełam i polskiej literatury. W sobotę, 3 września , cala
Polska czytała „QUO VADIS" H. Sienkiewicza. Z tej okazji
w puszczykowskiej Bibliotece można było wysł uchać
fragmentów „QUO VADI S" i zdobyć pieczęć pam i ątkową
we własnym egzemplarzu . Czytelnicy odwiedzający
bibliotekę mogli „ przygarnąć" książki. Zainteresowaniem
cieszył się mini test wiedzy dotyczący powieści oraz
fragmenty adaptacji przygotowanej specjalnie na
Narodowe Czytanie.
Dziękujemy za przyłączenie się do wspólnej akcji!

EKSPEDYCJA AMAZOŃSKA ŚLADAMI
ARKADEGO FIEDLERA - 80 LAT
PÓŹNIEJ
Za nami wakacje , do których chętnie wracamy
myślami . Wspomnienia naszych letnich wypraw
będą świetnym remedium na jesienną słotę . Nic
więc dziwnego, że wiele osób przyszło do
Biblioteki , by obejrzeć i usłyszeć niesamowite
opowieści o Arkadym Fiedlerze . Tym razem pan
Arkady Radosław Fiedler przywołał niezwykle
wspomnienia w obrazie „Ekspedycja amazońska .
Śladami Arkadego Fiedlera 80 lat później".
Podążając drogą swojego ojca przez piękną
i niebezpieczną Amazonię przybliżył nam jej
niezwykły świat. Z niecierpliwością czekamy na
kolejne spotkania , które już mają grono licznych
fani .
BMCAK
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ROZKŁADY JAZDY POCIĄGÓW I AUTOBUSÓW
J:UTA~łl/.Nil,fr~l"AIX( :
Niwka Szpital
Dworcowa
Wspólna
ZTM 651 Rondo
Heiqelmanna przyjazd
POCIĄG przyjazd
Puszczykówko
Dworzec Koleiowv
Libella
Piaskowa
Rondo Heigelmanna
Kościelna

Rondo Heigelmanna
Konwaliowa
Pszeniczna
Krótka
Gliniana
Krzywa
Klasztorna
Studzienna
Podgórna
Kościelna

Rondo Heigelmanna
Piaskowa
Libella
Puszczykówko
Dworzec Kolejowv
POCIĄG odjazd
ZTM 651 Rondo
Heigelmanna odjazd
Wspólna
Jastrzębia

•

8:32
8:34
8:35

Nadwarciańska
Jastrzębia

•

3:58
3:59

•
10:25
10:27
10:28

4:55 6:03 6:36 7:19
4:56 6:04 6:37 7:20

.

6.45 7.57 9.12

••

14:01 15:14
14:03 15:16
14:04 15:17
12:25
12:26

4.48 6.03 6.33 6.58 7.42 9.12
5.34

_HJ:<UJ.'"łel','J:UI

15:49 16:40
15:50 16:41

18:08
18:09

11.12 12.02

13.02 13.57 14.57 15.47

16.57

18.07

11.10 11 .26

13.20 13.54 15.07 15.40 16.31 17.05 17.59 19.25

4:01

4:58 6:06 6:39 7:22 8:37

10:30

12:28

14:06 15:19 15:52 16:43

18:11

4:02
4:04
4:05
4:06
4:08
4:11
4:12
4:13
4:14
4:16
4:19
4:20
4:21
4:22
4:23
4:24
4:26

4:59
5:01
5:02
5:03
5:05
5:08
5:09
5:10
5:11
5:13
5:16
5:17
5:18
5:19
5:20
5:21
5:23

8:38
8:40
8:41
8:42
8:44
8:47
8:48
8:49
8:50
8:52
8:55
8:56
8:57
8:58
8:59
9:00
9:02

10:31
10:33
10:34
10:35
10:37
10:40
10:41
10:42
10:43
10:45
10:48
10:49
10:50
10:51
10:52
10:53
10:55

12:29
12:31
12:32
12:33
12:35
12:38
12:39
12:40
12:41
12:43
12:46
12:47
12:48
12:49
12:50

12:50
12:53
12:54
12:55
12:56
12:58
13:01
13:02
13:03
13:04
13:05
13:06
13:08

14:07
14:09
14:10
14:11
14:13
14:16
14:17
14:18
14:19
14:21
14:24
14:25
14:26
14:27
14:28
14:29
14:31

16:44
16:46
16:47
16:48
16:50
16:53
16:54
16:55
16:56
16:58
17:01
17:02
17:03
17:04
17:05
17:06
17:08

18:12
18:14
18:15
18:16
18:18
18:21
18:22
18:23
18:24
18:26
18:29
18:30
18:31
18:32
18:33
18:34
18:36

4:27

5:24 6:32 7:05 7:48 9:03

10:56

13:09

14:32 15:45 16:18 17:09

18:37

4.39 5.01

5.36 6.47 7.12 8.00 9.15 10.07

5.00

5.40 6.44 7.24 7.59 8.49 9.54 10.59 11 .54 12.49

4:28
4:29

5:25 6:33 7:06
5:26 6:34 7:07

6:07
6:09
6:10
6:11
6:13
6:16
6:17
6:18
6: 19
6:21
6:24
6:25
6:26
6:27
6:28
6:29
6:31

Dworcowa

6:40
6:42
6:43
6:44
6:46
6:49
6:50
6:51
6:52
6:54
6:57
6:58
6:59
7:00
7:01
7:02
7:04

7:23
7:25
7:26
7:27
7:29
7:32
7:33
7:34
7:35
7:37
7:40
7:41
7:42
7:43
7:44
7:45
7:47

12.03 12.35 13.57

10:57
10:58

Niwka Szpital

15:53
15:55
15:56
15:57
15:59
16:02
16:03
16:04
16:05
16:07
16:10
16:11
16:12
16:13
16:14
16:15
16:17

16.01

17.09

18.55

13.49 14.39 15.49

16.59

18.29

15:46 16:19 17:10
15:47 16:20 17:11

18:38
18:39

13:10
13:11

7:50 9:05
7:51 9:06
7:53 9:08

Nadwarciańska

15:20
15:22
15:23
15:24
15:26
15:29
15:30
15:31
15:32
15:34
15:37
15:38
15:39
15:40
15:41
15:42
15:44

14:34
14:35
14:37

ODJAZDY AUTOBUSÓW PKS DO POZNANIA
(PRZYSTANEK UL. POZNAŃSKA, DWORZEC PKP) :
Godz. odjazdu: 05:58 Dm#; 06:53 S#; 07:08 S#; 07:47 S#; 08:18 S#; 08:20 (H)Dm#; 08:23 ZY*; 09:18 (H)Dm#;
10:33 S#; 12:38 don; 15:09 S#; 16:23 Dm#; 19:08 Dm#; 19:08 +fx
D - kursuj e od ponj edziałku do piąt
u - nie kursuje: 26.05 .201 6 r. ,
ku oprócz świąt
15.08.2016 r., 11.11.2016 r., 06.01.2017
d - nie kursuj e 25-26 .12., Ol.Ol. r. , OJ.05.2017 r. , 15.06.2017 r.

Oznaczenia kursów:
# - nie kursuje: 31.10 .2 016 r. ,
02.05 .2017 r., 16.06.2017 r., 14.08.2017 r.
(H) - kursuje w okresie ferii letnich
i zimowych oraz szkolnych przerw
ś wiątecznych

* - dodatkowo kursuje: 31.10.2016 r.,
02.05.2017 r. , 16.06.2017 r., 14.08.2017 r.
kursuje w dni wo ln e od pracy
(niedziele i święta)

+-

www.puszczykowo .pl

oraz I i II św.wielkanocne
f - nie kursuj e w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw św iątecznych
m - nie kursuje 24.12. i 31.12.
n - nie kursuje 24.12. , 31.12. , oraz
w wi e lką sobotę
S - kursuje w dni naukj szkolnej

x - nie kursuje:26.05 .2 01 6 r,
15.08.2016 r, 11.11.2016 r, 25-26.12.201 6
r, 01.01.2017 r, 06.01.2017 r, 16-17 .
04.2017 r, 01.05.2017 r, 15.06.201 7 r.
Y - dodatkowo kursuje :24 . 12 .
i 31.12.
Z - kursuje w soboty z wyjątki em św i ąt
Echo Pu szczykowa
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KIEUNEK
ODJAZD
04:44
Poznań Główny
05:06
Poznań Główny
05:29
Leszno

'

I

'

~·

·-

~

....

,

05:42

Poznań Główny

Puszczykowo 04:44 - Luboń k. Poznania 04:53 - Poznań Dębiec 04:57 - Poznań Główny 05:03 (kursuje od po
Puszczykowo 05:06 - Luboń k. Poznania 05:15 - Poznań Dęb i ec 05:19 - Poznań Główny 05:25; kursuje codziE
Puszczykowo 05:29 - Puszczykówko 05:34 - Mosina 05:41 - Drużyna Poznańska 05:46 - Kościan 06:05 - Prz~
Puszczykowo 05:42 - Luboń k. Poznania 05:50 - Poznań Dębiec 05:54 - Poznań Główny 06:01; kursuje codziE

06:40

KAMIEŃCZYK
Szklarska Poręba G.

