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WALCZYMY O DOFINANSOWANIE------------------------------------

biegły rok to czas wzm ożonego aplikowania o środki zew nętrzne na różnego rodzaju projekty realizo
w ane przez Miasto Puszczykowo.

U

W grudniowym numerze Echa Puszczykowa informowali
śmy o podpisanej umowie na dofinansowanie inwestycji pn.
„Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą", w ramach któ
rej zostanie zrealizowany parking i ścieżka rowerowa, a także
inne elementy infrastruktury transportu publicznego - na re
alizację tego projektu pozyskano dofinansowanie ponad 1 min
złotych ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 +.
Także największa w ostatnich latach inwestycja w naszym
mieście - hala sportowo-widowiskowo przy Szkole Podstawo
wej nr 1 -je st w części finansowana ze środków zewnętrznych.
Burmistrz Andrzej Balcerek podpisał umowę ojej dofinansowa
nie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na mocy
której do budżetu naszego miasta wpłynie aż 2 min złotych.
W trakcie oceny jest wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z jego rozbudo
wą. Został on wysoko oceniony na etapie oceny strategicznej
(5. miejsce), co pozwala być niemal pewnym, że wkrótce bę
dziemy mogli poinformować o kolejnej dotacji, która wpłynie
na konto m iasta-w tym przypadku chodzi o prawie 650 tys. zł.
Z uwagi na wielką konkurencję nie wszystkie składane
wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane pozytywnie - do
tyczy to przede wszystkim dwóch wniosków złożonych do
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których
przedmiotem była renowacja zieleni na terenie Zakola Warty
wraz z elementami infrastruktury rekreacyjnej. Tu konkuren
cja projektów z całej Polski (m.in. poznańskiego Parku Rataje)
sprawiła, że decyzja była negatywna, lecz wniosek po drob
nych poprawkach złożono ponownie i czekamy na jego ocenę.
Negatywnie został zweryfikowany również jeden z wnio
sków dotyczący inwestycji w puszczykowskich szkołach, złożo
ny na konkurs w poddziałaniu 9.3.3. WRPO, dwa inne czekają
na ocenę. Należy zauważyć, że wiele z ogłaszanych konkursów
premiuje wnioski składane w ramach partnerstw, na takich
zasadach Puszczykowo uzyska wsparcie w ramach projek
tu „Gimnazjalista z pasją", mającym na celu poprawę jakości
nauczania w szkołach poprzez wsparcie uczniów w wyborze
optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Projekt ten
dotyczy gimnazjum, lecz wraz z wprowadzoną reformą oświa
ty będzie obejmował również uczniów szkoły podstawowej.
Partnerstwo z Miastem Poznań i innymi gminami powiatu
poznańskiego zakłada projekt „Poprawa dostępu do usług
społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastęp

czą na terenie MOF Poznania", którego budżet przekracza
12 min zł, podzielony według potrzeb zgłaszanych przez po
szczególnych partnerów. W 2016 r. udato się również pozyskać
dotacje na dwa projekty ze środków Wojewódzkiego Fundu
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 10 tys. zł na doposażenie ośrodka edukacji ekologicznej Cen
trum Ekolnfo w Puszczykowie, w celu poszerzenia jego działal
ności oraz 30 tys. zł na wzmocnienie potencjału ratowniczego
OSP w Puszczykowie w zapobieganiu i likwidacji poważnych
awarii środowiskowych poprzez zakup wysokiej klasy sprzętu
ratowniczego.
Największym projektem Miasta Puszczykowa, który aktual
nie czeka na ocenę jest wniosek o dofinansowanie „Rewitali
zacji wilii „Mimoza" na cele społeczno-kulturalne", którego cał
kowity budżet sięga 4 min zł, z czego 3,4 min zł pochodzić ma
z dotacji w ramach WRPO 2014+. Dzięki wielkiemu Państwa
zaangażowaniu udało się zebrać setki podpisów popierających
tę inwestycję. Zostaty one dołączone do wniosku i jesteśmy
przekonani, że przyczynią się do uzyskania pozytywnej decyzji
Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Urzędu Marszałkow
skiego.
-----------------------------------------------------------
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ANKIETERZY W YJDĄ NA ULICE
W związku z tworzeniem Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa, pragniemy poinform ować
o kolejnym etapie realizacji prac. Ju ż niebawem na ulicach miasta zostaną przeprowadzone badania ankietowe
metodą PAPI (ang. Paper and Pencil lnterview ). Je s t to najbardziej tradycyjna technika stosowana przy realizacji
badań ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu w yw iadów z respondentam i z wykorzystaniem papierowej
ankiety. Ze względu na złożoną tem atykę, badanie zostanie przeprowadzone poprzez rejestrację odpowiedzi,
w której tow arzyszący respondentowi ankieter odczytuje pytania. Pozwoli to uzyskać dane ze wszystkich obsza
rów objętych badaniem. Adresatam i Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa są wszyscy mieszkańcy
naszego miasta, dlatego też wszyscy powinni się identyfikować z jej zapisam i. O kolejnych etapach realizacji
dokum entu będziem y inform ow ać na bieżąco, ale ju ż teraz zapraszam y do udziału w konsultacjach w form ie
w yw iadów pogłębionych i w arsztató w strategicznych, które będą miały miejsce po przeprowadzeniu badań
ankietowych.
Agnieszka Hahuła / Referat Promocji, Kultury i Sportu
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✓ ------------- f N O W Y RACHUNEK BANKOW Y MIASTA PUSZCZYKOW A )-------------v
Od stycznia 2017 r. obsługę bankową Miasta Puszczykowa oraz podległych jej jednostek
organizacyjnych prowadzi bank Pekao S.A., który wygrał przetarg ogłoszony przez Miasto.
Umowa została zawarta na 5 lat.
W związku z tym, wszystkie wpłaty na rzecz Miasta, w tym m.in. z tytułu:
- podatków lokalnych: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych;
- opłat: skarbowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, adiacencka, za zajęcie pasa
drogowego, z tytułu użytkowania wieczystego,
- mandatów,
- czynszów za najem i dzierżawę,
powinny już być dokonywane na nowy rachunek:

29 1240 6595 1111 0010 5577 8276
informujemy, że wszystkie wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Miasta i jedno
stek organizacyjnych w filii Pekao S.A. w Puszczykowie, działającej przy ul. Poznańskiej oraz
w innych placówkach tego banku są całkowicie bezpłatne.
W związku z rozstrzygniętym przetargiem, od 1 marca 2017 r. będzie istniała możliwość
dokonywania płatności kartą płatniczą za pomocą terminala, który będzie dostępny
w budynku B Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
V
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O G ŁO SZEN IE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOW A

)-------------- s

o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wio
sennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa
niu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm .), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz uchwały
Nr 118/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 marca 2016 r.

zawiadamiam
o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen
nego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i W iosennej, obręb Puszczyko
wo, arkusz 6 w raz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8.02.2017 r., do 8.03.2017 r.,
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzi
nach od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 15.02.2017 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy
ul. Podleśnej 4. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu prze
strzennym , każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego,
może w nieść uwagi - uwagi należy składać na piśmie do Burm istrza Miasta Puszczykowa
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomo
ści, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym term inie do dnia 28.03.2017 r.
Zgodnie z w .w ym . ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku - uwagi i wnioski do w w . do
kum entów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komu
nikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - do Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, w nieprzekraczalnym term inie do dnia 28.03.2017 r.
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t a UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 26. SESJI RADY MIASTA
Gb P PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 20 XII 2016 R.
UCHWAŁA NR 166/16/VII

SAMORZĄD

w sprawie: uchwalenia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywa
nia Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2017.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 41 ust.
1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowa
dzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholo
wych oraz integracji społecznej osób uza
leżnionych od alkoholu należy do zadań
własnych gminy. Realizacja powyższego
zadania prowadzona jest w postaci Gmin
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązy
wania Problemów Alkoholowych, uchwa
lanego corocznie przez radę gminy.
Art. 10 ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdzia
łaniu narkomanii stanowi, że realizacja
zadań związanych z przeciwdziałaniem
narkomanii jest prowadzona w postaci
uchwalanego przez radę gminy Gminne
go Programu Przeciwdziałania Narkoma
nii, stanowiącego część strategii rozwią
zywania problemów społecznych.
Uwzględniając powyższe, podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia Miejskie
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywa
nia Problemów Alkoholowych oraz Prze
ciwdziałania Narkomanii na rok 2017 jest
uzasadnione.

UCHWAŁA NR 167/16/VII
w sprawie: wieloletniego progra
mu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Miasta Puszczykowo
wiatach 2016-2020.

UCHWAŁA NR 168/16/VII
w sprawie: zmiany uchwały Rady
Miasta Puszczykowa Nr 88/15/VII
z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie:

ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji udzielanych z budżetu Miasta
Puszczykowa dla publicznych i niepu
blicznych przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowa
dzonych przez osoby fizyczne i prawne
inne niż Miasto Puszczykowo oraz try
bu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 80 ust. 4
i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty
ustalenie trybu udzielania i rozliczania do
tacji, podstawy obliczenia dotacji, zakresu
danych, jakie mają być zawarte we wnio
sku o udzielenie dotacji oraz trybu i zakre
su przeprowadzenia kontroli prawidłowo
ści pobierania i wykorzystywania dotacji
udzielanych niepublicznym oraz publicz
nym przedszkolom prowadzonym przez
inny niż jednostka samorządu terytorial
nego organ i innym formom wychowania
przedszkolnego należy do kompetencji
rady miasta. Z dniem 1 stycznia 2017 r.
ulegają zmianie zapisy ustawy o systemie
oświaty, które powodują konieczność
dokonania zmian w uchwale Rady Miasta
Puszczykowa w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji udziela
nych z budżetu Miasta Puszczykowa dla
publicznych i niepublicznych przedszkoli
oraz innych form wychowania przedszkol
nego prowadzonych przez osoby fizyczne
i prawne inne niż Miasto Puszczykowo
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowo
ści ich pobrania i wykorzystania.

UCHWAŁA NR 169/16/VII
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Puszczy
kowa na lata 2017-2023.

UCHWAŁA
BUDŻETOWA
MIASTA PUSZCZYKOWA NA
ROK 2017 NR 170/16/VII
Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 R.

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę do
chodów budżetu Miasta w wysokości
45.044.150.13 zł,
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wy
datków budżetu Miasta w wysokości
46.244.150.13 zł,
§ 3.1. Określa się dochody z tytułu wy
dawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości 180.000 zł.
§ 4. Określa się dochody z tytułu opłat
i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy Prawo ochrony środowiska w wyso
kości 20.000 zł i przeznacza się je na finan
sowanie wydatków z zakresu ochrony śro
dowiska w zakresie określonym tą ustawą.
§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydat
ki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań
zleconych Miastu ustawami w wysokości
7.109.468 zł.
§ 6. W planie dochodów i wydatków
budżetu Miasta wyodrębnia się dochody
i wydatki związane z realizacją zadań re
alizowanych w drodze umów lub porozu
mień z jednostkami samorządu terytorial
nego w wysokości 1.049.750 zł.
§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przy
chodów budżetu Miasta w wysokości
3.560.000 zł, w tym przychody w wysoko
ści 1.200.000 zł z tytułu z wolnych środ
ków, jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, wynika
jących z rozliczeń wyemitowanych papie
rów wartościowych, kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych.
2.
Ustala się łączną kwotę rozchodów
budżetu Miasta w wysokości 2.360.000 zł.
_ _ _ _ _
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ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 28. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 21.02.2017 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej w budyn
ku B Urzędu Miejskiego przy ul. Podleśnej 4. Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta i terminy
dyżurów radnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta: www.puszczykowo.pl. Informacje
można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl.