Puszczykowo 06:40 - Puszczykówko 06:45 - Mosina 06:52 - Drużyna Poznańska 06:57 - Leszno 07:46 Wroc
od poniedziałku do niedzieli z wyjątkiem 5-7 września 2016 r. ; ) na odcinku Jelenia Góra - Szklarska Pe ęba C

06:52
07:18
07:53
08:05
09:07
09:20
10:12
11 :05
11 :21

Poznań Główny

Leszno

Puszczykowo 06:52 - Luboń k. Poznania 07:01 - Poznań Dębiec 07:05 - Poznań Główny 07:11 ; kursuje Codzie
Puszczykowo 07:18 - Luboń k. Poznania 07:26 - Poznań Dębiec 07:30 - Poznań Główny 07:36; kursuje codziE
Puszczykowo 07:53 - Puszczykówko 07:57 - Mosina 08:04 - Drużyna Poznańska 08:09 Kościan 08:28 · Lesz
Puszczykowo 08:05 - Luboń k. Poznania 08:14 - Poznań Dębiec 08:17 - Poznań Główny 08:24; kursuje codziE
Puszczykowo 09:07 - Puszczykówko 09:12 - Mosina 09:19- Drużyna Poznańska 09:24 Kościan 09:42 ·Przys
Puszczykowo 09:20 - Luboń k. Poznania 09:29 - Poznań Dębiec 09:32 - Poznań Główny 09:39; kursuje codziE
Puszczykowo 10:12 - Luboń k. Poznania 10:21 - Poznań Dęb i ec 10:24 - Poznań Główny 10:31; kursuje od po
Puszczykowo 11 :05 - Puszczykówko 11 :1 O- Mosina 11: 17 - D rużyna Poznańska 11 :22 - Kościan 11 :40 · Lesz1
Puszczykowo 11 :21 - Puszczykówko 11 :26 - Mosina 11 :39 - Drużyna Poznańska 11 :44 - Kościan 12:03 ·Przys

WILCZKA

Puszczykowo 12:08 - Luboń k. Poznania 12:17 - Poznań Dęb i ec 12:21 - Poznań Główny 12:27; kursuje codzi,

12:08

Poznań Główny

Wrocław Główny
Poznań Główny

Leszno
Poznań Główny
Poznań Główny
Wrocław Główny

Poznań Główny

12:40
13:15
13:50
14:02
15:02
15:36
16:07
16:27
17:01

Puszczykowo 12:40 - Luboń k. Poznania 12:49 - Poznań Dębiec 12:52 - Poznań Główny 12:58; kursuje od poi
Wrocław Główny
Puszczykowo 13:15 - Puszczykówko 13:20 - Mosina 13:34 - Drużyna Poznańska 13:39 - Kościan 13:58 • Les;
Puszczykowo 13:50 - Puszczykówko 13:54 - Mosina 14:01 - Drużyna Poznańska 14:06 - Kościan 14:25 -Przy:
Leszno
Poznań Główny
Puszczykowo 14:02 - Luboń k. Poznania 14:11 - Poznań Dębiec 14:15 - Poznań Główny 14:21; kursuje codzie
Puszczykowo 15:02 - Puszczykówko 15:07 - Mosina 15:21 - Drużyna Poznańska 15:26 - Kościan 15:45 ·Przy:
Rawicz
Puszczykowo 15:36 - Puszczykówko 15:40 - Mosina 15:47 - Drużyna Poznańska 15:52 - Kościan 16:11 ·Przy:
Leszno
Puszczykowo 16:07 - Luboń k. Poznania 16: 15 - Poznań Dębiec 16: 18 - Poznań Główny 16:24; kursuje CodziE
Poznań Główny
Puszczykowo 16:27 - puszczykówko 16:31 - Mosina 16:38 - Drużyna Poznańska 16:43 - Kościan 17:02 ·Przy:
Leszno
WILCZKA Jelenia Góra Puszczykowo 17:01 - Puszczykówko 17:05- Mosina 17:19- Drużyna Poznańska 17:25 - Leszno 18:11 · Wroc

17:15
17:55
19:01
19:21

Poznań Główny

19:33

Poznań Główny

Wrocław Główny

Puszczykowo 17:15 - Luboń k. Poznania 17:23 - Poznań Dębiec 17:27 - Poznań Główny 17:33; kursuje codziE
Puszczykowo 17:55 - Puszczykówko 17:59 - Mosina 18:06 · Drużyna Poznańska 18:11 - Kościan 18:31 ·Przy:
Puszczykowo 19:01 - Luboń k. Poznania 19:09- Poznań Dęb i ec 19:13- Poznań Główny 19:19; kursuje.codziE
Puszczykowo 19:21 - Puszczykówko 19:25 - Mosina 19:32 · D rużyna Poznańska 19:37 - Kościan 19:5! · Les,

KAMIEŃCZYK

Puszczykowo 19:33 - Luboń k. Poznania 19:42 - Poznań Dębiec 19:46 - Poznań Główny 19:52; kursuje codzi,

Rawicz
Poznań Główny

Poznań Główny

20:24
20:44
21 :20
21 :36
22:02
23:04
23:21

[I

Poznań Główny

Leszno
Leszno
Poznań Główny

Leszno
Leszno
Poznań Główny
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Puszczykowo 20:24 - Luboń k. Poznania 20:33 - Poznań Dębiec 20:36 - Poznań Główny 20:43; kursut coctzi
Puszczykowo 20:44 - Puszczykówko 20:49 - Mosina 20:56 - Drużyna Poznańska 21 :01 - Kościan 21 :1~·Przy:
Puszczykowo 21 :20 - Puszczykówko 21 :25 - Mosina 21 :39 - Drużyna Poznańska 21 :44 - Kościan 22:0~·Przy:
Puszczykowo 21 :36 - Luboń k. Poznania 21 :44 - Poznań Dębiec 21 :48 - Poznań Główny 21 :55; kursuj~COdziE
Puszczykowo 22:02 - Puszczykówko 22:07 - Mosina 22:19 - Drużyna Poznańska 22:24 - Kościan 22:4~·Przy:
Puszczykowo 23:04 - Puszczykówko 23:09 - Mosina 23:24 - Drużyna Poznańska 23:29 - Kościan 23:4~-Przy:
Puszczykowo 23:21 - Luboń k. Poznania 23:29 - Poznań Dębiec 23:33 - Poznań Główny 23:39; kursuje od po
www.puszczykowo.pl
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TRASA PRZEJAZDU

uje od poniedziałku do piątku)
uje codziennie

:05 · Przysieka Stara 06:11 - Stare Bojanowo 06:16 - Górka Duchowna 06:21 - Lipno Nowe 06:25 - Leszno 06:34; kursuje od poniedzi ałku do soboty

f

codziennie
46 Wrocław Mikołajów 08:58 - Wrocław Główny 09:04 · Jaworzyna Śląska 10:05 - Wałbrzych Główny 10:43 - Szklarska Poręba G. 12:24; kursuje
Pe ęba Górna z powodu prac remontowych została wprowadzona Zastępcza komuniakcja autobusowa

Jje codziennie
uje codziennie

28 · Leszno08:59 - Rawicz 09:26 - Żmigród 09:42 - Wrocław M ikołajów 10:23 - Wrocław Główny 10:29; kursuje codziennie
uje codziennie

42_!rzysieka Stara 09:47 - Stare Bojanowo 09:51 · Górka Duchowna 09:55 - Lipno Nowe 09:59 - Leszno 10:08; kursuje od poniedziałku do piątku
uje_codziennie

uje od poniedziałku do soboty
40 · Leszno12:06 - Rawicz 12:31 - Żmigród 12:45 - Wrocław M ikołajów 13:24 - Wrocław Główny 13:30; kursuje codziennie
03 ·Przysieka Stara 12:08 - Stare Bojanowo 12:12 - Górka Duchowna 12:1 7 - Lipno Nowe 12:21 - Leszno 12:30; kursuje codziennie
uje codziennie

Jje od poniedziałku do piątku
:58 • Leszno14:28 - Rawicz 14:54 - Żmigród 15:10 - Wrocław Mikołajów 15:54 - Wrocław Główny 16:00; kursuje codziennie
:2~·Przysieka Stara 14:30 - Stare Bojanowo 14:34 - Górka Duchowna 14:39 - Lipno Nowe 14:43 - Leszno 14:52; kursuje codziennie
Jj~codziennie
:4ę_-Przysieka Stara 15:50 - Stare Bojanowo 15:55 - Górka Duchowna 15:59 - Leszno 16:1 3 - Rawicz 16:41 ; kursuje codziennie

~ 1 ·Przysieka Stara 16: 16 · Stare Bojanowo 16:20 - Górka Duchowna 16:25 - Lipno Nowe 16:29 - Leszno 16:38; kursuje codziennie oprócz sobót
1je codziennie

~2 ·Przysieka Stara 17:07 - Stare Bojanowo 17':12 - Górka Duchowna 17:16 - Lipno Nowe 17:20 - Leszno 17:30; kursuje od poniedziałku do piątku
1~Wrocław Mikołajów 19:27 - Wrocław Główny 19:33 - Jaworzyna Śląska 20:47 - Wałbrzych Główny 21 :33 - Jelenia Góra22:28; kursuje codziennie

Jj~Codziennie

~!_:Przysieka Stara 18:58 - Stare Bojanowo 19:03 - Górka Duchowna 19:07 - Leszno 19:20 - Rawicz 19:48; kursuje codziennie
uje.codziennie
:Sf • Leszno20:23 - Rawicz 20:48 - Żmigród 21 :02 - Wrocław Mikołajów 21 :40 - Wrocław Główny 21 :46; kursuje codziennie
UjE codziennie

;uje codziennie oprócz sobót

:1~Przysieka Stara 21 :24 - Stare Bojanowo 21 :29 - Górka Duchowna 21 :33 - Lipno Nowe 21 :37 - Leszno 21 :46; kursuje codziennie
:03 ·Przysieka Stara 22:11 - Stare Bojanowo 22:16 - Górka Duchowna 22:21 - Lipno Nowe 22:26 - Leszno 22:35; kursuje codziennie
1je Codziennie

:4!_-Przysieka Stara 22:48 - Stare Bojanowo 22:52 - Górka Duchowna 22:57 - Lipno Nowe 23:01 - Leszno 23:1 O; kursuje codziennie oprócz sobót
:4!_-Przysieka Stara 23:53 - Stare Bojanowo 23:58 - Górka Duchowna 00:02 - Lipno Nowe 00:07 - Leszno 00:16; kursuje codziennie
uj~od poniedziałku do piątku
.
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651 (KOMLUB)
Przystanek:
Puszczykowo/Niwka Szpital
Kierunek: Debiec

Puszczykowo /Niwka Szpital
2 Puszczykowo /Nadwarciańska
3 Puszczykowo/Dworcowa N/Ż
5 Puszczykowo/Puszczykówko
6 Puszczykowo/Libelta
8 Puszczykowo/Piaskowa
9 Puszczykowo/Rondo Puszczyk
10 Puszczykowo/Kościelna
11 Puszczykowo/Wiosenna
13 Puszczykowo/Źródlana N/Ż
15 Puszczykowo/Dworzec
17 Łęczyca/WPN N/Ż
18 Łęczyca/Łęczycka N/Ż
19 Łęczyca/ Dworcowa N/Ż
21 Luboń/Leśna N/Ż
22 Luboń/Rutkowskiego
24 Luboń/R . Maya
26 Luboń/Ratajskiego
28 Luboń/Szkolna nr 3
30 Luboń/Dębiecka N/Ż
32 Oś Dębina
33 Kasztanowa
35 Poznań DĘBIEC
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642, 643 (EKO RONDO)
Przystanek:
Puszczykowo/Niwka Szpital
Kierunek: Dębiec

27

27

27

37

07

17

22

22

00

00

Trasa linii 651
MOSINA DWORZEC KOLEJOWY - Mosina/Mostowa - Mosina/Rzeczypospolitej Mosińskiej - Puszczykowo/Kraszewskiego - Puszczykowo/Nadwarciańska - Puszczykowo/Dworcowa
- Puszczykowo/Libelta - Puszczykowo/Piaskowa - Puszczykowo/Poznańska - Łęczyca/Poznańska - Luboń/Armii Poznań - 28
Czerwca 1956 r. - DĘBIEC

Puszczykowo /Niwka Szpital
1 Puszczykowo /Nadwarciańska
3 Puszczykowo/Dworcowa
4 Puszczykowo/Puszczykówko d. K.
6 Puszczykowo/Libelta
7 Puszczykowo/Piaskowa
9 Puszczykowo/Rondo Puszczyk
11 Puszczykowo/Kościelna
i2 Puszczykowo/Wiosenna
13 Puszczykowo/Źródlana
15 Puszczykowo/Dworzec
18 Łęczyca/WPN
19 Łęczyca/Łęczycka
21 Łęczyca/ Dworcowa
24 Luboń/Lasek
26 Luboń/Rutkowskiego
28 Luboń/R . Maya
30 Luboń/Ratajskiego
31 Luboń/Szkoła nr 3
32 Luboń/Dębiecka
34 Poznań/Oś. Dębina
35 Poznań/Kasztanowa
37 Poznań DĘBIEC

Trasa linii 642 i 643
Puszczykowo /Niwka Szpital
- Nadwarciańska - Dworcowa
- Puszczykówko dworzec PKP
- Libelta - Piaskowa - Rondo
Puszczyk - Kościelna - Wiosenna
- Źródlana - Dworzec - WPN Łęczycka - Dworcowa - Lasek
- Luboń/Rutkowskiego - Luboń/R .
Maya - Luboń/Ratajskiego Luboń/Szkoła nr 3 - Luboń/
Dębiecka - Poznań/Oś . Dębina
- Poznań/Kasztanowa - Poznań
DĘBIEC
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LEGENDA:
P - linia 643 przez
Puszczykowo Stare
S - nie kursuje w okresie
1.VII - 31.VIII
Trasa linii 643 do ul. Kościelnej
jest taka sama jak linii 642 . Póź 
niej autobusy skręcają w ul Stu dzienną i dalej jadą ulicami: Krótką, Pszeniczną , Konwaliową i wracają na ul. Wiosenną. Dalej trasy
obu linii sa takie same.
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PIERWSZY DZWONEK

radycyjnie 1 września br. we wszystkich puszczykowskich szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek.
W uroczystych inauguracjach nowego roku szkolnego, oprócz grona pedagogicznego, uczniów i rodziców
uczestniczyli także przedstawiciele władz miasta: Burmistrz Andrzej Balcerek, zastępca Burmistrza Władysław
Ślisiński, radni, proboszczowie puszczykowskich parafii.

T

Podczas inauguracji roku szkolnego w SP nr 1 Ewa Budyrektor tej pl acówki , ,,poc h wa liła s i ę " wszystkim
zebra nym gośc iom i uczniom, że i ch szkoła zd o b yła tytuł
Szkoły z Klasą 2.0 oraz tytuł Szkoły Ekspercki ej . Jak podkreś l a ła pani dyrektor, tytuły te szkoła zaw dz i ęcza zaangażowa
niu uczniów oraz pali: Beaty Markowskiej, Agnieszki Lewandow sk iej , Katarzyny Knapp-ld zi ak, Mileny Ta r atajcio ,
Agnieszki Moli11skiej oraz pani dyrektor Renaty Kulki.
Natom iast uczniowi e SP 2 podczas rozpoczęcia roku po
ra z pierwszy mogli z bli ska przyjrzeć s i ę kolorowemu boisku, które podczas wakacji wykonali dla ni ch rodzice.
Tradycyjnie podczas wszystkich uro czystośc i ro zpoczę
cia roku szkoln ego w puszczykowskich szkołach minutą ci szy uczczono pami ęć pol egłych w czasie drugiej wojny świ a
towej. Wszystkim nauczycielom i uczniom puszczykowskich
d zy ń s ka

placówek edukacyjnych życzymy owocnej pracy w nowym
roku szkolnym . red

DZIEŃ OTWARTY W KOTKACH DWÓCH
Żłobek i przedszkole Kotki Dwa rozpoczyna swoją
działalność

3 października br. Jednak rodzice i najmłodsi
mogli je już dokładnie obejrzeć podczas Dnia otwartego
zorganizowanego dla nich 16 września . br. Na gości oprócz
pań, które będa opiekowały się maluchami , czekały także
kulinarne niespodzianki tort z .... czerwownej fasoli , kulki
z czekoladą i .. .białą fasolą i wiele innych niecodziennych
smakołyków. Od października żłobek i przedszkole będą
działały w godzinach 7 - 17. Pomieszczenia przeznaczone
dla najmłodszych są oddzielone od części, w której będą
przebywać przedszkolaki . Maluchy będą miały swoją
osobną sypialnię i węzeł sanitarny. Placówka uruchomi też
własną kuchnię oraz stołówkę.
red
www.puszczykowo.p l
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EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU W PUSZCZYKOWIE
entrum Animacji Sportu zaprosiło mieszkańców Puszczykowa do wzięcia udziału w wielu formach
aktywności ruchowej w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Ambasadorami tego przedsięwzięcia byli
między innymi Artur Siódmiak, Marcin Gortat, Zofia Klepacka czy Jerzy Janowicz.

C

W ni ed z i e l ę 11 wrześ ni a br. zorga ni zowano zaj ęc ia z zumby na przystani . 12 w rześ ni a na O rliku przy uli cy Jaro sław
skiej zaj ęci a z piłki ręcznej dl a dzieci i mło d z i eży przeprowadz i ł Mateusz Matlach - abso lwent pozna11skiej AWF, zawodnik pi erwszo ligowego zes p ołu WKS G run wa ld. We wtorek
13 w r ześ ni a d wóch trenerów z G rupy Mu zenza z Gni ezna
za p oz n ała dzieci z arka nami sztu ki wa lki Ca poeira. W ś rod ę
za pro s ili ś m y mi eszka11ców na raj d Nordi c Walking „pod krawatem". W czwartek na terenie po mi ędzy uli ca mi Niepodległośc i i Nowe Osiedle - w tym na Orliku - odbył s i ę bi eg na
o ri e ntacj ę, zaś w pi ątek 16 wrześ ni a za ko 11 czy li ś m y Europejski Tydzie11 Sportu rajdem rowerowym z Mi strzem - czyli
z panem Krzysztofem Tomczyk iem, abso lwentem pozna11sk iej AWF, pasj o natem j azdy na rowe rze, który właś ni e na
rowe rze d oj ec h ał mi ę d zy inn ymi na no rwesk i No rdkapp ,
u waża n y za najdalej wys uni ęty na pó łn oc frag ment Europy.
M amy n a dz i ej ę, że nasza p ro pozycj a obchodów Europejski ego Tygodni a Sportu w Puszczykow ie wej dzie na s tałe do kalendarza imprez Centrum An imacji Sportu.
CAS/Joanna Hejnowicz
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BIBLIOTEKA MIEJSKA ZAPRASZA NA WARSZATY
ak co roku zapraszamy serdecznie dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia warsztatowe w Bibliotece
Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie (zapisy do końca września).