-----------------------

N O W Y REFERAT W URZĘDZIE MIASTA

)-----------------------

Od 1 stycznia w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie funkcjonuje (pokój nr 9 w budynku głównym Urzędu) nowy referat
- Promocji, Kultury i Sportu. W jego ramach pracują: Agnieszka Zielińska-Adamiak, tel. 61 898 37 20, e-mail: adamiak@
puszczykowo.pl; Katarzyna Nowak-Śronek, tel. 61 898 37 20, e-mail: gci@puszczykowo.pl; Agnieszka Hahuła, tel. 61 898
37 09, e-mail: hahula@puszczykowo.pl; Joanna Hejnowicz, tel. 61 898 37 09, e-mail: hejnowicz@puszczykowo.pl.
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CO BYŁO I CO BĘDZIE?
- Z PRAC KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Na przełomie 2015/2016, czy
li ponad rok temu, podsumowując
prace KEKiS, pisałam: „Uważam, że
efekty prac Komisji Edukacji, Kultury
Przewodnicząca
Komisji Kultury,
i Sportu w ostatnich latach widać
Edukacji i Sportu
w
mieście gołym okiem - uporząd
Małgorzata Szczotka
kowane sprawy oświaty, rozdzie
lone budynki szkół, nowa, sprawnie
działająca siedziba biblioteki, ożywione i coraz bardziej
atrakcyjne tereny CAS, to bardzo wymierne rezultaty
współpracy KEKiS z burmistrzem, zastępcą burmistrza (od
powiedzialnym w naszym mieście za sprawy oświaty, spor
tu i kultury), skarbnikiem i sekretarzem Miasta." Pisząc
te słowa byłam przekonana, że żyjemy w ustabilizowanej
i w miarę przewidywalnej rzeczywistości, że teraz tylko pozo
staje nam konsekwentna realizacja naszych planów. Dziś, już
po ponad roku od tamtego zapisu na łamach „Echa Puszczyko
wa", wiem, że tak nie jest i mimo że w naszym mieście wiernie
realizujemy strategię stabilnego rozwoju miasta przyjazne
go dla mieszkańców, z dbałością o wysoki poziom nauczania
w naszych szkołach, z dobrze rozwiniętą bazą rekreacyjno
-sportową, to nie można nie zauważyć, że w otaczającej nas
sytuacji społeczno-politycznej niewiele spraw dotyczących
zwłaszcza oświaty, ale i sportu, i kultury można przewidzieć
i uznać za niezmienne.
Szkoły muszą sprostać nowym wyzwaniom, choć poznają
je w sposób, który można nazwać delikatnie, nieuporządko
wanym. Nasze puszczykowskie szkoły są przygotowane pod
względem infrastruktury, dyrekcje, nauczyciele i pracownicy

Urzędu Miejskiego odpowiedzialni za oświatę są na bieżąco
z udostępnianymi przez ministerstwo informacjami na temat
reformy. Niestety, przed nami jeszcze wiele niewiadomych
i musimy być na to gotowi finansowo i mentalnie, a plan pracy
KEKiS na 2017 r. musi temu sprostać. Zapraszam do zapozna
nia się z nim na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
W minionym, 2016 roku członkowie komisji spotkali się na
jedenastu posiedzeniach, z czego dwa miały charakter wyjaz
dow y-w izji lokalnych na terenach: Centrum Animacji Sportu
i budowy hali widowiskowo-sportowej. Wszystkie posiedzenia
odbywały się z udziałem zaproszonych gości, dzięki którym rad
ni poznawali opinie fachowców, zgłębiali problematykę poru
szanych tematów, mogli dyskutować z mieszkańcami i uzyskać
niezbędne informacje do zajęcia odpowiedniego stanowiska
wobec omawianych kwestii. Cieszy mnie też niezmiernie fakt,
że na posiedzeniach naszej komisji, mimo podejmowanych
trudnych i różnie ocenianych społecznie, jak na społeczeństwo
demokratyczne przystało, tematów potrafiliśmy dyskutować
spokojnie, bez kłótni i emocjonalnych argumentów. Niestety,
w większości sporów - i w Puszczykowie, i w całym kraju - nie
umiemy poradzić sobie z kulturalną wymianą poglądów oraz
szacunkiem wobec osoby, która ma odmienną opinię. A prze
cież dobrze, że są różnice zdań, to zdrowa i normalna sytuacja
- nienaturalna jest jednomyślność. Dlatego też 2016 rok, pod
tym względem, w pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu uwa
żam za niezwykle udany i z wielką nadzieją patrzę, pomimo za
rysowujących się wielu niepewności, w ten właśnie rozpoczęty
2017 r.
Małgorzata Szczotka
przewodnicząca Komisji Edukacji,
—
- Kultury i Sportu RM Puszczykowa

STYCZNIOWE POSIEDZENIA KOMISJI
RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
17 stycznia br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
- Puszczykowskie Towarzystwo Cyklistów - prezentacja
stowarzyszenia i jego planów działalności w 2017 r.
- omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych
na rok 2017,
- propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie
zimowe,
- plan pracy KEKiS na 2017 rok,
-spraw y bieżące, w tym zaopiniowanie projektów uchwał
w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wy
chowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych pro
wadzonych przez Miasto Puszczykowo; udzielenia dotacji ce
lowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
18 stycznia br.
Komisja Rozwoju
- Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: miejsco
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2017

położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Ko
ściuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap
A,; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa,
Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2,3 - etap
B; nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
Informacja nt. realizacji programów ochrony powietrza
w województwie wielkopolskim.
- sprawy bieżące.
Komisja Rewizyjna
- kontrola inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej
nr 2.
19 stycznia br.
Komisja Spraw Społecznych
- omówienie gospodarki odpadami oraz utrzymania czy
stości na terenie Miasta Puszczykowo,
- informacja nt. realizacji programów ochrony powietrza
w województwie wielkopolskim,
- plan pracy komisji na rok 2017.
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NAJWIĘKSZY BUDŻET W HISTORII
Z Andrzejem Balcerkiem - Burmistrzem
Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki

Podczas grudniow ej sesji Rada niem al je d 
nogłośnie przyjęła p rzedstaw iony przez Pana
budżet. Jest Pan z tego zadowolony?
Myślę, że każdy burmistrz jest zadowolony, kiedy propono
wany przez niego budżet przyjmowany jest bez głosów prze
ciwnych. To według mnie znaczy, że zgadzamy się co do mo
delu prowadzonej od lat polityki finansowej naszego miasta.
Po drugie to największy z uchwalonych w Puszczykowie budże
tów. To moim zdaniem olbrzymi powód do dumy, bo świadczy
0 tym, że nasze miasto, wbrew niektórym opiniom pojawiają
cym się m.in. w Internecie, się rozwija. Co więcej, po raz kolejny
udaje nam się utrzymać zadłużenie Miasta na niezmienionym
poziomie. Podsumowując, mamy największy budżet inwesty
cyjny w historii. Ponadto w 2017 r. zwiększyliśmy wydatki m.in.
na remonty dróg, dotacje dla organizacji pozarządowych, sport
czy kulturę.

Które z inwestycji uchwalonego budżetu
uważa Pan za najistotniejsze?

SAMORZĄD

Ważne są wszystkie. Chcąc być bardziej dokładnym, po
wiem, że oczywiście w dalszym ciągu priorytetowe są dla
mnie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury dro
gowej - budowa dróg, chodników i oświetlenia ulicznego.
Na ten rok zaplanowaliśmy m.in. budowy ulic: Rolnej, Reja,
Krańcowej, Granicznej i Krótkiej. Oprócz tego w tym roku
chcemy wybudować także remizę strażacką, rozbudować
1 przeprowadzić termomodernizację budynku Urzędu Miej
skiego. Nie sposób nie wspomnieć również o hali sporto
wej. Wiemy już, że w ramach tzw. budżetu obywatelskiego,
którego procedura była przeprowadzona po raz pierwszy
w historii Puszczykowa, zgodnie z intencją mieszkańców,
którzy na niego głosowali, powstanie doskonale wyposa
żony plac zabaw, przy SP nr 2. W budżecie zarezerwowano
na ten cel 100 tys. zł. Tu warto też dodać, że równocześnie
z budową placu zabaw przy SP nr 2 powstanie rów
nież nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Dzięki tym
dwóm zadaniom, teren szkoły zmieni się nie do poznania
i stanie się zdecydowanie bardziej atrakcyjny i mam nadzieję, że
będzie tętnił życiem także po zakończeniu lekcji.

Czy rozbudowa Urzędu je s t konieczna
i czy stać na nią Miasto podczas realizacji
tak dużej inwestycji, jaką je s t budowa hali
sportowej?
Otóż rozbudowa zdecydowanie jest konieczna. Jednym
z najważniejszych powodów jest fatalny stan stropodachu
w budynku B, w którym znajduje się sala sesyjna.Pracuje tam
też kilkunastu urzędników, mieszkańcy załatwiają wszystkie
sprawy związane m.in. z wydawaniem dowodów osobistych,
aktów zgonu. Ekspertyza, która została wykonana w ubiegłym
roku nie pozostawia w tej kwestii żadnych wątpliwości. Po
drugie rozbudowa potrzebna jest ze względu na konieczność
zwiększenia powierzchni biurowej, której od lat brakuje. Po
trzecie wreszcie w budynkach urzędu są fatalne warunki sa
nitarne. W ramach tej inwestycji zostanie zbudowany łącznik
między budynkami, który pozwoli wygospodarować dodatko
wą powierzchnię. Nie bez znaczenia jest również fakt, że dzięki
temu łącznikowi, przy przechodzeniu z budynku do budynku
nie będzie konieczności wychodzenia na zewnątrz, co szczegól
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nie w okresie jesienno- zimowym jest bardzo uciążliwe, także
dla mieszkańców, załatwiających w urzędzie spawy. Krótko
mówiąc, jedna modernizacja znacząco poprawi wiele kwestii.
Co ważne, mam nadzieję, że część wydatków uda się sfinan
sować ze środków zewnętrznych. Złożyliśmy wniosek o dofi
nansowanie prac termomodernizacyjnych i wszystko wskazuje
na to, że otrzymamy na nie dofinansowanie. W kwestii reali
zacji dwóch dużych inwestycji kubaturowych w jednym roku
- mogę zapewnić, że Miasto jest przygotowane na sfinanso
wanie ich obu, bez uszczerbku dla innych zadań.

Skoro jesteśm y przy hali sportowej to,
jak ie środki zostały zarezerwowane w te
gorocznym budżecie na tę budowę, na ja 
kim etapie są prace?
Budowa hali sportowo-widowiskowej jest oczywiście za
daniem „numer jeden" na 2017 rok. Wielokrotnie przy róż
nych okazjach mówiłem już, że jest to najdroższa inwestycja
w historii naszego miasta, ale jednocześnie bardzo potrzebna,
a właściwie niezbędna. Wszyscy wiemy, że stara sala, która
została zburzona, nie spełniała już wymogów bezpieczne
go użytkowania, poza tym była za mała na potrzeby naszych
szkół. Jakby tego było mało, byliśmy chyba ostatnim miastem
w powiecie poznańskim, które nie miało pełnowymiarowej
hali sportowej, chociaż jak wszyscy wiedzą, bardzo wielu na
szych mieszkańców czynnie uprawia najróżniejsze dyscypliny
sportu, odnosząc w nich znaczące sukcesy. Proszę nie zapomi
nać o jeszcze jednym kapitalnym atucie budowanego obiektu.
Będzie to przecież pierwsza w naszym mieście sala z trybuna
mi na 300 osób, zaprojektowana i wykonana tak, aby spełniać
wymogi profesjonalnej hali widowiskowej, w której będzie
można organizować koncerty, występy teatralne, uroczy
stości szkolne czy samorządowe. Obecnie nie mamy w Pusz
czykowie sali, w której mogłoby zasiąść więcej niż 150 osób,
a jak już wielokrotnie mogłem się przekonać, chętnych chcą
cych uczestniczyć w niektórych wydarzeniach jest więcej.
Zresztą sam brak sali skutecznie uniemożliwia organizację
przedsięwzięć artystycznych czy sportowych.
Jeśli chodzi o finanse, to w tym roku w budże
cie na budowę przeznaczyliśmy 4 000 000 złotych. Ale
nie należy zapominać, że zgodnie z naszymi wcześniej
szymi zapewnieniami uzyskaliśmy na budowę dofinan
sowanie. W 2016 r. otrzymaliśmy 700 tys. zł, w tym otrzy
mamy 1,2 min zł i w 2018 r. 100 tys. zł. Mieliśmy otrzymać
2 miliony złotych dofinansowania i tak się stało, chociaż niektóECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2017

Czy sprawa likwidacji przejazdu na
ul. 3 Maja została definitywnie zamknięta?
Absolutnie nie. Na łamach Echa wielokrotnie informowa
łem mieszkańców o działaniach i rozmowach podejmowanych
przez władze samorządowe oraz posłów w sprawie cofnięcia
decyzji o likwidacji przejazdu. Dotychczas PKP jednak konse
kwentnie odmawiały, przedstawiając zapisy z ustaleń poczy
nionych z burmistrz Małgorzatą Ornoch-Tabędzką, która wy
raziła zgodę na likwidację przejazdu w 2010 r. Ostatnie pismo
w tej sprawie od PKP PLKjestzdnia 16 grudnia 2016 r. Wpraw
dzie Janusz Busz, zastępca dyrektora Regionu Zachodniego
Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe, pi
sze w nim, że prośba o pozostawienie przejazdu kolejowego
w ciągu ulicy 3 Maja nie może zostać spełniona, jednocześnie
jednak informuje, że w przypadku odtworzenia ruchu samo
chodowego w tej lokalizacji sugerowaną formą usprawnienia
komunikacji byłaby budowa wiaduktu kolejowego (samocho
dy wjeżdżałyby do tunelu).

Na ten rok zaplanowaliśmy m.in.
budowy ulic: Rolnej, Reja, Krańco
wej, Granicznej i Krótkiej. Oprócz
tego w tym roku chcemy wybudować
także remizę strażacką, rozbudować
i przeprowadzić termomodernizację
urzędu miejskiego. Nie sposób nie
wspomnieć również o hali sportowej.
Jest to pierwsza informacja ze strony PKP w ogóle do
puszczająca możliwość w przyszłości przejazdu przez tory
w ciągu ul. 3 Maja. Dlatego też w minionych tygodniach razem
z moim zastępcą kilkukrotnie rozmawialiśmy z przed
stawicielami PKP PLK, ponownie zwracając się z pyta
niami o możliwość przywrócenia przejazdu przez tory w
ciągu ul. 3 Maja. Chcielibyśmy w najbliższym czasie uzy
skać zgodę na wykonanie koncepcji tunelu, która umoż
liwi ubieganie się o dofinansowanie takiego rozwiązania
i jego późniejszą realizację.

W minionych miesiącach sporo kontrowersji
wzbudzają plany budowy marketu przy ul. Mo
niuszki. Dlaczego chce Pan pozwolić na budowę
tego obiektu, skoro sąd wydał wyrok zabrania
jący realizacji takiej inwestycji?
Takie twierdzenie to delikatnie mówiąc mijanie się
z prawdą. Słyszałem już takie głosy wielokrotnie, m.in. pod
czas spotkań z mieszkańcami czy nagrywanej w naszym mie
ście audycji TVP. Program oparto na stwierdzeniu, że sąd
zakazał budowy marketu przy ul. Moniuszki, co powtarzało
przed kamerami kilka osób, a urząd chce mimo tego wydać
zgodę na budowę. To nieprawda. Nie ma takiego wyroku. Wo
jewódzki Sąd Administracyjny w kwietniu 2015 r. uchylił dwie
decyzje: decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w sprawie wydania warunku zabudowy, umożliwiających bu
dowę marketu, jak i moją odmowną decyzję wydania warun
ków zabudowy na market. Sąd uznał, że powinniśmy od nowa
przeprowadzić analizę urbanistyczną uwzględniającą stanowi
sko sądu i dopiero na tej podstawie wydać decyzję.
Zupełnie inną sprawą jest kwestia uchwalania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru między
torami ul. Dworcową, Solskiego, Kościuszki, które przypomnę
ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2017

trwają od 2009 r. W projekcie planu dopuściłem powstanie
przy ul. Moniuszki obiektu handlowego o powierzchni sprze
daży 750 m2. Uznałem, że decyzje w sprawie budowy takich
obiektów powinny zapadać przy akceptacji Rady Miasta. Do
13 stycznia br. można było składać wnioski do projektu planu.
Radni w dniu 24 stycznia 2017 r. na sesji Rady Miasta przychylili
się do przedłożonego przeze mnie projektu planu. Za głoso
wało 8 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, a 5 było przeciw.

Od kilku lat w Puszczykowie prowadzona
je st kampania dotycząca płacenia podat
ków w miejscu swego zam ieszkania. Czy są
jak ieś efekty podejmowanych działań?
Od 6 lat, niezmiennie apeluję do naszych mieszkańców
o to, aby w deklaracji PIT, jako miejsce zamieszkania wskazy
wali Puszczykowo, bo to przekłada się na konkretne pieniądze
wpływające do miejskiej kasy. Kieruję te apele przede wszyst
kim do nowych mieszkańców naszego miasta, którzy jeszcze
nie zmienili danych w swoich deklaracjach PIT. Żeby Państwa
pieniądze służyły miastu, w którym mieszkacie, nie trzeba się
przemeldowywać, wymieniać dokumentów. Wystarczy zade
klarować, że Waszym miejscem zamieszkania jest Puszczyko
wo. Dla Państwa to tak niewiele, a dla miasta oznacza napraw
dę dużo.

Proszę powiedzieć naszym czytelnikom,
dlaczego zdecydował Pan o zmianie szaty
graficznej Echa Puszczykowa?
Echo Puszczykowa ukazywało się w poprzedniej sza
cie graficznej już 6 lat, więc po prostu przyszedł czas na
zmiany. Mamy tyle kolorowych imprez, a w Echu większość
stron była ciągle czarno-biała. Trzeba też jasno powie
dzieć, że wszystkie okoliczne gminy już dawno wprowadziły
u siebie kolorowe informatory. Poza tym różne badania dowo
dzą, że staliśmy się „społeczeństwem obrazkowym", a zdjęcie
w gazecie czy Internecie jest dla nas równie ważnym źródłem
informacji jak treść pisana. Zdecydowaliśmy się na zmianę te
raz, bo początek roku jest zawsze okazją do rozpoczęcia cze
goś nowego. Zmiana szaty nie oznacza jednak zmiany „ducha"
tego pisma. Zapewniam, że Echo wciąż pozostanie informa
torem miejskim, w którym co miesiąc, otrzymacie Państwo
solidną porcję informacji o wszystkim, co wydarzyło się w na
szym mieście, jakie sukcesy odnieśli jego mieszkańcy, z jakimi
problemami przyszło nam się zmierzyć. Nadal będziemy też
na jego łamach zapraszać na najważniejsze wydarzenia. Nowa
szata graficzna została zaprezentowana radnym Komisji Edu
kacji, Kultury i Sportu, i spotkała się z dobrym przyjęciem. Je 
stem przekonany, że z takim samym dobrym odbiorem spotka
się ze strony naszych mieszkańców.

SAMORZĄD

rzy twierdzili, że to niemożliwe! Oprócz tego dzięki temu, że
hala będzie w zarządzie biblioteki możemy odliczać podatek
VAT, w 2016 roku było to 400 tys. zt, a łącznie będą to 2 miliony
złotych. Jeśli chodzi o zaawansowanie prac, to wszystko prze
biega zgodnie z harmonogramem, który wyprzedza umowny
termin zakończenia budowy przypadający na grudzień 2017 r.

W połowie stycznia prezydent podpisał
ustawę o likwidacji gimnazjów. Czy Pusz
czykowo je st przygotowane do tej zmiany?
Jeśli chodzi o reformę oświaty Puszczykowo jest w dużo
lepszej sytuacji niż inne samorządy. Nie są konieczne przeno
siny szkół do innych budynków, bez zmian pozostaną też ob
wody szkolne, co oznacza, że uczniowie będą uczęszczali do
tych samych szkół co obecnie. Nie wiemy jeszcze jednak czy
gimnazja będą funkcjonowały przez dwa najbliższe lata szkol
ne jako oddzielne jednostki- tak jak teraz, czy też zostaną włą
czone do szkół podstawowych, które w takim przypadku do
roku szkolnego 2018/2019 r. będą szkołami podstawowymi
z oddziałami gimnazjalnymi. Dyskutujemy nad tym, aby wybrać
rozwiązanie najbardziej optymalne. Kilkukrotnie spotkałem
się już w tej sprawie z dyrektorami szkół podstawowych i gim
nazjów, a zastępca burmistrza Władysław Ślisiński, spotkał się
z kuratorem oświaty. ■
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TO BYŁA DOBRA DECYZJA --------------------------------------------

rzy lata temu Burm istrz i Rada Miasta podjęli decyzję o w ydzierżaw ieniu na 30 lat m iejskiego gruntu
w centrum Puszczykowa, między Rynkiem a ul. Kościelną. Dzierżaw ca, w yłoniony w drodze rokowań,
został zobowiązany do wybudowania obiektów sportow ych i w ykorzystyw ania nieruchom ości na cele re
kreacyjno-sportow e. Je d n i cieszyli się z takiej Formuły zagospodarowania terenów po MOSiR-ze, inni zgła
szali mniej lub bardziej uzasadnione uwagi.

T

INFORM ACJE

Grupa mieszkańców próbowała na przykład poddać
w wątpliwość wiarygodność dzierżawcy, nawiasem mówiąc
mieszkańca naszego miasta, który postanowił zainwestować
w Puszczykowie niemałe środki finansowe. Rozpisywano się też
o niekorzystnych warunkach na jakich rzekomo Miasto podpisa
ło umowę. Dzisiaj te same osoby tylko czekają na jakiekolwiek
opóźnienia dzierżawcy w realizacji przedsięwzięcia, aby móc
ponownie dezawuować wartość tej inwestycji.
Czy decyzja Burmistrza i Rady o wydzierżawieniu miejskiego
terenu na 30 lat była więc słuszna? Wydaje się, że z perspektywy
czasu nie można mieć wątpliwości, że była. Kiedy widzimy jak
teren, który jeszcze 3 lata temu z pewnością nie był wizytów
ką naszego Miasta, został zagospodarowany, i ilu mieszkańców
korzysta z infrastruktury, która tam powstała, trudno mieć inne
zdanie. Rozmaite zajęcia sportowe i warsztaty tematyczne dla
różnych grup wiekowych cieszą się dużą popularnością wśród
naszych mieszkańców. Nie można również nie wspomnieć
o wymiarze promocyjnym Miasta poprzez organizowanie przez
Sportotekę ogólnokrajowych turniejów tenisowych.
Choć inwestycja na MOSiR-ze robi wrażenie i służy wielu
mieszkańcom, nie wszystko poszło, tak jak założono w podpisa
nej umowie. Jak to zwykłe bywa przy tak dużych przedsięwzię
ciach, nie udało się dzierżawcy przewidzieć pewnych proble
mów, co wpłynęło na opóźnienia w realizacji poszczególnych
działań. Będąc dokładnym, hala i pole do mini gola miały po
wstać do końca czerwca 2015 r., a oddano je do użytkowania
później - halę w grudniu 2015, a minigołfa w lipcu 2016 r. Se
zonowe boisko do piłki nożnej miało funkcjonować od sezonu
2015/2016, a lodowisko od sezonu 2016/2017. Dzisiaj już wie
my, że lodowisko zostanie oddane dopiero przyszłej zimy, jeśli
chodzi o boisko do piłki nożnej z informacji od dzierżawcy wie
my, że przygotowuje się do jego montażu i odbiorów przez wła
ściwe instytucje, w związku z czym w pełni będzie można z nie
go korzystać prawdopodobnie dopiero od sezonu 2017/2018.
Nie obyło się bez nałożenia kary finansowej na dzierżawcę
pomimo tego, że zawsze staraliśmy się uwzględniać trudności
jakie inwestor napotykał. Kilkakrotnie Miasto przesuwało ter
miny realizacji poszczególnych etapów, czyniło to wtedy, kiedy
było to możliwe w granicach prawa. W celu ponaglenia dzier
żawca został również raz wezwany do podjęcia działań pod
groźbą wypowiedzenia umowy i przejęcia nieodpłatnie przez
Miasto poczynionych nakładów.
Mimo wszystko można również dopatrzyć się dobrej strony
pewnych „opóźnień", gdyż obiekty jakie powstały są wykonane
w wysokiej jakości, z dopilnowaniem wszystkich szczegółów a to na pewno wymagało czasu. W momencie podpisywania
umowy nawet nie przypuszczaliśmy, że standard wykonania
tych obiektów może być tak wysoki. Podobnie będzie z bo
iskiem do piłki nożnej, przesuniecie terminu umożliwiło dzier
żawcy zakup większego balonu (na trzy, a nie dwa korty jak
założono w umowie) oraz zakup sztucznej trawy bardzo dobrej
jakości. Liczymy również, że odsunięcie w czasie uruchomienia

lodowiska także wpłynie na jego jakość. Faktycznie jest tak,
że zarówno lodowisko, jak i boisko powstaną później. Nie zapo
minajmy jednak, że umowa została zawarta na 30 lat, co ozna
cza, że przez długi czas przyjdzie nam się jeszcze z nich cieszyć.
I można być raczej pewnym, że jak dzisiaj jesteśmy zadowoleni
z hali, która powstała, kortów zewnętrznych czy pola do minigolfa, tak będziemy korzystać z pozostałych atrakcji.
Korzyści jakie przyniosło wydzierżawienie terenu dawne
go MOSiR-u dzisiaj nie budzą już żadnych wątpliwości. Poza
sprawą zagospodarowania zaniedbanych miejskich terenów
mamy również korzyści niezwykłe wymierne - z obiektów ko
rzysta kilkuset mieszkańców naszego Miasta, a do budżetu
Miasta wpływają dochody z czynszu za dzierżawę (ok. 30 tys.
zł rocznie) i podatków. Sportoteka jest też bez wątpienia insty
tucją budującą pozytywny wizerunek Puszczykowa. Nie można
wreszcie zapominać, że wszystkie obiekty, jakie wybudował
dzierżawca, po upływie okresu dzierżawy przejdą nieodpłatnie
na własność Miasta.