J

W tym roku szkolnym

zajęcia będą

odbywały według następującego

planu:

PONIEDZIALEK
Tai--<hi
- zajęcia dla dorosłych.
WTOREK
Kraina książek
zapraszamy dzieci w wieku od 3 do
4 lat na cotygodniowe spotkania
w „Krainie Książek". Pod tym hasłem
prowadzone będą zajęcia dla dzieci mające na celu rozbudzenie pozytywnego
nastawienia do książek i czytania od
najmłodszych lat. Razem będziemy poznawać nowe książki i wspaniałe historie w nich ukryte. Do tego gry, zabawy
i wspólnie wykonane prace plastyczne
gwarantują ciekawie i mądrze spędzony
czas.
Grupa Teatralna
Lubisz teatr, zabawy słowem, działać dla innych? Biblioteka Miejska ma
dla Ciebie ciekawą propozycję!
Już w październiku rusza Grupa Teatra Ina - zajęcia kierowane przede
wszystkim do młodzieży gimnazjalnej.
Przyjdź i zobacz co przygotowała dla
Ciebie Biblioteka, a także co sam możesz zrobić .

Na naszych zajęciach spełnisz się
nie tylko na polu artystycznym , masz
też szansę zrobić coś dla innych miesz-

kańców

Puszczykowa. Jednym z zdań
Grupy Teatralnej będzie przygotowanie
spektaklu dla najmłodszych mieszkań
ców naszego miasta.
W świecie tańca
Warsztaty taneczne z elementami
tańca towarzyskiego dla dzieci i dorosłych. Prowadzący Mikołaj Danielewicz - Mistrzowska klasa krajowa A
w tańcach latynoamerykańskich, mistrz
okręgu wielkopolskiego 2016

-

Grupa Teatralna AS
i dorośli

młodzież

ŚRODA
artystyczne

Zajęcia

Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem elementów arteterapii dla dzieci
w wieku 4-5 lat oraz 6-1 O lat.

,,Family movement" - zajęcia ruchowe w parach dla mam lub ojców
z dziećmi w wieku 3-7 lat.
„Contemporary dance" - technika
tańca wykorzystująca szeroko rozumiane techniki tańca współczesnego ze
szczególnym uwzględnieniem energii
ruchu, improwizacji kontaktowej i balansu ciała. Technika skierowana dla
młodzieży od 14 do 99 roku życia
,,Body conditioning" - zajęcia ogólnorozwojowe dla osób dorosłych,
kształtujące poprawne i świadome uży
wanie własnego ciała w sposób który
pomoże osiągnąć większą jego elastyczność, sprawność, siłę i postawę.
,,Zajęcia rozciągające - stretching"
- system ćwiczeń uzupełniających intensywne ćwiczenia fizyczne ze szczególnym uwzględnieniem rozciągania
mięśni, ścięgien i otwierania stawów.
Szczegółowe informacje dotyczące
oferty zajęć, zapisów, płatności oraz terminów rozpoczęcia zajęć na stronie
www.biblioteka.iq.pl lub pod telefonem
61 8194649

Biżuteria

-

zajęcia

dla

dorosłych

Gitara
Nauka gry na gitarze grupa dla początkujących oraz zawansowanych.
CZWARTEK
artystyczne
Warsztaty szycia ręcznego dla dzieci I 0-13 lat
Tkanina
Zajęcia dla dorosłych i młodzieży
Warsztaty taneczne
„Roztańczone baletnice" - zajęcia
baletowe dla dzieci
,,Funky kids ' - zajęcia z szeroko pojętego tańca funky
Zajęcia

www.puszczykowo .pl
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PASJE MŁODYCH CZYTELNIKÓW
e wrześniu, w budynku Biblioteki prezentujemy
prace plastyczne Magdaleny i Mikołaja
Lipińskich. Magdalena jak zwykle zaskakuje
oryginalną tematyką okraszoną dowcipem.

W

Tym razem przedstawia grupę ludzi o różnych cechach
charakteru. Odważna kreska, ciekawy dobór kolorów, olbrzymia wyobraźnia i łatwość z jaką realizuje kolejne swoje pomysły po prostu zachwyca. Wystawa Mikołaja, to zbiór rysunków miejsc wartych odwiedzenia rozrzuconych po całym
świecie . Autor z dużą wrażliwością przedstawia na nich pięk
no i różnorodność natury, odmienność kultur oraz dzieła ludzkich rąk .
Młodych twórców cechuje godna podziwu pracowitość obecna wystawa jest piątą, którą prezentujemy. Zapraszamy
serdecznie do Biblioteki, kontakt ze sztuką jaką tu Państwo
znajdziecie jest lekarstwem dla duszy.
BM CAK

6

(ilPWN

IBUK 7ibr-cv

Czytelnia czynna colą

dobę!

LUDZIE Z PASJĄ- SPOTKANIA

"Szalona załoga"

Honorata Korpikiewicz
astrono m, fizyk, filozof, aut orka k&lqiek naukowych i popularnych

20.10.2016 r./ czwartek/ godz. 18:00

@

Zobacz POMOC na www.libra.i buk.pl

Q

Zapytaj w bibliotece, jak

korzystać

z IBUK Libra w domu
A
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BEZPŁATNE

BADANIA

O w Poznaniu zaprasza na
środek

Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
akcję nieodpłatnych

DOTAOE NA REMONTY
ZABYTKÓW
godnie z zapisami Uchwały Nr 69/15/VII Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków termin składania wniosków
o dofinansowanie na remonty obiektów
zabytkowych, które mają rozpocząć się w 2017 r.
upływa 31 października br.

Z

badań profilaktycznych dla mieszkańców

Puszczykowa.

Badania będą dotyczyć: Profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita grubego) oraz Profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo - płciowego mężcz yzn
(prostata). Uczestniczyć w nich mogą osoby, które ukończyły
50 rok życia.
Przed badaniami, 4 października 2016 r. o godz. 11.00
w sali sesyjnej (budynek B) Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, odbędzie się spotkanie edukacyjne, podczas którego, zainteresowanym uczestnikom zostaną
rozdane specja lne probówki do przygotowania materiału do
badań.

Natomiast badania krwi oraz odbiór kałówek zaplanowano na 7 października 2016 r., w godz. 9:00 - 13:00 w Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie, ul. Rynek 15.
Na pogadankę edukacyjna i pobrania krwi można zapisać
się telefonicznie pod nr tel. 61-8983738 lub 61-898 37 36.
Organizatorzy przypominają, że na wszystkie badania nal eży zabrać ze sobą dowód osobisty. Wyniki zostaną wysłane
za pośrednictwem poczty na wskazany przez pacjenta adres.
Wszelkie infonnacje dotyczące programu można uzyskać
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do
15.00 pod nr tel.: (61) 85 18 627, w. 101. Można też kontaktować się drogą elektroniczną e-mail: kJinska.maria@open .
poznan .pl lub sekretariat@open.poznan.pl
Badania przeprowadzane są na podsta,vie porozumień
zawartych między OPiEN a Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakła
dów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Dofinansowanie może wzrosnąć nawet do 90 % poniesionych nakła
dów jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną,
artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia
złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy
sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku.
Wniosek o udzielenie dotacji , oprócz danych osobowych
i wskazania obiektu, powinien zawierać m.in.: wykaz rodzaju
prac oraz określenie całkowitych nakładów (kosztów prac)
oraz określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca oraz ich kosztorys.
Szczegóły dotyczące składania wniosków o dofinansowanie znajdują się w w/w uchwale, dostępnej na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Puszczykowie: www.puszczykowobip.wokiss.pl w zakładce organy władzy publicznej/prawolokalne/2015. red

CO? GDZIE? KIEDY?
WARSZTATY EDUKACYJNOKULINARNE DLA DZIECI
Biblioteka Miejska zaprasza na
warsztaty Edukacyjno-Kulinarne
Dla Dzieci
Termin: 21.10 . 2016 /piątek / godz.17.00
Koszt: 15 zł / za spotkanie/
Miejsce: budynek CAK, ul. Wysoka 1
Zapisy: w Bibliotece Miejskiej ul. Rynek
15, lub pod numerem tel. 61-8-194-649

www.puszczykowo .pl

BM~ BIBLIOTEKA
MIEJSKA
M. Musirnowicz
CI
iM.