W ostatnich latach kilka inwestycji:
zaadaptowanie budynku na rynku, na
miejską bibliotekę, stworzenie nowocze
snego centrum sportowego przy ul. Ko
ścielnej: w części przez Miasto (boisko
wielofunkcyjne, ścieżki piesze i dla rolkarzy, siłownia, streetworkoutpark, górka
saneczkowa) i w części przez prywatnego
inwestora zmieniło nie do poznania okoli
ce puszczykowskiego rynku.
Podsumowując, udało nam się na miejskim terenie zreali
zować inwestycję dla mieszkańców w trybie zbliżonym do in
westycji realizowanych na podstawie ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym. Co zasługuje na uwagę w naszym przy
padku, całość ryzyka inwestycji ponosi partner prywatny, a ze
strony Miasta nie ma żadnych transferów pieniężnych zwią
zanych z realizacją inwestycji. Miasto jedynie udostępniło od
płatnie atrakcyjny teren, umożliwiając przedsiębiorcy realiza
cję zamierzenia inwestycyjnego. Samorządom jest niezwykle
trudno pozyskiwać inwestorów prywatnych do realizacji za
dań publicznych, a pozyskanie inwestora na takich warunkach
jak to uczyniliśmy w Puszczykowie jest naprawdę rzadkością.
Na koniec warto zauważyć, że w ostatnich latach kilka
inwestycji: zaadaptowanie budynku na rynku, na miejską
bibliotekę, stworzenie nowoczesnego centrum sportowego
przy ul. Kościelnej: w części przez Miasto (boisko wielofunk
cyjne, ścieżki piesze i dla rolkarzy, siłownia, streetworkout
park, górka saneczkowa) i w części przez prywatnego in
westora zmieniło nie do poznania okolice puszczykowskiego
rynku. Dodając do tego budowaną halę sportowo-widow
iskowo i planowaną modernizację boiska zewnętrznego przy
Szkole Podstawowej nr 1, którą obecnie projektujemy - ta
część Miasta nabierze faktycznie nowego wyglądu.
_
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DYSKUTOWALI NAD PLANAMI
Q g ru d n ia 2016 roku odbyło się zorganizowane przez Komisję Rozwoju Rady Miasta Puszczykowa
oraz Burm istrza Miasta spotkanie z m ieszkańcam i Puszczykowa w ramach konsultacji społecznych,
dedykowanych opracowywanem u obecnie na zlecenie Miasta projektowi m iejscowego planu zagospoda
rowania przestrzennego Puszczykowa Starego.

1

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem miesz
kańców, wzięło w nim udział ok. 70 osób. Wstępne założenia
koncepcji do projektu planu zagospodarowania obszaru obję
tego planem - zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Puszczy
kowa uchwałą nr 131/16/VII z dnia 24 maja 2016 r. przedstawił
uczestnikom projektant.
Omówiono uwarunkowania obszaru oraz wynikające
z nich możliwości inwestycyjne dla poszczególnych terenów.
Obszar objęty opracowaniem obecnie posiada obowiązu
jące plany miejscowe, jednakże z uwagi na brak spójności
w zakresie ustaleń regulujących zasady zagospodarowania
w poszczególnych terenach oraz nieaktualność w kontekście
obecnie obowiązujących przepisów prawa, podjęto kroki, aby
uporządkować to w sposób systemowy w jednym dokumencie
planistycznym.
Obszar objęty planem obejmuje obszar Starego Pusz
czykowa w większości w granicach otuliny Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Struktura obszaru jest w większości za
inwestowana zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz
w pojedynczych terenach zabudową usługową oraz sportowo
-rekreacyjną. Obszar opiera się na głównym układzie komu
nikacyjnym, stanowiącym ulicę Jarosławską, Czarnieckiego,
ulicę Sobieskiego i Studzienną, w powiązaniu z drogami do
jazdowymi i wewnętrznymi oraz istniejącymi ciągami pieszo
-rowerowymi. Plan adaptuje istniejący układ komunikacyjny
oraz wyznacza nowe drogi służące do obsługi nowowytyczonych terenów o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.
W planie uwzględnia się uwarunkowania przyrodnicze oraz
ograniczenia w zagospodarowaniu związane z bezpośrednim
sąsiedztwem parku narodowego. Jednym z głównych ograni
czeń jest wyznaczona strefa zakazu zabudowy w odległości
30 m od granicy parku oraz możliwość wyznaczenia działek
budowlanych nie mniejszych niż 3000 m2. W związku z tym,

biorąc pod uwagę stan zainwestowania poszczególnych nie
ruchomości oraz strukturę funkcjonalno-przestrzenną danego
obszaru - w koncepcji podzielono obszar planu na 3 strefy,
które umożliwiają wydzielanie działek w trzech przedziałach
wielkościowych:
I strefa - w której zaprojektowano działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną o powierzchniach 3000 m2i po
wyżej,
II strefa - działki pod zabudowę mieszkaniową jednoro
dzinną o powierzchniach od 1200 m2do 3000 m2,
III strefa - działki pod zabudowę mieszkaniową jednoro
dzinną o powierzchniach 1200 m2 i w szczególnych przypad
kach mniejszych o minimalnej powierzchni 800 m2.
Strefy zostały wskazane na podstawie inwentaryzacji i ana
lizy zainwestowania poszczególnych terenów, co zostało zo
brazowane na mapach przedstawionych na spotkaniu.
Po prezentacji koncepcji mieszkańcy aktywnie uczestniczy
li w części roboczej, w czasie której można było uzyskać indy
widualne wyjaśnienia i składać uwagi i wnioski.
Koncepcja projektu planu została zamieszczona na stronie
internetowej Urzędu Miasta w Puszczykowie w zakładce BIP.
Zgodnie z ustaleniami - wszelkie wnioski i ewentual
ne uwagi do przedstawionej koncepcji można składać na
piśmie w Urzędzie Miasta w Puszczykowie w terminie do
31 stycznia 2017 roku.
Po zapoznaniu się ze wszystkimi uwagami i dokończeniu
prac nad projektem, temat zostanie przedłożony Komisji Urba
nistycznej oraz jednej z komisji Rady Miasta, a następnie po
przeprowadzeniu procedury-wyłożony do publicznego wglą
du.
Szczególne podziękowania kierujemy do mieszkańców
Starego Puszczykowa za udział w spotkaniu i wszelkie infor
macje i sugestie pomocne przy pracach nad projektem planu.
red

0

NOWY ROZKŁAD JAZDY BEZPŁATNYCH AUTOBUSÓW

d 17 stycznia 2017 r. zmieniony został rozkład jazdy
bezpłatnych autobusów linii 695 kursujących po Pusz
czykowie. Nowy rozkład pozwala na dogodniejsze dojazdy
mieszkańców do szpitala.
Aktualnie przy szpitalu kończy swoją trasę aż 9 kursów.
Zwiększono także liczbę kursówobsługujących ulicę Jastrzębią.
Po zmianie z przystanków przy tej ulicy odjeżdża 12 kursów.
Oczywiście autobusy są zsynchronizowane z komunikacją ko
lejową i autobusami MPKjadącymi do Poznania.
Zmiany zostały wprowadzone na prośby mieszkańców, któ
rzy szczególnie zwracali uwagę na takie skonstruowanie rozkła
du jazdy, aby umożliwić jak najdogodniejszy dojazd do szpitala.
Z kolei mieszkańcy dojeżdżający do centrum z okolic ulicy Ja
strzębiej prosili o dodatkowe kursy w ten rejon miasta.
Styczniowa zmiana rozkładu jest właśnie taką odpowie
dzią na sugestie mieszkańców.
Jak wielokrotnie informowaliśmy, bezpłatna komu
nikacja autobusowa uruchomiona w naszym mieście

O
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w maju ubiegłego roku, jest stale monitorowana, aby kon
struować jak najbardziej optymalne rozkłady jazdy. Nie można
jednak zapominać, że niektóre kursy muszą być skorelowane
z odjazdami pociągów i autobusów MPK. Ponadto, korekta
kursów jest konieczna po każdej zmianie rozkładu jazdy PKP.
red
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NOWA HALA JUZ POD DACHEM
udowa hali sportowo-wido
wiskowej przy Szkole Podsta
wowej nr 1 postępuje zgodnie
z planem.

INW ESTYCJE

B

Po pół roku robót hala coraz
bardziej upodabnia się do swojego
ostatecznego kształtu. Ekipy firmy
Skanska wzniosły już wszystkie ściany
zewnętrzne, a w grudniu rozpoczę
ły montaż drewnianych dźwigarów
o rozpiętości 33 metrów każdy. To
one stanowię właśnie konstrukcję nośnę dachu wznoszonego obiektu. Ak
tualnie wszystkie dźwigary zostały już
wmontowane na właściwe miejsca,
a na znacznej części dachu położono
już jego konstrukcję i pokrycie. Po za
kończeniu tego etapu robót wszystkie
prace będą już prowadzone pod da
chem. Nowa hala sportowo-widowi
skowa budowana jest głównie na po
trzeby uczniów Szkoły Podstawowej
nr 1 oraz Gimnazjum nr 1. Jednak po
lekcjach będę z niej mogli korzystać
także dorośli mieszkańcy Puszczyko
wa.
Hala będzie miała płytę głowę
o wymiarach 44x24 metry, którą
w razie potrzeb będzie można podzie
lić na trzy mniejsze boiska. Hala zosta

ła jednak tak zaprojektowana, aby mogła być użytkowana nie tylko do działalności spor
towej. W obiekcie będzie można organizować koncerty, przedstawienia teatralne, duże
imprezy szkolne, a także konferencje czy spotkania biznesowe. Obok hali zlokalizowany
zostanie parking na 138 aut.
Obiekt będzie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z har
monogramem hala ma być oddana do użytku do końca tego roku. Wiele jednak wskazu
je na to, że może to nastąpić nieco wcześniej.
— ^

^

red

REMONT CHODNIKA NA UL. PIASKOWEJ
Do końca maja ulica Piaskowa będzie miała wyremon
towany chodnik. Prace będę prowadzone na odcinku ok.
370 metrów, od ul. Kosińskiego do ul. Libelta. W ich zakres
wchodzi rozbiórka istniejących chodników oraz budowa no
wych wraz ze zjazdami do posesji. W ramach tej inwestycji
zostanę wybudowane przystanki komunikacji autobusowej
znajdujące się przy tej ulicy. Szerokość chodników wynosić
będzie od 1,2 m do 1,5 m. Nawierzchnia nowych chodników
zostanie wyłożona betonową kostką typu pozbruk - taka
jest bowiem najczęściej stosowana na terenie naszego mia
sta. Dodatkowo w pobliżu ul. Świerkowej zostanie wykona
ne przejście dla pieszych. Potrzebę zlokalizowania dodat
kowej „zebry" potwierdzili mieszkańcy, mający swoje domy
w pobliżu.
red^

BUDOWA OŚWIETLENIA ŚCIEŻKI
Rozpoczęły się prace związane z budową oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej, biegnącej przez tereny leśne. Droga wytyczona jest po linii łączącej ulicę
Jarosławską z ulicą Libelta. Kable energetyczne oraz fundamenty zostały już
przygotowane. Miasto czeka aktualnie na dostawę słupów i opraw. Na słupach
wzdłuż ścieżki zostaną zainstalowane nowoczesne i energooszczędne oprawy
LED typu FleXity Thorn. Jak zapewnia producent, oprawy tego typu zapewniają
trwałość użytkową 100 000 godzin bez potrzeby konserwacji. Oprawy z lampa
mi typu LED są ponadto bardzo energooszczędne, zapewniając przy tym bar
dzo dobre oświetlenie terenu.

V.
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ZŁOCI JUBILACI Z PUSZCZYKOWA
'P “7 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w PuszczykoL1 / wie uroczyście wręczono medale za długoletnie
pożycie małżeńskie Państwu Barbarze i Zdzisławowi Le
wandowskim. Medale z okazji złotych godów, przyznane
przez Andrzeja Dudę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
dostojnym jubilatom wręczył Burmistrz Miasta Puszczyko
wa Andrzej Balcerek oraz Joanna Szejn, zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego. Odznaczenia zostały wręczone w
Urzędzie, ponieważ państwo Lewandowscy nie mogli uczest
niczyć we wcześniejszej uroczystości, która została zorga
nizowana dla pozostałych par obchodzących w minionym
roku jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. W
grudniowym numerze Echa Puszczykowa na liście złotych ju
bilatów, wskutek pomyłki zabrakło nazwiska Państwa Ireny
i Mieczysława Kopaszewskich. Za pomyłkę dostojnych jubi
latów bardzo serdecznie przepraszamy. Wszystkim jubila
tom jeszcze raz życzymy kolejnych wspólnych 50 lat!

ZŁOCI JUBILACI
Teresa i Henryk Dolatowie
Krystyna i Zdzisław Kałowie
Maria i Bogdan Kasprowiczowie
Irena i Mieczysław Kopaszewscy
Krystyna i Marian Kryszakowie
Barbara i Zdzisław Lewandowscy
Janina i Włodzimierz Lewandowscy
Maria i Zdzisław Makiełowie
Maria i Antoni Obrzutowie
Mirosława i Kazimierz Perscy
Teresa i Konrad Perzyńscy
Krystyna i Andrzej Pucherowie
Elżbieta i Julian Soleccy
Jolenta i Eugeniusz Strabelowie
Maria i Jerzy Zawadowscy
Barbara i Bogdan Zwoniarkiewiczowie
Teresa i Mirosław Żyscy

V_____________________ __________________
red

fjo l STYPENDIA MIASTA DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY
ubiegłym roku Rada Miasta uchwaliła Lokalny Program
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Jednym z instrumentów wskazanych w uchwale jest możliwość
przyznawania przez Burmistrza Miasta Puszczykowa stypen
diów dla uzdolnionych młodych mieszkańców naszego miasta.
W styczniu Burmistrz Andrzej Balcerek po zasięgnięciu opinii
Komisji Stypendialnej wydał pierwsze decyzje o przyznaniu
stypendiów uczniom, którzy osiągnęli wybitne wyniki i sukcesy
w różnych dyscyplinach naukowych. Stypendia otrzymali:
220 ZŁ MIESIĘCZNIE - OD STYCZNIA DO SIERPNIA
2017 R.:
-Anna Czombik, absolwentka Gimnazjum nr 2 w Puszczy
kowie,
- Daniela Domagalska-Nowak, uczennica Gimnazjum Sióstr

W

Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu,
- Martyna Sykulska, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 2
w Puszczykowie,
- Maja Szklarska, absolwentka Gimnazjum nr 1 w Puszczy
kowie.
185 ZŁ MIESIĘCZNIE - OD STYCZNIA DO SIERPNIA
2017 R.:
-Antoni Forycki, uczeń Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie,
- Maciej Popławski, uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej
nr 3 „Dębinka” w Poznaniu.
Wszystkim stypendystom gratulujemy i mamy nadzie
ję, że wkrótce usłyszymy o kolejnych sukcesach naszych
uzdolnionych uczniów.

^
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TYDZIEŃ PIERWSZY:
30 stycznia 2017 r.,
poniedziałek, godz. 11.00 -13.00,
CAK ul. Wysoka 1

Warsztaty plastyczne: „Zimowy album na zdjęcia". Dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.
koszt: 5 zł od dziecka. Zapisy w bibliotece, ul. Rynek 15, lub pod nr tel. 61 8 194 649.
Płatność w bibliotece, przy zapisie.

31 stycznia 2017 r.,
wtorek, godz. 11.00 -13.00,
CAK ul. Wysoka 1

Warsztaty kulinarne „Zdrowe słodycze". Dla dzieci od 4 (z rodzicami) do 12 roku życia, koszt:
20 zł od dziecka. Zajęcia odbędą się po zebraniu 15-osobowej grupy. Zapisy w bibliotece, ul.
Rynek 15, lub pod nr tel. 61 8 194 649. Płatność w bibliotece, przy zapisie.

1 lutego 2017 r.,
środa, godz. 11.00 -12.00,
ul. Kościelna 2, sala Betania
przy Kościele pw. WNMP

Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Cieni Latarenka, przedstawienie „O Jasiu ze
starego dworu — na motywach baśni Hansa Christiana Andersena". Bilety w cenie 5 zł
od osoby, dostępne w bibliotece, ul. Rynek 15, oraz przed spektaklem.

2 lutego 2017 r.,
czwartek, godz. 11.00 -13.00,
CAK ul. Wysoka 1

Warsztaty kulinarne „Pasta i basta".DIa dzieci od 4 (z rodzicami) do 12 roku życia, koszt:
20 zł od dziecka. Zajęcia odbędą się po zebraniu 15-osobowej grupy. Zapisy w bibliotece,
ul. Rynek 15, lub pod nr tel. 61 8 194 649. Płatność w bibliotece, przy zapisie.

3 lutego 2017 r.,
piątek, godz. 11.00 -13.00,
CAK ul. Wysoka 1

Warsztaty z architektury dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, koszt około 25 zł od dziecka.
Zajęcia odbędą się po zebraniu 15-osobowej grupy. Zapisy w bibliotece, ul. Rynek 15,
lub pod nr tel. 61 8 194 649. Płatność w bibliotece, przy zapisie.

TYDZIEŃ DRUGI:

INFORMACJE

6-10 lutego 2017 r.,
godz. 10.30 -13.00
CAK ul. Wysoka 1

Warsztaty czytelniczo—plastyczne „Jakie stwory kryją te strony?", prowadzone przez pra
cowników biblioteki. Koszt: 25 zł od uczestnika, dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.
Zapisy w bibliotece, ul. Rynek 15, lub pod nr tel. 61 8 194 649. Płatność w bibliotece, przy
zapisie.

8 lutego 2017 r.,
środa, godz. 11.00 -12.00
sala Jana Pawła II,
Kościół pw. św. Józefa,
ul. Dworcowa 19

Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Frajda, przedstawienie „O bałwanku". Bilety
w cenie 5 zł od osoby, dostępne w bibliotece, ul. Rynek 15, oraz przed spektaklem.

D 1J| BIBLIOTEKA MIEJSKA

b ib l io t e k a
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iM. M. MuSiFROU/iCZ
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CENTRUM ANIMACJI KULTURY

ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWE ZAJĘCIA
Z PROJEKTOWANIA I WYDRUKU W TECHNOLOGII 3D I

C A D-

BM

a-p

Na zajęciach modelujemy w aplikacji CAD
oraz zapoznajemy dzieci z technologią wydruku 3D

L , U

m ie j s k a

M. MusiERowicz

C E N T R U M A N IM ACJI KU LTU RY

Zapraszamy na balik karnawałowy
Rock na cały rok!
Gry, zabawy i konkursy
w rock&rolowym rytmie!
17 lutego 2017r.

Pracujemy w aplikacji

□a

AUTODESK
TINKERCAD

Używamy drukarek 3D

godz. 19.00-21.00
CAK ul. Wysoka 1.

@ (TlakerBoL
KIEDY: 02 LUTEGO ORAZ 09 LUTEGO /CZWARTEK/GODZ. 11-14
GDZIE: BIBLIOTEKA MIEJSKA W PUSZCZYKOWIE U L RYNEK 15
DLA KOGO: DZIECI W WIEKU 9-12 LAT
ZA ILE: 20 ZŁ ZA POJEDYNCZE ZAJĘCIA
ZAPISY I PŁATNOŚĆ: BIBLIOTEKA MIEJSKA W PUSZCZYKOWIE

Dowiedz się więcej!

U L RYNEK 15, tel. 8-61-194-649

szczegóły pod numerem telefonu

■

■■■

+48 505 052 924

lubna www.CADemia.pl

Bilety w cenie 20 zl od dziecka
dostępne w Bibliotece ul. Rynek 15
(cena obejmuje poczęstunek i napoje).

'
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Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 8 lat.
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ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2017

m

XXV FINAŁ WOSP W PUSZCZYKOWIE

odczas tegorocznego jubileuszow ego 25. Finału W ielkiej O rkiestry Św iątecznej Pomocy Puszczykowo
grało z O rkiestrą równie w spaniale ja k zawsze! Zebraliśm y 28 742 złote!

P

W tym roku zbieraliśmy pieniądze na sprzęt opieki medycz
nej dla najmłodszych oraz dla najstarszych pacjentów polskich
szpitali. Nasi wspaniali Wolontariusze z samego rana wyruszy
li na ulice Puszczykowa, by swoimi uśmiechami i czerwonymi
serduszkami obdarowywać wszystkich, którzy chcieli wes
przeć akcję. Natomiast od godziny 14 można było wziąć udział
w „licytacjach" przedmiotów przekazanych przez darczyńców
z Puszczykowa.
W puszkach oraz podczas imprezy zebrano kwotę
28.742,75 zł (kwota ta nie obejmuje zebranej waluty ob
cej), wygląda więc na to, że mieszkańcy Puszczykowa po
stawili sobie za punkt honoru pobić własny zeszłoroczny
rekord.
XXV finał WOŚP uświetnili swoimi występami uczestnicy
warsztatów tanecznych prowadzonych przez pana Adriana
Rzetelskiego w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musiero
wicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie. Przepiękne
„Roztańczone baletnice” zaprezentowały nam pełen gracji po
kaz swoich umiejętności, a młodzi tancerze z grupy „Funkykids"
porwali publiczność do tańca swoim pełnym energii występem.
Jak co roku podziwialiśmy umiejętności dzieci z przedszkola
„Chatka Kubusia Puchatka", które skradły serca widzów i długo
mogły cieszyćsię gromkimi i w pełni zasłużonymi brawami. Pod
czas tegorocznego finału czas uprzyjemniali nam też pan Da
riusz Popławski i Marcin Popławski z Klubu Kostki Rubika oraz
pani Agnieszka Ostrowska prowadząca mini warsztaty włócz
kowe. O muzyczne wrażenia zadbały siostry Amelia i Michali
na Tężyckie, które przygotowały dla publiczności krótki popis
swoich umiejętności pianistycznych. Podczas koncertu można
było wysłuchać kilku znanych i łubianych melodii. Natomiast
w „SPORTOTECE" można było zadbać o swoją kondycję i skakać
zwośpowej radości na trampolinach.
W tym roku przygotowano dwa pokazy ratownictwa
przedmedycznego. Kurs udzielania pierwszej pomocy prze
prowadzał ratownik z firmy EUMED. Mieszkańcy Puszczykowa
mogli sprawdzić i uzupełnić wiedzę na temat tego, jak należy
się zachować, gdy znajdziemy osobę, która straciła przytom
ność. Strażacy z puszczykowskiej jednostki OSP, zaprezento
wali sprzęt używany przez nich w płonących pomieszczeniach,
i przeprowadzili pokaz ratownictwa przedmedycznego przy
ranach ciętych oraz odcięciu palca.
Do godziny 18.00 można było brać udział w licznych „licyta
cjach" prowadzonych przez uśmiechniętą i pozytywnie zakrę
coną Martynę Rubinowską. Pośród licytowanych przedmio
tów znalazły się zabawki, artykuły dekoracji wnętrz, storczyki,
ręcznie dziergana narzuta, a także wiele innych fantastycz
nych podarków ufundowanych przez mieszkańców, sklepy
i firmy działające na terenie naszego miasta. Przedmiotem, za
który udało się uzyskać najwyższą kwotę był obraz namalowa
ny przez puszczykowską malarkę - panią Hannę Nowak. Nie
zabrakło wspaniałego tortu w kształcie serca WOŚP przeka
zanego przez Piekarnię-Cukiernię Jacka Błaszkowiaka. W tym
roku „wośpowy" przysmak wylicytował burmistrz pan Andrzej
Balcerek i od razu „rozczęstował" wśród zebranych puszczykowian. Na wszystkich czekały też ciepłe kakao, pyszna zupa
pomidorowa, kawa, herbata, by w ten zimowy dzień nie trzeba
było ogrzewać się jedynie atmosferą imprezy.
Wszystkim, którzy 15 stycznia byli z nami serdecz
nie dziękujemy. Bez Was nie byłoby puszczykowskiego
XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Puszczykowski Sztab XXV Finału
-----------------W ielkiej O rkiestry Świątecznej Pomocy
ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2017