~ CENTRUM ANIMACJI KULTURY

WŁÓCZKA W MNIEJSZYM MIEŚCIE

II

Zapraszamy serdecznie do wspólnego dziergania w Bibliotece Miejskiej
w Puszczykowie! Będziemy uczyć się dziergać bez użycia narzędzi , dzielić wiedzą dotyczącą wzorów i kolorów, a na koniec wspólnie połączymy wydz iergane
elementy w kolorową instalację. Zróbmy sobie razem dziergane miasto!
Czekamy na Was w najbliższą sobotę, tj . 24 września 2016 roku, w godzinach 10.00-13.00.przy budynku biblioteki na puszczykowskim Rynku.
Wiek i umiejętności nie mają znaczenia!
Projekt „Włóczka w mniejszym mieście" został dofinansowany ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach Konkursu Mikrodotacj i „Wielkopolska Wiara 2016". Więcej informacji można znaleźć tutaj:
www.facebook.com/puszczykowodzierga
Echo Puszczykowa
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REJON

DATA
WYWOZU

ULICA

Słoneczna , Wiosenna, Cienista, Miodowa, Tenisowa, Kwiatowa, Jasna, Różana, Klonowa, Podleśna , Cicha,
REJON 1 Sobieskiego, Kręta , Klasztorna, Przecznica, Urocza, Jałowcowa, Dębowa , Krańcowa , Krzywa, Przy Murze,
aworowa, Bukowa , Janaszka

REJON 2
REJON

3

14.10.2016

Sosnowa, Wąska , Podgórna, Działkowa , Zielona, Kościelna , Wierzbowa, Jodłowa , Rządowa , Źródlana ,
Robocza, Owocowa, Ogrodowa, Strażacka , Lipowa, Nowa , Magazynowa, Wysoka, Ks. Posadzego

17.10.2016

Wczasowa, Poznańs ka , Wodziczki , Łąkowa , Topolowa, Dąbskiej , Sokola, Jastrzębia , Kochanowskiego,
Grochowa, Wspólna, Rynek, Sportowa, Akacjowa

_ _
18 10 2016

Powstańców

Wlkp., Matejki, Kopernika, Wyspiańskiego ,

Kościuszki ,

REJON 4

Chrobrego,

Solskiego, Czarna, Moniuszki

REJON 5

Piaskowa, Parkowa, Wydmowa, Brzozowa, Wiązowa, Przyszkolna, Zacisze, Świerkowa , Zaułek, Reja, Libella,
Źupańskiego , Piesza, Kasprowicza, Kosińskiego , Pułaskiego, Andersonów, Kasztanowa, Langego, Marcinkow-

19.10.2016
0.10.2016

skiego
REJON

6

Jackowskiego, Wawrzyniaka, Łukasiewicza , Leśna , Gwarna, Odskok, Gajowa, Bałtycka , Grunwaldzka,
Pomorska, Mazurska

1.10.2016

REJON 7

Dworcowa, Nadwarciańska , Niwka Stara, 3-go Maja, Słowicza , Graniczna, Prusa, Helska, Jaskółcza

REJON 8

Żytnia , Jarosławska , Żwirowa , Makowa, Gołębia , Pszeniczna, Chabrowa, Miętowa, Studzienna, Na Skarpie,

Czarnieckiego, Myśl iwska , Grzybowa.Gliniana, Krótka, Zalesie, Wrzosowa, Stroma, Polna, Rolna, Boczna,
5.10.2016

Morenowa, Konwaliowa, Azaliowa, Rumiankowa, Sasankowa
REJON 9

Reymonta, Cyryla Ratajskiego, Słowackiego , Fiedlera, Spokojna, Mickiewicza, Bema, Serwińskiego , Radosna,
_1 _
26 0 2016
Dąbrowskiego , Konopnickiej, Kraszewskiego, Fiołkowa , Narcyzowa, Tulipanowa, Szpitalna

REJON

Niepodległości, Środkowa , Nizinna, Niezłomnych , Nowe Osiedle, Norwida, Śląska , Nowowiejskiego, Kosynierów
_1 _
27 0 2016
Miloslawskich

10

PROSIMY O WYSTAWIANIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
PRZED POSESJĘ DO GODZINY 7.00
BIURO OBSŁUGI KLIENTA CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 8.00 - 15.00 TEL. 61 8 133 015

ENGLISH WITH DRAGON W CZARODZIEJSKIM ZAMKU!

W

Przedszkolu Publicznym Czarodziejski Zamek w Puszczykowie rusza autorski program rozszerzonej
nauki języka angielskiego. Programem tym objęliśmy wszystkie dzieci uczęszczające do naszego
przedszkola, gdyż wczesna nauka języka obcego znacząco wspiera rozwój dziecka i jego kompetencji
językowych oraz buduje podstawy pod ciekawą przyszłość zawodową.

Ce lem programu jest wprowadzenie o raz rozszerzeni e
podstawy programowej w zakres ie nauki j ęzy k a angielskiego
w przedszkolu podczas zajęć, a także nauka tak zwanego ,;ży
wego języka". Staramy się s tworzyć dziecku ś rodow i sko,
w którym każ d ego dnia b ę d z i e ono m ogło za nu rzyć s i ę
w j ęzyku - im mersja językowa. Proces ten polega na osłu
chaniu s i ę z j ęzykiem w sytuacjach z życia codziennego, podczas spaceru, posiłku czy mycia zębów. Szczegó lnie dbamy
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o to, by kontakt z j ęzyki e m angielski m był dl a dz ieci dobrą
za bawą, aby tworzyły s i ę z nim pozytywne skoj arzenia i by
odbywał si ę w spokojnym oraz bezp iecznym otoczeniu.
Nasz progra m oparty j est na naj skuteczni ej szych metodach nauki j ęzyków obcych dzieci w wieku przedszkolnym,
znanych i u żywa n ych na całym św i eci e.
Serd ecznie zapraszamy do Czarodziej skiego Zamku!

www.p uszczykowo. pl

KRONIKA PZERII
WAKACYJNE POWROTY

4o

osobowa grupa emerytów PZERil
z Puszczykowa, 3 września br, po
tygodniowym pobycie w Uzdrowisku Dąbki, wróciła
do domu. Przez cały pobyt, naszym seniorom
towarzyszyła przepiękna pogoda, słońce, morski
wiatr, sztorm, szum fal, wspaniałe morskie powietrze
i dobre samopoczucia.

nic bardziej relaksującego niż spacer po plaży,
wszechobecny sosnowy las, kąpiele w basenie w „Geovicie", przejażdżki rowerem... ech, długo można
by wymieniać ....
Był to już piąty nasz pobyt na wypoczynku rehabilitacynym w Dąbkach. Właściciele Domu Wczasowego „Maria",
Nie

było

pachnący żywicą

zapewnili nam seniorom maksymalny komfort i pobyt w miatmosferze. Należałoby zaznaczyć, że DW „Maria" jest
najbardziej ukwiecionym i jednym z najbardziej zadbanych
DW w Dąbkach. Dodatkowymi atrakcjami pobytu były: wieczorek taneczny, spotkanie z pisarką Moniką Oleksa, rejs po
jeziorze Bukowo, wycieczka do Jarosławca i do magicznej
Doliny Charlotty, położonej między Słupskiem od południa,
a Ustką od morza. Dolina Charlotty jest miejscem wyjątko
wych wrażeń i niezapomnianych przeżyć i nie sposób opisać
jej atrakcji w kilku zdaniach.
Wyjazdy rehabilitacyjne puszczykowskich seniorów do
Sarbinowa i Uzdrowiska Dąbki były możliwe dzięki dotacjom Burmistrza Miasta Puszczykowa oraz Oddz. Rejonowego PZERil w Puszczykowie.
W imieniu wszystkich uczestników serdecznie dziękujemy.
Ewa Palm-Drobnik, przewodnicząca Komisji
Kultury i Zagospodarowania
Nina Kubzdela, Sekretarz Zarządu PZERil
w Puszczykowie
łej

JESIEŃ W CENTRUM EKOINFO

W

raz z nadejściem jesieni Centrum Ekolnfo wznawia swoją ofertę zajęć edukacyjnych dla najmłodszych.
Do współpracy zapraszamy przede wszystkim przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych.

Najpopularn iejsze tematy spotkań to: ,,Przyjaciele
pszczół", ,,Zdrowotne znaczenie lasów", ,,Śmieci" oraz przybliżające historię naszego miasta „Letnisko Puszczykowo".
Przy okazji miło nam poinfotmować, że dzięki dofinansowaniu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nasza oferta
zajęć poszerzy się od listopada. Nasze prezentacje zostaną poszerzone, pojawią s ię nowe tematy i karty pracy dla dzieci.
Wszystkim rowerzystom przypominamy, że nadal można
wziąć udział w akcji Fundacji Arka - Rower Pomaga. Wystarczy wejść na stron ę rowerpomaga.pl i zarejestrować przejechane przez siebie kilometry na cel szczegółowy „Jeżdżę dla
Puszczykowa". Za każde 20.000 km Fundacja przekaże rower
do wskazanego przez nas domu dziecka i ośrodka pomocy.
Warto się przyłączyć i spełnić dobry uczynek, tym bardziej,
www.puszczykowo.pl

że

do puli zostało przekazanych kolejnych I O rowerów.
Z początkiem października chcemy też zorganizować
wspólne sprzątanie wybranego miejsca w Puszczykowie. Do
tej akcji zachęcamy szczególnie radnych, członków stowarzyszeń i osoby aktywnie działające w naszym mieście. Pokażmy mieszkańcom, że nie chcemy śmieci w Puszczykowie
i dajmy dobry przykład!
Przy okazji przypominamy Państwu, że Centrum Ekolnfo
posiada profil na Facebooku. Zam ieszczamy tam informacje
turystyczne, sportowe i kulturalne, zachęcamy do udziału
w różnych wydarzeniach w okolicy i skorzystania z nowych
atrakcji w regionie (profil: Centrum Ekolnfo w Puszczykowie).
Anna Polaszczyk

Echo Puszczykowa
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HISTORIA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR 3
,,LEŚNI PRZYJACIELE"
istoria budynku obecnego przedszkola zaczęła
od Jana Deierlinga, który w kwietniu 1927
roku kupił w Puszczykówku gospodarstwo rolne od
wdowy Prymuth. Od lipca 1927 roku rodzina
Deierlingów zaczęła przybywać na sezon letni do
Puszczykówka. Z czasem zdecydowano się
wybudować okazały dworek w stylu polskim.

H

się

Projekt budynku przygotował słynny architekt Marian
Pospieszalski. Wmurowanie kamienia węgielnego nastąpiło
w sierpniu 1934 roku. Prace trwały do 1936 roku, kiedy to
ukończono budynek dzisiejszego przedszkola. Przy rezydencji zlokalizowano sad, park wraz z alejkami do spacerowania,
kort tenisowy oraz grotę Matki Boskiej.
Dzieje budynku po wybuchu II wojny światowej znamy
tylko z relacji mieszkańców. Prawdopodobnie został zasiedlony przez wysokiego rangą dowódcę organizacji paramilitarnej Hitlerjugend. Po przegranej Niemiec obiekt został zajęty przez Armię Czerwoną, po czym stał się ośrodkiem szkoleniowym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W listopadzie 1951 roku Komitet Wojewódzki PZPR oddał willę na
szkołę. Było to wypełnienie woli przedwojennych właścicie
li, którzy przekazali nieruchomość na cele oświatowe.
Uprzednio dzieci z Puszczykówka uczęszczały do Szkoły
Powszechnej zlokalizowanej przy ulicy Wysokiej, gdzie zabrakło izb lekcyjnych . Zorganizowanie szkoły przy ulicy
Przyszkolnej polecono Franciszkowi Heigelmannowi, który
sprowadził niezbędny sprzęt lekcyjny. Urządzono tylko dwie
izby lekcyjne, ponieważ w budynku tym mieszkały jeszcze
trzy rodziny, które jednak ze szkołą nie miały nic wspólnego.
Na potrzeby sal lekcyjnych zaadaptowano również barak,
w którym umieszczono najmłodsze dzieci. W grudniu 1951
roku do nowo otwartej szkoły sprowadzili się Edmund i Leokadia Andersohnowie wraz z rodziną. Kierownictwo szkoły
objęła Leokadia Andersohn. Od stycznia l 964 roku szkoła
uzyskała nowy budynek przy zbiegu ulic Kasprowicza i Libelta, jednak młodsze dzieci pozostały w starym budynku.
W 1976 roku z inicjatywy naczelnika Władysława Krzy-

żańskiego ustanowiono Przedszkole nr 3 „Leśni Przyjaciele"
w obiekcie opróżnionym przez szkołę. Przeprowadzono remont generalny budynku, który dostosował go do nowych
funkcji. Wybudowano również dwa place zabaw z nowoczesnym sprzętem. Słynne były odwiedziny naczelnika, który na
inspekcje wchodził tylnymi drzwiami, zawsze z zaskoczenia.
Sprawdzał czystość oraz jakość opieki nad dziećmi. Pierwszą
dyrektorką była pani Bożena Kaczmarek. Pierwszym dzieckiem, które przyszło do „Leśnych Przyjaciół", był Zbyszek
Rogowski z Łęczycy. Drugą dyrektorką była pani Teresa
Ostrowska, a trzecią pani Halina Chwałczyńska. W 1989 roku
dokonano rozbudowy obiektu poprzez zabudowanie tarasu.
W latach dziewięćdziesiątych przedszkole zostało przekształ
cone z publicznego na niepubliczne, a dyrektorką została pani
Kazimiera Bzdęga. W 2013 roku miasto przeprowadziło renowację fasady oraz dachu, dzięki czemu obiekt odzyskał
dawny blask. W miejscowych planach zabezpieczono tereny
przed frontem budynku na potrzeby placu zabaw, dzięki czemu perspektywa na piękną willę została ochroniona.
W 2016 roku obchodzimy czterdziestolecie istnienia
przedszkola „Leśni Przyjaciele". Na Majówce zorganizowanej jak co roku, można było obejrzeć zdjęcia z całej historii
budynku. Z okazji czterdziestolecia składam serdeczne ży
czenia załodze przedszkola, która utrzymuje bardzo wysoki
poziom usług edukacyjnych dla dzieci. Zachęcamy do przesyłania wsponmień o przedszkolu na adres mailowy krzyzanskimaciej@gmail.com bądź o telefon pod numer 508467405.
Maciej Krzyżański
członek Kola Historycznego

JESIENNA ZBIÓRKA KRWI
OSP Puszczykowo wraz z RCKiK w Poznaniu organizuje jesienną akcję zbiórki krwi.
Krwiobus pojawi się w Puszczykowie 8 października 2016 r. (sobota) w godz. od 10.00 do 15.00
na Rynku w Puszczykowie.
,,TY RÓWNIEŻ MOŻESZ PODAROWAĆ KOMUŚ ŻYCIE"
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PILARKA DLA OSP PUSZCZYKOWO
uszczykowska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej wzbogaciła się o profesjonalną pilarkę marki
Husqvarna. Przekazanie sprzętu odbyło sie podczas pikniku „Bezpieczni w powiecie poznańskim"
zorganizowanego 10 września br. przez Powiat Poznański na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8
Państwowej Straży Pożarnej w Bolechowie.

P

podczas pikniku Tomasz Łubiński wicestarosta
podstawowym celem pikniku jest dobra zabawa, ale
przy jej okazji wspierane są jednostki OSP w wysokiej klasy
sprzęt. Tym razem w nowoczesne pilarki. Otrzymały je 32 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych nie włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, z 14 gmin powiatu.
Łączna warto ść przekazanego sprzętu to ponad 90 tys. zł.
W trakcie pikniku odbyła się także uroczystość pasowania
uczniów I klasy strażacko-ratowniczej w Zespole Szkół
w Bolechowie.
Tradycyjnie imprezie towarzyszyły pokazy ratownictwa
technicznego straży pożarnej. Odbyły się też zawody strażac
kie i pokaz wspólnego działania policji i straży pożarnej.
Oczywiście można też było obejrzeć wozy wojskowe, strażackie i policyjne. Dla dzieci rozstawiono dmuchany plac
zabaw i zorganizowano inne atrakcje, wśród których jedną
z największych była możliwość buszowania w tzw. suchej
Jak

mówił

poznański

pianie używanej „normalnie" przez strżaków podczas akcji
gaśniczych . Swoje stoiska rozstawiły też Powiat Poznański ,
Policja i Straż Pożarna. Każdy mógł też spróbować tradycyjred
nej grochówki oraz potraw z grilla.

DRUDZY W POWIECIE POZNAŃSKIM
br. na terenie Lotniska Sportowego Aeroklubu
Ligowiec w Kobylnicy
z zakresu Ratownictwa Medycznego dla jednostek
3 Zawody Sportowo września

Poznańskiego

Pożarnicze

odbyły się VII
Państwowej

i Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Poznania i powiatu poznańskiego. W zawodach brało
udział 7 drużyn z OSP i 10 z PSP. W zawodach rewelacyjnie spisała się drużyna OSP z Puszczykowa zajmując
li miejsce.

Sukces młodych strażaków-ochotników jest tym większy,
że był to ich pierwszy start w zawodach medycznych.

Inicjatorem zawodów była Jednostka OSP w Kobylnicy,
przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu,
Urzędem Miasta i Gminy Swarzędz, Oddziałem Powiatowym
ZOSP RP w Poznaniu oraz Komendą Miejską PSP w Poznaniu.
Głównym celem a zarazem przesłaniem zawodów jest
podnoszenie wiedzy i umiejętności wszystkich strażaków ratowników w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy, a także propagowanie idei pierwszej pomocy w ' ród
lokalnej społeczności.
Zawody medyczne cieszą ię bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba uczestniczących drużyn,
których w tym roku było aż 17.
Klasyfikacja końcowa drużyn OSP:
• I miejsce OSP Krzesiny - 840 punkty
• IT miejsce OSP Puszczykowo - 81 O punktów,
• llJ miejsce OSP Pecna - 800 punktów.
red
www.puszczykowo.pl

Drużyna OSP Puszczykowo wywalczyła Il miejsce w składzie:
Eliza Bałazy, Marta Oczujda, Natalia Haściło,
Karol Karpiński, Kuba Haściło. Gratulujemy!
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WRZESIEŃ W „KLUBIE PUSZCZA"
o wakacyjnych przygodach, w gorącym wrześniowym słońcu rozpoczynamy kolejny rok szkolny w „KLUBIE
PUSZCZA" pod banderą fundacji Restart.