W OLONTARIUSZE
XXV FINAŁU W OŚP
ADAM BOJARSKI
OLGA CECHMANOWICZ
MONIKA DYNOWSKA
JOANNA GASIK
NICOLE HUDEREK
ROZALIA HUDEREK
ALEKSANDRA
IGNASZEWSKA
MARIANNA KOSMOWSKA
WIKTORIA KUBICKA
KATARZYNA MACIEJEWSKA
JAGODA MARCINKOWSKA
RITA WIKTORIA
MĄCZYŃSKA
URSZULA NIECKARZ
OLIWIA ANNA NOWICKA
ANTONINA PASZAK
MACIEJ POPŁAWSKI
MARCIN POPŁAWSKI
MARIA SROKA
ZUZANNA STANDAR
KATARZYNA SZŁAPKA
KRYSTYNA SZWED
V ______________________________

ANNA WIECZOREK
MARTA WIETRZYŃSKA
ALEKSANDRA
WIETRZYŃSKA
DANIEL WIETRZYŃSKI
KATARZYNA WITCZAK
OPIEKA WOLONTARIATU
Ewa Budzyńska
Ewelina Marcinkowska
Beata Markowska
Joanna Sroka
Katarzyna Szwed
Katarzyna Świniarska
LICZENIE PIENIĘDZY
Maria Graczyk
Róża Grześkowiak
Ewa Mika
PROWADZENIE IMPREZY
Martyna Rubinowską

______________________>

13

INFORM ACJE
Serdeczne podziękowania składamy także
wszystkim naszym darczyńcom i przyjaciołom
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:
Burmistrz Miasta Puszczykowa
Andrzej Balcerek
Komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie
Dariusz Borowski
Ochotnicza Straż Pożarna Puszczykowo
Komendant Policji w Puszczykowie
Tomasz Maćkowiak
ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH Marek Dachtera

„Społem" Powszechna Spółdzielnia
Spożywców w Puszczykowie
BJB Piekarnia Cukiernia Jacek Błaszkowiak
NEOPUNKT Tomasz Potocki
ARTURO Sp. z o.o. Artur Gawroński
FOLIOS PAK Państwo Iwona i Paweł Szostak
KOMPUTRONIK SALON FIRMOWY
w Puszczykowie
PYCHOTKA Dorota Libera
Sushi Bar Katei
Pracownia Złotnicza Rynek- Puszczykowo

MERLOTEKA Eliza i Leszek Kempińscy
AQUA SERVICE DYSTRYBUCJA
S.C. J&J Kruszka
HOTelarnia & SPAIarnia
TEA CLUB - Klub Herbaty Puszczykowo
Kwiaciarnia MARICLER Państwo Maria
i Michał Bukowscy
„NASZA KWIACIARNIA" A. Janiszczak
i T.PIenzIer
E.
U. MED- Edukacja i Usługi Medy
F.
H. „DANA" E.L. Kempińscy

Dziękujemy wszystkim anonimowym darczyńcom. Cieszymy się niezmiernie, że nasze zaproszenie do wspólnej żaba''
Sie m a!!!! Puszczykowski Sztab XXV Fin3
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Deklarowana kwota jaka zebraliśmy podczas 25 Finału WOŚP

28 742,75 zł
+ wiluta iijjiankiiu

, J,,_
1

Dziękujemy wszystkim za otwarte serca,
zaangażowanie i za to że byliście z nami.

Puszczykowski Sztab 25 Finału WOŚP

l i i i HI MII MIII HMMttilM

MM

tk a n ia życia i zdrowia dzieci na oddziałach
^Pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej
medycznej seniorom
__ __ __ __

I^TEKA Św . Kamila
^PTEKA ALCHEMIA
^Wlaciarnia CHIMERA
ATURALL Sklep ze zdrową żywnością
k Krzyżaniak Art. elektryczne w Puszczykowo
^ T R u m ZOOLOGICZNE PUSZCZYK Beata
*asztelan
?c° Galery Karolina Maryniak- Zawartowska
«SWlAT MODY" Barbara Olejniczak
pEKS- Sklep z zabawkami i art. Szkolnymi
KS Architektura

Renata Szymańska- Obidzińska
Księgarnia Piasecki
Klaiber M., Nowak K.
Sprzedaż art. Metalowych
Salon Manicure & Pedicure MANI MANI
„Manualmed" Maciej Neyman
„Copia Studio Poland" Mikołaj Rybczyński
ESENCJA WINA I ALKOHOLE
Dominik Kaczmarek, Krzysztof Budych
Klub Kostki Rubika Puszczykowo
Pani Ewie Budzyńskiej Dyrektor SP nr 1

Pani Hanna Nowak
Pani Justyna Schubring- Tężycka
Pani Aneta "Andzia" Wiertelak
Pani Marta Matuszewska-Sufryd
Pani Irena Wilczek
Pani Ala Brączkowska
Pani Agnieszka Ostrowska
Pan Jan Łagoda
Pan Karol Borowski
Panom Darkowi i Bogdanowi z SP1

potkało się z tak ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców i gości. Dziękujemy wszystkim z całego serca,
'ielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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M. MusiERowicz

centrum animacji kultury

ZAPRASZAMY
DZIECI WRAZ Z RODZICAMI NA
WARSZTATY PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM:
„SMOKI I CZARODZIEJE W BIBLIOTECE” .
PRZYJDŹ I DOWIEDZ SIĘ FANTASTYCZNYCH FAKTÓW O ŻYCIU SMOKÓW,
STWÓRZ WŁASNĄ CZARODZIEJSKĄ RÓŻDŻKĘ
I POCZUJ SIĘ JAK PRAWDZIWY CZARODZIEJ!
ZAJĘCIA POPROWADZĄ PAN TIM O TH Y BLEASDALE WRAZ Z SYNEM TOMKIEM:
BADACZE ŻYCIA SMOKÓW©

ZAPRASZAMY:
18 LUTEGO 2 0 17R./SOBOTA
GODZ. 11.00-12.00
BIBLIOTEKA M IEJSKA UL. RYNEK 15
WSTĘP WOLNY
(PROSIMY ZABRAĆ ZE SOBĄ KIJEK/GAŁĄZKĘ NA RÓŻDŻKĘ)

ZAPRASZAMY NA FERIE
Z NIEZW YKŁYM I STWORZENIAMI Z NIEZW YKŁYCH KSIĄŻEK!

INFORM ACJE

TERMIN: 6-10 LUTEGO 2017R.
CZAS TRW ANIA: 2,5 GODZ. 10.30-13.00
MIEJSCE: CAK UL. WYSOKA 1 (wejście przez Szkolę Podstawową)
KOSZT: 25 ZŁ ZA OSOBĘ,
WIEK UCZESTNIKÓW 6-10LAT
ZAPISY: BIBLIOTEKA MIEJSKA UL. RYNEK 15, TEL. 61-8-194-649

0UTD00R
LASERTAG SYSTEM

PUSZCZYKOWO

TERENOWA GRA TAKTYCZNA
DLA MAŁYCH I DUŻYCH

Ilo ść m iejsc ograniczona!
Zapisy do 2 lutego br.
te l. (61) 898 37 09
e-m ail: hahula@ puszczykow o.pl

Ali
Outdoor,
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PUSZCZYKOWSKIE KOLĘDOWANIE

W

przeddzień Św iąt Bożego Narodzenia w CAK można było poczuć prawdziw ie św iąteczną atm os
ferę. W szystko za sprawą muzycznych prezentacji uczniów biorących udział w lekcjach nauki gry
na pianinie u Gabrieli Bukowy.

Koncert przyczynił się do podtrzymy
wania wspaniałej tradycji wspólnego ko
lędowania. Młodzi pianiści zagrali kolędy,
akompaniując śpiewającym rówieśnikom,
inni porwali do aktywnego kolędowania
całą publiczność, która chętnie i z wielkim
zaangażowaniem śpiewem wspierała gra
jących. Były też recytacje zapomnianych,
a niezwykle bogatych poetycko tekstów
starych pastorałek. Przy okazji tak uroczy
stego i odświętnego spotkania dzieci za
prezentowały znane motywy muzyki kla
sycznej, które uświetniły całe spotkanie.
Tradycyjnie po koncercie było małe co
nieco i okazja do wzajemnego złożenia ży
czeń świątecznych.
Bardzo dziękujemy następującym
uczniom za przygotowanie repertuaru:
Marysi Bukowy, Weronice Czyż, Zosi

Gembarze, Mariannie Gomule, Patrykowi Ligockiemu, Wiktorii Ryglewicz, Hani
Wasielewskiej, Olkowi Wołyńskiemu i Mateuszowi Kędziorze (występ gościnny); za
śpiew towarzyszący: Alanowi Czyżowi, Dorocie Czyż, Zosi Gomule, Leilii Kordus; za
prowadzenie koncertu i recytacje: Marysi Bukowy, Weronice Czyż i Mariannie Gomu
le. Wspaniałym wrażeniom muzycznym towarzyszył wernisaż akwarel pani Krystyny
Karbowskiej, przedstawiających portrety dzieci.

INFORMACJE

BM CAK

DZIADEK DO
# ORZECHÓW
#

E

•

«

%

w wykonaniu artystów

Teatru Wielkiego w Poznaniu

24 lutego 2017 r.
godz. 19.00

B IU I

BIBLIO TEKA MIEJSKA
iM. M. M usiuiow icz

CENTRU M ANIMACJI KULTURY
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cena biletu: 40 zł / 30 zł dzieci
sala Jana Pawła II
kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NM P
ul. Dworcowa 16, Puszczykowo
17
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JASEŁKA W CZARODZIEJSKIM ZAMKU!

Przedszkolu Publicznym „Czarodziejski Zamek"
w Puszczykowie w dniu 14 grudnia 2016 roku
o godzinie 15.30 odbyło się Spotkanie Mikołajkowe. Naszą
wyjątkową uroczystość uświetnili swą obecnością Pan Bur
mistrz Andrzej Balcerek, Pani Danuta Mankiewicz - dyrektor
Biblioteki Miejskiej i Pan Karol Majewski - kierownik Miej
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rodziny naszych
przedszkolaków i innych dzieci z Puszczykowa. Obejrzeliśmy
przepiękne przedstawienie jasełkowe pt. „Maleńka miłość"
w wykonaniu naszych podopiecznych, podczas którego dzieci
zaprezentowały swe talenty recytatorskie i muzyczne, znajo
mość języka angielskiego oraz wspaniałe stroje. Po przedsta
wieniu, Pan Burmistrz wybrał zwycięzców zorganizowane
go przez nas konkursu na projekt kartki świątecznej „Niech
się radość niesie!", na który wpłynęło prawie 40 prac dzieci
z puszczykowskich szkół i przedszkoli. W tym roku Świę
tego Mikołaja przywitaliśmy zumbą, a on hojnie ob
darował podarunkami wszystkie dzieci i przybyłych
gości. Nie zabrakło też wspólnego kolędowania, dzie
lenia się opłatkiem i poczęstunku przy wigilijnym stole
z potrawami przygotowanymi w naszym przedszkolu. Mając
w pamięci magiczną i ciepłą atmosferę towarzyszącą temu
spotkaniu, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim na
szym gościom za wspólne świętowanie. Jednocześnie, składa

OŚWIATA

W

r

my wszystkim mieszkańcom Puszczykowa życzenia wszelkiej
pomyślności w nowym roku 2017. Niech w naszych rodzinach
panuje spokój, dobrobyt i prawdziwa radość! Niech nigdy nie
zabraknie nam pomysłów i energii do tworzenia piękniejsze
go świata dła naszych dzieci. Najmłodsze dzieci i ich rodziców
bardzo serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia przedszkolnej
przygody w Przedszkolu Publicznym Czarodziejski Zamek!
Przedszkole Publiczne
Czarodziejski Zamek