P

Oferta Klubu Puszcza przeznaczona jest dla dzieci i mło
od 6 do 15 roku życia oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych. Jak co roku zajęcia w Klubie odbywają się
codziennie w godzinach 14.00 - 18.00, a udział w nich jest
całkowicie bezpłatny. Może w nich uczestniczyć każdy, kto
chce rozwijać swoje mocne strony i talenty, zw i ększyć swoj ą
koncentrację, motywację do nauki lub zmierzyć się ze swoimi
kłopotami. Czas spędzony w Klubie, to okazja do spotkań
z ciekawymi i inspirującymi ludźmi oraz wspólnych wyjazdów. Jesteśmy otwarci również na współpracę z rodzicami .
Klub Puszcza funkcjonuje na zasadach świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej, to znaczy, że jako placówka
specjalistyczna prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne, ale
jesteśmy osadzeni w środowisku lokalnym, w Puszczykowie.
Czym jest socjoterapia? Jest formą spotkań grupowych
z określonymi celami podzielonymi na trzy grupy: terapeutyczne, rozwojowe i edukacyjne. Dotyczy dzieci i młodzieży
z zaburzeniami zachowania i emocji, wynikającymi z trudnych doświadczeń życiowych, np.: śmierci bliskiej osoby,
rozwodu , wypadku, przewlekłej choroby lub uzależnienia
członka rodziny, itp. W procesie socjoterapii uczestnicy odreagowują napięcia emocjonalne, pracują nad adekwatnym
poczuciem własnej wartości i pozostają w kontakcie z socjodzieży

terapeutami i innymi członkami grupy. Socjoterapia jest formą terapii , która nie odwołuje się do wgląd u w siebie, jak w
psychoterapii, ale ma dostarczać do św iadc zeń korygujących
zachowanie i edukować, a czerpiąc z treningu interpersonalnego - rozwijać umiej ę tno śc i komunikowania się miedzy
ludźmi , uwrażliwiać dzieci na siebie samych i na innych.
W Klubie Puszcza nasi specja l iśc i zajmują się nie tylko
prowadzeni em zaj ęć terapeutycznych. Do ich obow i ązków
należy diagnozowanie treści urazowych dziecka i planowanie
procesu socjoterapeutycznego. Dużo uwagi poświęcają także
tworzeniu bezpiecznej i życz liwej atmosfery, w której dzieci
doświadczają sytuacji dobrych dla nich emocjonalnie, mogą
uczyć się nowych zachowań i bezpiecznie je wypróbowywać .
Jednocześnie pamiętamy, że wszyscy nasi uczestnicy są
mieszkańcami Puszczykowa. Staramy się więc jak najmocniej osadzić ich w środow i sku lokalnym, między innym i:
pokazując im miasto, ucząc o jego hi storii i współczesnośc i ,
zapoznając z ciekawymi ludźmi , z ważnymi instytucjami
i placówkami, uwrażliwiając na otaczającą ich przyrodę.
Pierwszy tydzień wrześni owych zaj ęć ju ż za nami. Pozostańmy w kontakcie.
Kierownik KLUBU PUSZCZA
Justyna Walkowiak

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów. Może ono być przyznane
uczniom szkól podstawowych, gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne
i są mieszkańcami Puszczykowa . O przyznanie stypendium wnioskować może dyrektor szkoły, rodzic (opiekun prawny) lub uczeń
pełnoletni.Termin składania wniosków upływa z dniem 15 października. Stypendium może zostać przyznane na okres maksymalnie
dwunastu miesięcy za osiągn ięcia z poprzedniego roku szkolnego. Wnioski zostaną rozpatrzone do końca listopada przez powołaną
w tym celu komisję stypendialną.
Szczegółowe informacje i regulamin - Uchwala Nr 136/16NII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 czerwca 2016 r. ws. Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz pod tel. 61 898 37 34, e-mail: bartkowiak@puszczykowo.pl.

ZUZANNA KUBACHA W PODWÓJNEJ KORONIE
Na kortach PKT w Pobiedziskach odbył się ogólnopolski turniej miodzików dziewcząt i
(do lat 14). Bardzo dobrze zaprezentowała się Zuzanna Kubacha, zawodniczka
Akademii Angerlique Kerber w Puszczykowie. Podopieczna trenera Jarosława
Wołąsewicza zwycięży/a w grze singlowej pokonując Aleksandrę Wnuczek (KCT Masters)
6/0, 6/2. W deblu w parze z Anną Schmidt (P.T. Olimpia Poznań) pokonały parę Matylda
Braziewicz (PKT Pobiedziska)/ Zofia Kromolicka (Angie Puszczykowo) 6/3, 6/3. Zuzanna
Kubacha to aktualna reprezantantka Polski dziewcząt do lat 12. Zuzanna doskonale
spisała się również podczas turnieju na kortach Akademii Tenisowej Angelique Kerber w
Puszczykowie, gdzie odbył s i ę ogólnopolski turniej młodziczek i mlodzików(do lat 14.)
Zuzanna wygrała ten turniej bez straty seta. W finale pokonała Aleksandrę Wnuczek (KCM
Masters) 6/3, 6/1. Ogółem w turnieju za grało 20 chłopców i 12 dziewcząt. Gratulujemy!
H.G.
chłopców
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ANGELIQUE KERBER
RAKIETĄ NR 1 NA ŚWIECIE
d 12 września br. najlepszą tenisistką świata
w rankingu WTA jest mieszkanka Puszczykowa
Angelique Kerber. Po rewelacyjnym, oczywiście
wygranym, wielkoszlemowym turnieju US Open,
Serena Williams została zdetronizowana. Jej miejsce
zajęła właśnie Angelique.

O

Wygrana w US Open była drugim tegorocznym tryumfem
Angeliki w turnieju wielkoszlemowym. W styczniu wygrała,
pokonując w finale Serenę Wiliams, Australian Open. Po Australian Open Angelique zajmowała bowiem drugie miejsce
w rankingu WTA. Po drodze zdobyła jeszcze tytuł wicemistrzyni Wimbledonu oraz wicemistrzyni olimpijskiej na
Igrzyskach w Rio de Janeiro. Wygrywając w finale US Open
z Czeszką Karoliną Pliskovą zepchnęła z najwyższego podium Serenę Williams.
Jak mówiła „pierwsza rakieta świata" podczas konferencji
w Angie, w Puszczykowie wspięcie się na najwyższe podium
w światowym tenisie było, od najmłodszych lat, jej najwięk-

szym marzeniem. Jednak równocześnie zaznaczyła, że nie osią
dzie teraz na laurach bo ... jest jeszcze kilka wielkich szlemów
do wygrania. Gratulujemy i życzymy kolejnych emocjonują
cych - rzecz jasna wygranych finałów.

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA KRASNALI
"ll (Piotrkowie Trybunalskim

odbyły się 13 Letnie
Ogó lnopolskie Mistrzostwa Krasnali (do lat 10)
dziewcząt i chłopców. W turnieju bardzo dobrze spisała się
Laura Stypuła (na zdjęciu z lewej strony na 1 miejscu), zawodniczka puszczykowskiej Akademii Angeligue Kerber.
Laura w grze pojedynczej, po bardzo wyrównanym meczu
przegrała w fina le z Amelią Ciesielczyk UKS RP SPORT
Olsztyn, w trzech setach. W grze podwójnej podopieczna trenera Włodzi mierza Filipiaka w parze z Amelią Ciesielczyk
(UKS RP SPORT Olsztyn) zwyciężyły parę Dominika Podhajecka (GKT Smecz Gorzyca)/Maria Nadajewska (UKS AT
Challenge Piotrków tryb) 4/0, 3/4, 10/6. Gratulujemy!

VV

PODWÓJNE ZŁOTO MAI DROZD
Na kortach Akademii Tenisowej Angelique Kerber odbył się Wojewódzki Turniej Dziewcząt i
Chłopców w kategorii skrzatów (do lat 12). Bardzo dobrze zaprezentowały się zawodniczki
Akademii, w szczególności : Maya Drozd, która zwyciężyła w singlu i w deblu, grając z koleżanką
k l ubową Zosią Kromolicką. W fina/owym pojedynku Maya pokonała Hannę P i otrowską (TKS KROS
Tarnowo Podgórne) 6/2, 2/6, 10/1. Natomiast w deblu grając z Zosią Kromolicką wygrały gładko z
parą Roksana Kokocha/Julia Stefańska (PKT Pobiedziska) 6/1, 6/0. W grze singlowej chłopców
zwycięży/ Jan Alleccou (AZS Poznań) , zaś turniej deblowy skrzatów wygrała para Jan Allecou(AZS
Poznań)/Jakub Gogulski (UKS Piątka Walcz). Gratulujemy!

www.puszczykowo.pl
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KAJAKIEM PO WARCIE
3 w Puszczykowie
wrześ nia

spływ

br. Centrum Animacji Sportu
zorganizowało kolejny
kajakowy.

O godz. 9.30 z przystani Puszczykowo wyruszył autokar,
który zawiózł uczestników spływu do Śremu. Tam, czekały
już na nas kajaki z firm „Kajaki Puszczykowo" oraz „Dudek
Kajaki" oraz ratownicy z wielkopolskiego oddziału WOPR.
Wodowanie trwało ok. 40 minut. Pierwszy odcinek trasy ze
Śremu do Radzewic najszybsi pokonali w dwie godziny.
W Radzewicach na wszystkich czekał ciepły bigos. Po godzinnej przerwie wróciliśmy na wodę i kolejne dwie godziny
wiosłowaliśmy do Puszczykowa. Malownicze widoki umi lały nam czas, a słońce, wiatr i trochę wysiłku spowodowały,
że odpoczęl iśmy od codziennych trosk. Na przystani w Puszczykowie płonęło ogn isko i czekały na wszystkich kiełbaski,

kawa i herbata. Ko lej na udana impreza za nami. Jeżeli pogoda dopisze i zawita do nas złota po lska jesień - zorganizujemy jeszcze jeden spływ w tym roku . Zapraszamy do śledze 
nia strony www.caspuszczykowo.pl oraz naszego profi lu na
face book' u.
CAS/Joanna Hejnowicz

UDANY POCZĄTEK SEZONU SZERMIERZY
rugi Puchar Starosty Poznańskiego
10.09.2016 r. w Tarnowie Podgórnym zgromadził wielu młodych szpadzistów z Zielonej Góry, Szczecina, Lubina,
Wadowic , Śremu , Tarnowa Podgórnego
oraz 19 osobową grupę szpadz istów z
Muszkietera Mosina. Po zaciętych walkach
grupowych najb l iżej finału i zdobycia pucharu był Antoni Nieckarz, który nie utrzymał j ednak trzy-punkowej przewagi i w
doliczonym czasie przegrał 8:7 z później
szym zwycięzcą zawodów Hubertem Klughardtem klubu Olimp Lubin. Trzecie lokaty zajęli również Aleksandra Lange i
Kacper Trzciński , a pozostali zawodnicy
zaję l i miejsca w pierwszej i drugiej dziesiątce zawodów.
J.R.

D

w PŁETWACH PO MISTRZA POLSKI

Tego lata na wodach zatoki Gdański ej odbyły si ę Mistrzostwa
Polski PTIK - Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Gdyni
w długodystansowym pływaniu w pletwach. Kolejny raz
wystartowali w nich puszczykowscy młodzi pływacy - bracia
Jan i Antoni Stacheccy. Jan Stachecki (lat 14) walczył na
dystansie 2000 m., w grupie „Junior kategoria14-15 lat"
i u kończył ten wycze rpujący dystans jako pierwszy
zdobywaj ąc złoty medal i utrzymuj ąc zdobyty ju ż rok temu
tytuł Mistrza Polski . Antoni Stachecki (lat 9) wystartował na
dystansie 1OOO m. w grupie „Dzieci kategoria 11 lat i młodsi "
i zajął wysokie IV miejsce.
Serd ecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
red
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TURNIEJ MIKSTÓW W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
ak co roku, w ostatni weekend sierpnia - tym razem w niedzielę - na boisku piaszczystym przy ulicy Nowe
Osiedle odbył się turniej siatkówki plażowej w kategorii mikstów, czyli par mieszanych. Do turnieju zgłosiło
się osiem par.

J

Rozgrywki poprowadzono systemem brazylijskim. Pogoda była iście plażowa - 32 stopnie w cieniu, ale niestety też
dla grających niebezpieczna, gdyż przy takich temperaturach
wysiłek fizyczny nie jest wskazany. Jednak dzięki uprzejmości OSP Puszczykowo można się było ochłodzić pod kurtyną
wodną, która stanęła niedaleko boiska. Zatem turniej został
przeprowadzony. Możemy nawet pokusić się o stwierdzenie,
że był to turniej międzynarodowy, gdyż w jednej z par wystę
pował rodowity Włoch. Klasyfikacja końcowa prezentuje się
następująco:

l.
Danka Barczyszyn, Robert Krotoski
2.
Ania Święcl1, Patryk Cabański
3.
Danka Kaczmarek, Robert Kaczmarek
4.
Natalia Zawada, Marek Timm
5.
Asia Duszak, Bruno Nero
6.
Alicja Kaczmarek, Mikołaj Kaczmarek
7.
Gosia Kijewska, Piotr Jakubowski
8.
Alicja Fab1yczka, Jan Nieckarz
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział, gratulujemy
wyników i dobrej gry. Zapraszamy na kolejne imprezy organizowane przez CAS.
Joanna Hejnowicz

TURNIEJ OLDBOYÓW O PUCHAR BURMISTRZA

1O

września na orliku przy ulicy Jarosławskiej

odbył się I turnieju piłki nożnej oldboyów o
puchar Burmistrza Puszczykowa".
Początkowo w turnieju miało wystąpić sześć drużyn, jednak z różnych nagłych powodów dwie z nich nie dotarły. Zatem cztery drużyny rozegrały turniej systemem „każdy z każ
dym". W końcowej klasyfikacji pierwsze miejsce zajęła drużyna „Oldboys Puszczykowo", na drugim miejscu uplasował
się zespół „Sokół Włoszakowice", trzecie miejsce przypadło
dru. żynie Oldboys „BOBIKI" Puszczykowo, zaś na czwartym
miejscu rywalizację zakończyła „Pogoń" Śmigiel. Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Łukasz Morawski (Oldboys Puszczykowo), zaś najlepszym bramkarzem - Robert
Żyski (Oldboys Puszczykowo).
W trakcie zakończenia turnieju organizatorzy - Oldboys
Puszczykowo oraz Centrum Animacji Sportu - uhonorowali
pamiątkowymi statuetkami p i ęć osób, zasłużonych dla puszczykowskiej piłki nożnej. Byli to:
1. Jan Mansfeld - najstarszy zawodnik,
2. Ryszard Przynoga - sędzia wszechczasów,
3. Przemysław Stefaniak - sędzia wszechczasów,
4. Zdzisław Stróżyk - wieloletni prezes i zawodnik oldboyów,
www.puszczykowo.pl

5. Maciej Brączkowski - wieloletni działacz i zawodnik oldboyów.
Bardzo dziękujemy sponsorom: Piekarni-Cukierni Pana
Jacka Błaszkowiaka oraz firmie TOVAGO za wsparcie imprezy, a także OSP Puszczykowo za kurtynę wodną, która przy
32 stopniach Celsjusza w cieniu - ratowała zawodników
przed udarem słonecznym.
CAS/Joanna Hejnowicz
Echo Puszczykowa
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21 MISTRZOSTWA PUSZCZYKOWA W WINDSURFINGU
ierwszy weekend września puszczykowscy amatorzy sportów wodnych spędzili nad jeziorem Powidzkim, gdzie

P

odbyły się Mistrzostwa Puszczykowa w Windsurfingu połączone ze sportowym zakończeniem lata. Zawody po

kilku sezonach powróciły do Powidza, gdzie impreza odbywała się najczęściej. Miejsce sprawdziło się doskonale wszystkich uczestników zachwyciła między innymi wyjątkowo czysta woda i bardzo ładna plaża .

w Powidzu w piątek. Biuro zawodów
pakiety startowe i okolicznościowe
koszulki. Oficjalne przywitanie odbyło się przy ognisku rozpalonym pod rozgwieżdżonym niebem na powidzkiej plaży. Był to
czas powitań i świetna okazja do integracji.
Sobota przywitała wszystkich piękną pogodą. Ci, którzy mieli przed sobą perspektywę wyścigu windsurfingowego udali się na
spotkanie w zaprzyjaźnionej bazie windsurfingowej EverBe, natomiast kibice zaczęli zajmować miejsca na piaszczystej plaży.
W między czasie rozegrany został turniej w boule oraz turniej
w mini tenisa stołowego. Godzina zawodów musiała być dostosowana do wiatru, który kazał trochę na siebie czekać. Finalnie zawodnicy ruszyli ok 14. Jak na sportowców przystało, walczyli aż
do samego końca. Wyniki nie były jednak przesądzone nawet po
zakończeniu wyścigu, ponieważ w niedzielę odbywał się drugi
etap zawodów. Słoneczny dzień pełen emocji i zabawy szybko
minął i niespostrzeżenie nadszedł wieczór, który również był pełen atrakcji. Organizatorzy zaplanowali imprezę taneczną przy
rytmach przygotowanych przez DJ Frenchrnena. Do dyspozycji
uczestników była również fotobudka, gdzie każdy mógł zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie. Zabawa trwała do białego rana.
W niedzielny poranek zawodnicy wzięli udział w drugiej turze
wyścigów. Po jej zakończeniu było już jasne, kto wyjedzie z Powidza z tytułem Mistrza Puszczykowa. O godz. 14 odbyło się
oficjalne podsumowanie zawodów oraz uroczyste wręczenie nagród. W kategorii kobiet zwyciężyła Klaudyna Janaszek. Zaraz
za nią na podium stanęły Anna Bereżańska oraz Anna Ossowska. Wśród mężczyzn z Puszczykowa, pierwsze miejsce wywalczył Alfred Ossowski, drugie Przemysław Janaszek natomiast
trzecie przypadło w udziale Michałowi Janaszkowi. W kategorii
dziecięcej zwyciężyła Gabrysia Ossowska, a drugie miejsce zaJął
Grześ Janaszek. Nagrodzeni zostali również uczestnicy pozostałych konkurencji. Za turniej w boule pierwszą nagrodę otrzymali
Anna Kucharczyk i Marcin Nowacki, drugą Tomasz i Joanna
Potoccya trzecią Anastazję Potocką i Cezary Cegłowski. W ttu-nieju mini tenisa stołowego najlepszy okazał się Jakub Standar,
a zaraz za nim kolejno Przemysław Janaszek oraz Leszek Janaszek. Gratulujemy wszystkim zawodnikom wspaniałych wyników i zaciekłej walki. Słowa uznana należą się również kibicom,
którzy wiernie wspierali kolegów z plaży. Mistrzostwa, to co roku
doskonała okazja dla mieszkańców Puszczykowa aby w spokojnej
i luźnej atmosferze zintegrować się i wspólnie spędzić czas dlatego zapraszamy za rok.
Zawody nie mogłyby się odbyć gdyby nie zaprzyjaźnione firmy, które od lat wspierają organizatorów.
PTS
Uczestnicy stawili

się

pracowało pełną parą rozdając
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INAUGURACJA AKADEMII SENIORA
2016/2017
3 PAŹDZIERNIKA 2016R. GODZ. 18.00
W SIEDZIBIE BMCAK UL. WYSOKA 1

W programie:
-

wykład

inauguracyjny

„Rola seniora w

mieście"

prof. dr hab. Henryk Mruk

- wystawa fotograficzna studentów AS
-

poczęstunek

ZAPRASZAMY