AKCJA UNICEF-U W „DWÓJCE"
Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie po raz kolejny wzięła udział
w projekcie edukacyjnym UNICEF - „Wszystkie kolory świata". Jego celem było
kształtowanie wśród dzieci postawy tolerancji i otwartości na inne kultury oraz
pokazanie, iż pomaganie innym może być nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne.
Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem. W ramach tej akcji uczniowie uszyli
80 lalek, które miały symbolizować pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci
na świecie. Lalki zostały następnie sprzedane na licytacji, w wyniku której uzy
skano kwotę około 1800 złotych. Zgromadzone pieniądze zostały przekazane
na potrzeby dzieci z afrykańskiego państwa Angola. Udział w akcji dostarczył
wszystkim niezapomnianych wrażeń. Koordynatorami projektu z ramienia UNICEF-u były: Maria Tomalak i Barbara Biesiada.
---------------------------------------------------------------- Barbara Biesiada

Mi

SZKOLNE JASEŁKA
22 grudnia 2016 r. w saii gimnastycznej „dwójki" poczuliśmy świą
teczny nastrój. Tego dnia odbyły się jasełka przygotowane przez wycho
wawczynie klas pierwszych - Katarzynę Noculak-Sztucką oraz Izabelę Ka
sprzyk. W rolach głównych wystąpili pierwszoklasiści. Olbrzymią atrakcją,
szczególnie dla uczniów, był również przygotowany przez grono pedago
giczne koncert kolęd. Zwieńczeniem części artystycznej było wspólne ko
lędowanie oraz złożenie przez dyrekcję świątecznych życzeń, po których
wszyscy udali się do swoich klas, aby w kameralnym gronie zasiąść do
stołu i skosztować świątecznych smakołyków.
_______________________________________________________________ SP nr 2

r

ŚWIĄTECZNY TURNIEJ SPORTOWY
3 ...2 ...1 ...
Start, takim
odliczaniem
21
grudnia
2016
r.
rozpoczął się
Świąteczny
Turniej
Sporto
wy. W konkurencjach zmierzyły się klasy 2a, 2b, 2c, 2d
i 2e. Wśród rywalizujących ze sobą drużyn najlepsza okazała się
reprezentacja klasy 2b, zajmując tym samym pierwsze miejsce, na
drugiej pozycji uplasowała się klasa 2c, a na trzeciej 2a. Pozostałe
dwie drużyny otrzymały wyróżnienia.
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NOWY ROK W KLUBIE PUSZCZA
astał nam kolejny, 2017 rok, a na Wysokiej 1 siódmy rok
działalności rozpoczęła Świetlica Socjoterapeutycz
na i Środowiskowa KLUB PUSZCZA działająca przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie pod patronatem
Fundacji ReStart.
Już 2 stycznia ruszyły zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Po długiej, świąteczno-noworocznej przerwie przypomnieli
śmy sobie zasady panujące w Klubie i zabraliśmy się do pra
cy. Korzystając z Pozytywnego Kalendarza zaczerpniętego
z błoga MAMARAK, zaplanowaliśmy wydarzenia na najbliższe
3 miesiące. Solidnie przygotowaliśmy się do styczniowych ob
chodów Dnia Kubusia Puchatka, Dnia Kryptologii oraz Dnia
Wszystkich Fajnych. Nietypowe święta uruchomiły w nas kre
atywność i pobudziły do wspólnych działań, były m.in.: konkur
sy, quizy, tworzenie szyfrów i szyfrowanie, wspólne zabawy,
stworzyliśmy Fan Klub Kubusia Puchatka i Galerię Fajnych.
W naszym kalendarzu zaznaczyliśmy także pierwszy dzień fe
rii, a wychowawcy zaplanowali dla nas niespodzianki, których
nie możemy się już doczekać.
Początek roku, to także przegląd naszego stanu posiada
nia, porządki i niezbędne zakupy, tym razem przede wszyst
kim wymiana sprzętów codziennego użytku, takich jak: miotły,
mopy, szufelki. Udało nam się także zaopatrzyć w nowy apa
rat telefoniczny i mamy nadzieję na bezproblemowy kontakt
w godzinach pracy Klubu. A wszystko to dzięki dotacji Miasta

N

Puszczykowo.
Wraz z nadejściem nowego projektu dokonane zostały tra
dycyjne zmiany na stanowisku kierownika, gdyż w Klubie Pusz
cza jest to funkcja przechodnia. Od stycznia 2017, jako trzecia
osoba z kolei, funkcję kierownika świetlicy obejmie pani Mo
nika Gazecka, pedagożka, socjoterapeutka, trenerka warszta
tów psychologicznych, wykładowczyni.
Warto również przypomnieć, że oferta Klubu Puszcza prze
znaczona jest dla dzieci i młodzieży od 6 do 15 roku życia oraz
ich rodziców lub opiekunów prawnych. Jak co roku zajęcia
w Klubie odbywają się od poniedziałku do piątku 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, zwiększyć swoją koncentrację, motywację
do nauki lub zmierzyć się ze swoimi kłopotami. Czas spędzo
ny w Klubie, to okazja do spotkań z ciekawymi i inspirującymi
ludźmi, wspólnych aktywności, podejmowania wyzwań, reali
zacji różnych pomysłów, współpracy, rywalizacji, nauki i zaba
wy. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do kontaktu
z nami i korzystania z oferty Klubu. Prowadzimy całoroczny
nabór do grup.
Zapraszamy również wszystkie chętne osoby do odbycia
praktyk lub stażu studenckiego oraz pracy w ramach wolon
tariatu. Na zgłoszenia czekamy w KLUBIE PUSZCZA lub pod
numerem telefonu 61 8194 806 lub 608 209 239.

Specjalista socjoterapii Justyna Walkowiak

✓ ------------------------ ( KONKURS W CENTRUM EKOINFO )--------------------------v
Już tylko do końca stycznia czekamy w Centrum Ekolnfo na prace przygotowane na konkurs „Opowiadanie
na zimowy czas". Przypominamy, że tym razem czekamy na ciekawe historie stworzone przez dzieci, w formie
obrazkowej lub pisanej. Akcja musi toczyć się w Puszczykowie i dotyczyć przyrody, bądź tematyki ekologicz
nej. Przedszkolaki niech stworzą historie obrazkowe, a uczniowie klas 1-3 podstawówek niech napiszą swoje
piękne opowiadania. Szczegółowe zasady konkursu znajdą Państwo na stronie miasta i naszym profilu Facebook, a regulamin dostępny jest w naszej siedzibie. Przyznamy dwie nagrody głów ne-w kategorii przedszko
laków i uczniów szkół podstawowych. Zachęcamy do udziału!
V
Anna Polaszczyk
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie
ZAPRASZA NA WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA
ANNY KSYKIEWICZ „PASTELE”
Kurator wystawy: Emilia Domańska
3 lutego 2017 r. godzina 17.30; Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz CAK
w Puszczykowie, ul. Wysoka 1/Szkoła Podstawowa nr 1
—
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie
ZAPRASZA NA POPLENEROWĄ WYSTAWĘ MALARSTWA
Emilii Domańskiej „POD OPIEKĄ"
10 lutego 2017 r. godzina 17.30; Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz CAK
w Puszczykowie, ul. Wysoka 1/wejście Szkoła Podstawowa nr 1

*
^

•

V__________________________ ______________________________
-(o BEZPIECZEŃSTWIE DLA SENIORÓW }
15
grudnia 2016 r. uczestnicy Akademii Seniora prowadzonej przez BM CAK mieli możliwość dowiedzieć się jak
zadbać o swoje bezpieczeństwo. Pan Piotr Buczkowski z puszczykowskiej Komendy Policji odwiedził nas z wykła
dem o bezpieczeństwie na drogach oraz o tym, co zrobić jeśli znajdziemy się w trudnej sytuacji. Nasz gość szcze
gólnie uwrażliwiał słuchaczy na co zwrócić szczególną uwagę w okresie świąt Bożego Narodzenia. Znaczną część
poświęcono odblaskom, które mają ogromne znaczenie na drogach, szczególnie w okresie zimowym. Uczestnicy
Akademii Seniora wysłuchali z uwagą rad płynących z wykładu, wszak nasze bezpieczeństwo to temat, któremu
zawsze warto poświęcić czas.
___________________________________________________________________________________________________
BM CAK
ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2017
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W TROSCE O NASZE ŚRODOW ISKO

0

eśli planujemy w tym roku term om odernizację domu jednorodzinnego, wym ianę pieca czy montaż od
nawialnych źródeł energii, w arto w iedzieć, że W ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu dysponuje ciekawym i rozwiązaniam i Finansowymi, które mogą wspomóc te inwestycje.

INFORM ACJE

J

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
JEDNORODZINNYCH „TERMO - 2017"
Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej
w sektorze mieszkaniowym poprzez termomodernizację budyn
ków jednorodzinnych (wybudowanych przed 1999 r.). Termomodernizacja może obejmować ocieplenie ścian zewnętrznych,
dachów, stropodachów, podłóg na gruncie, stropów nad i pod
nieogrzewanymi pomieszczeniami, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, bram garażowych.
Aby starać się o dofinansowanie należy mieć przeprowadzo
ny audyt energetyczny budynku, który wskaże zakres prac. Jeśli
wynika to z opracowanego audytu energetycznego, uzupełnie
niem prac może być modernizacja lub wymiana źródła ciepła
wraz z ewentualną modernizacją lub wymianą instalacji c.o.
i ciepłej wody użytkowej, a nawet zakup i montaż mikroinstalacji (o mocy do 40 kW) w zakresie odnawialnych źródeł energii
(OZE - systemy zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną),
w tym: systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła,
systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych.
Pożyczkę mogę otrzymać osoby Fizyczne na całość in
westycji z możliwością umorzenia do 30%.
WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKACH JEDNORO
DZINNYCH I LOKALACH MIESZKALNYCH „PIECYK - 2017"
Z kolei celem tego programu jest poprawa efektywności
energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez moderni
zację lub wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych
lub lokalach mieszkalnych. Pożyczkę można otrzymać na mo
dernizację lub wymianę źródła ciepła wraz z ewentualną mo
dernizacją lub wymianą instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej,

w tym na zakup i montaż: kotłów olejowych, kotłów gazowych,
kotłów gazowo-olejowych, ogrzewania elektrycznego, wy
miennika ciepła lub węzła cieplnego, kotłów na paliwa stałe.
Pożyczkę można otrzymać na całość inwestycji
z możliwością umorzenia do 40%.
INWESTYCJE W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
ENERGII DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORO
DZINNYCH „OZE-2017”
Celem tego programu jest zwiększenie wykorzystania
energii z odnawialnych źródeł (OZE) w budynkach mieszkal
nych jednorodzinnych.
Wśród prac, na które można starać się o umarzalną po
życzkę znajdują się: budowa systemów zaopatrzenia w ciepło
i energię elektryczną, tj. zakup i montaż instalacji o mocy do
40 kW: systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła,
systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, małych
elektrowni wiatrowych, systemów wentylacyjnych i klimatyza
cyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja).
Pożyczka może zostać przyznana na całość prac
z możliwością umorzenia do 30%.
WE WSZYSTKICH TRZECH PROJEKTACH O PRZY
ZNANIU POŻYCZKI DECYDOWAĆ BĘDĄ INDYWIDUALNE
ZDOLNOŚCI KREDYTOWE WNIOSKODAWCÓW.
Szczegółowe informacje o projektach znajdziemy na inter
netowej stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
www.wFosgw.poznan.pl w zakładce: oferta dla osób fi
zycznych.

Planowany ter Planowany
min ogłoszenia termin rozpo
naboru
częcia naboru

Program

L.p.

Planowany
termin zakoń
czenia naboru

1

Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla bu
dynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE - 2017"

2.01.2017 r.

10.01.2017 r.

23.01.2017 r.

2

Termomodernizacja budynków mieszkalnych
jednorodzinnych „TERMO - 2017"

13.03.2017 r.

20.03.2017 r.

31.03.2017 r.

3

Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych
i lokalach mieszkalnych „PIECYK - 2017"

8.05.2017 r.

15.05.2017 r.

26.05.2017 r.

Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie

Q

NIE SPALAJMY ŚMIECI, DBAJMY O NASZE DZIECI!

K

ażdego roku podczas trwania sezonu grzewczego po
jawia się problem spalania w piecach domowych róż
nego rodzaju odpadów, które są jednym z głównych źródeł
zanieczyszczeń powietrza. Należy pamiętać o zdrowotnych
i środowiskowych skutkach spalania śmieci oraz o tym, że jest
to traktowane jako wykroczenie.
Nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów
o ochronie środowiska sprawuje Burmistrz Miasta, który do
wykonywania funkcji kontrolnych upoważnił funkcjonariuszy
Straży Miejskiej w Puszczykowie (zgodnie z art. 379 Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).
Mieszkańcy posesji kontrolowanej mają obowiązek udo

stępnić pomieszczenia kotłowni pod rygorem zapisu art. 225
§ 1 kk zgodnie z którym: „Kto osobie uprawnionej do przepro
wadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie
przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie
czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3".
W 2016 roku Straż Miejska w Puszczykowie w trakcie licz
nie przeprowadzanych kontroli, z inicjatywy mieszkańców
oraz własnej, tylko w dwóch przypadkach potwierdziła fakt
spalania substancji niedozwolonych w instalacji przydomo
wej (w piecach), za co na właścicieli zostały nałożone grzywny
w postaci mandatów karnych.

—— ^
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KRONIKA OSP PUSZCZYKOWO

G

rudzień był dosyć spokojny dła puszczykowskich straża
ków OSP, choć nie obyło się bez interwencji. Kilka z nich
dotyczyło usuwania skutków gwałtownych zmian pogody. Gołoledź, opady śniegu, marznącego deszczu były przyczynami
dwóch wypadków, do których doszło 18 i 19 grudnia 2016 r.
na ul. Dworcowej i drodze wojewódzkiej nr 430 (ul. Wysoka).
W likwidacji ich skutków brali udział m.in. ratownicy z Puszczy
kowa. Na szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych.
Inne zagrożenia niosą ze sobą silne wiatry. 26 grudnia i
4 stycznia na ulicy Wysokiej i Przecznica druhowie usuwali
z drogi powalone drzewa. Na szczęście wiatrołomy spadając
na jezdnię i nie przygniotły jadących aut. Strażący apelują, aby
jeżeli nie jest to konieczne, nie wyjeżdżać samochodami pod
czas wichury.
20
grudnia strażaków wezwano do pożaru w budynku przy
ul. Mazurskiej. Doszło tam do awarii instalacji elektrycznej.
Dzięki przytomności umysłu mieszkańców domu, udało się
opanować sytuację przed przybyciem zastępów strażackich.
W takich przypadkach nawet kilka minut ma kolosalne zna
czenie. Podobne zdarzenie miało miejsce w dniu 22 grudnia,
kiedy doszło do niegroźnego pożaru w jednym ze szpitalnych
pomieszczeń.

Strażaków - ochotników nie zabrakło też podczas 25. fina
łu WOŚP w Puszczykowie. Dali oni pokaz swoich umiejętności
w ratownictwie medycznym. Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku na zawodach powiatowych, druhowie naszej jednostki
zdobyli II miejsce, wyprzedzając wiele drużyn z kilkudziesię
cioletnim stażem.
Reasumując, w 2016 roku puszczykowska OSP podjęła
łącznie 87 interwencji ratowniczo-gaśniczych. Oznacza to,
że średnio, co około cztery dni ktoś potrzebował pomocy na
szych strażaków.

OSP Puszczykowo

KRONIKA STRAŻY MIEJSKIEJ

okresie od 9.12.2016 r. do 12.01.2017 r. funkcjona
riusze Straży Miejskiej w Puszczykowie zanotowali
130 interwencji.
Wybrane interwencje Straży Miejskiej:
13 grudnia 2016 r. uzyskano zgłoszenie o spalaniu śmieci
w instalacji przydomowej przy ul. Wczasowej. W wyniku kon
troli kotłowni domu zgłoszenia nie potwierdzono. 14 grudnia
2016 r. na ul. Sobieskiego odłowiono bezdomnego psa. Po od
czytaniu chipa i nawiązaniu kontaktu psa oddano właścicielom.
15 grudnia 2016 r. uzyskano zgłoszenie o dwóch psach rasy
agresywnej, biegających po ul. Bałtyckiej. Po przyjeździe na
miejsce zdarzenia ustalono właścicielkę psów, której nakazano
ich wyłapanie. Następnie skontrolowano teren posesji, na któ
rej stwierdzono brak stosownego zabezpieczenia posesji oraz
nadzoru nad zwierzętami. Wobec powyższego o sytuacji po
informowano fundację oraz poproszono o przeprowadzenie
kontroli warunków przetrzymywania psów. 16 grudnia 2016 r.
udzielono asysty przedstawicielce fundacji zajmującej się przy
tuliskiem w Łęczycy. Właścicielce ww. psów przekazano pro
tokół z zaleceniami do natychmiastowej realizacji. 20 grudnia
2016 r. otrzymano zgłoszenie o psach bez opieki na ul. Libelta.
Po przybyciu na miejsce ustalono właściciela psów, z którym
przeprowadzono rozmowę pouczającą. 22 grudnia 2016 r. uzy
skano informacje o potrąconej sarnie na Grajzerówce. Po ustale
niu miejsca zdarzenia sprawę przekazano Komisariatowi Policji
w Mosinie. 23 grudnia 2016 r. przeprowadzono kontrolę sta-

W

nu nawierzchni ulic miasta po opadach marznącego deszczu.
O wynikach poinformowano zespół gminnego centrum za
rządzania kryzysowego. 27 grudnia 2016 r. przeprowadzono
kontrolę stanu oświetlenia miasta. Uwagi przekazano do Re
feratu Infrastruktury i Zamówień Publicznych UM. 29 grudnia
2016 r. uzyskano zgłoszenie o uciążliwym lisie na posesji przy
ul. Wawrzyniaka. Na życzenie mieszkanki dostarczono jej klat
kę żywołapkę celem odłowienia lisa. 30 grudnia 2016 r. otrzy
mano zgłoszenie o spalaniu śmieci w przydomowej instalacji
przy ul. Gołębiej. Po przybyciu na miejsce i przeprowadzeniu
kontroli kotłowni zgłoszenia nie potwierdzono. 30 grudnia
2016 r. udzielono asysty funkcjonariuszom z Komisariatu
Policji w Puszczykowie podczas przeprowadzanych kontro
li punktów sprzedaży fajerwerków na terenie Puszczykowa.
10 stycznia 2017 r. uzyskano informację o spalaniu śmieci
w piecu przy ul. Wspólnej. 11 stycznia 2017 r. przeprowadzo
no kontrolę kotłowni na ww. posesji. Kontrola nie potwierdzi
ła nieprawidłowości. 11 stycznia 2017 r. uzyskano informację
o spalaniu śmieci w instalacji przydomowej przy ul. Krzywej.
12 stycznia 2017 r. przeprowadzono kontrolę czterech po
sesji pod kątem niewłaściwego spalania. W trakcie kontroli
jednej posesji stwierdzono brak umowy na wywóz śmieci. Nie
potwierdzono jednak spalania śmieci na żadnej z kontrolowa
nych posesji. Od 11.01.2017 r. Straż Miejska w Puszczykowie
monitoruje stan chodników na terenie miasta po opadach

śniegu

Dariusz Borowski
Komendant Straży Miejskiej

ODESZLI
data ur.
B o ro w ia k M aria Jó ze fa
Ko łtoniak Leo kadia
W o jc ie c h o w sk a E w a G rażyna
Hetm an Le sze k S ta n isła w
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3011935
17 IV 19 53
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data zg.
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15X112016
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data ur.
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1 12017

K u śn ie rz A le ksan d ra M aria
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1 12017
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FBSERWIS WYGRAŁ PRZETARG NA O D BIÓ R
__________________
ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUSZCZYKOWIE

d 1 stycznia 2017 roku odbiór odpadów komunalnych na terenie Puszczykowa św iadczy FBSerw is S.A.
Firma w ygrała przetarg na świadczenie tych usług, zorganizowany przez Związek M iędzygminny „Cen
trum Zagospodarowania O d p a d ó w -S E LE K T " w Czempiniu. Usługa będzie realizowana przez 3 kolejne lata
do 31 grudnia 2019 roku.

INFORM ACJE

O

Od lipca 2013 roku, kiedy w ży
cie weszła nowa ustawa o systemie
gospodarowania odpadami komu
nalnymi,
wszystkimi
kwestiami
związanymi z odbiorem odpadów
komunalnych i surowców wtórnych
zajmuje się w ZMCZO SELEKT, do
którego należy także Puszczykowo
(uchwała o utworzeniu SELEKTU
została podjęta przez puszczykowskich radnych 28 grudnia 2003 r.).
W imieniu swoich członków SE
LEKT zajmuje się także organizacją
wszystkich przetargów wyłaniają
cych firmy zajmujące się odbiorem
odpadów komunalnych i surowców
wtórnych.
Dla mieszkańców Puszczykowa
zmiana firmy odbierającej odpady nie
wiąże się jednak praktycznie z żadnymi
zmianami. Opłaty oraz numery indywi
dualne kont pozostają bez zmian.
W związku z wyborem nowej fir
my mieszkańcy, którzy chcą, aby od
pady odbierane były z posesji (zza
bramy) mogą składać do niej pisemne
prośby. W tym celu w piśmie należy
wyrazić zgodę na wejście pracownika
na posesję. Dotyczy to przypadków,
kiedy mieszkańcy, szczególnie senio
rzy, osoby chore, mające problemy z
poruszaniem, nie mogą sami wystawić
pojemników na ulicę. Do firmy nale
ży również zgłaszać bezpłatne mycie
pojemników na odpady zmieszane
(najbliższe odbędzie się w kwietniu
2017 roku), odbiór odpadów zielonych
(jedno zgłoszenie na sezon). Pisemnie
należy także zgłaszać przypadki, kiedy
firma nie odbiera prawidłowo wysta
wionych pojemników.
Pojemniki do odbioru przez firmę
FBSerwis należy wystawiać przed po
sesję,w miejsce umożliwiające dojazd
specjalistycznego sprzętu, do godziny
6:00 rano w dniu odbioru albo wie
czorem dnia poprzedniego. Odbiór

odpadów odbywa się w dni robocze w godzinach 6:00 - 20:00, w soboty 6:00 - 13:00.
Odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są wyłącznie z pojemników spełnia
jących normy PN-EN 840-1 i PN-EN 840-2. Worki oraz inne odpady znajdujące się przy
pojemnikach nie są odbierane.
Bez zmian funkcjonuje również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), działający przy ul. Nadwarciańskiej. Przypominamy, że do PSZOK nie będą
przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) odpady zawierające azbest,
c) części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
d) opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych,
e) odpady nieoznaczone, bez wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety, oznaczeń),
f) odpady w opakowaniach cieknących;
g) sprzęt budowlany,
h) urządzenia przemysłowe,
i) odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej.
Do PSZOK można przywozić odpady z nieruchomości zamieszkałych, jak i nie
zamieszkałych (ogródki działkowe i domki letniskowe). Regulamin korzystania
z PSZOK dostępny jest w miejscu działania PSZOK oraz na stronie internetowej Związ
ku: www.selekt.czempin.pl
We wszystkich sprawach związanych z odbiorem odpadów należy kontakto
wać się telefonicznie dzwoniąc do:
Biura Obsługi Klienta: tel: 61 679 33 63, 507 661 200, Swarzędz, ul. Rabowicka 2.
Dyspozytor: 571 296 926; e-mail: bokpoznan.fbserwis@fbserwis.pl
Informacje o firmie dostępne są na stronie: www.fbserwis.pl, kontakt możliwy jest
także drogą elektroniczną pod adresem: bokpoznan.fbpoznan.fbserwis@fbserwis.pl.
Informujemy, że zgodnie z zapowiedzią firmy FBSerwis harmonogram wywo
zu odpadów ulegnie modyfikacji. Wszelkie zmiany zostaną uwzględnione w ka
lendarzu selekcjonera, który do końca lutego powinien trafić do mieszkańców
Puszczykowa.

_
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OPŁATEK SENIORÓW
statnim wydarzeniem minionego roku było niezwykłe
Spotkanie Opłatkowe w Leśnym Ośrodku Szkolenio
wym, na które zaproszono wszystkich Seniorów 80+, członków
puszczykowskiego Oddziału PZERil. Niezwykłe z kilku powo
dów. Raz, że stało się ono już tradycją w naszym Związku,
a organizatorzy postarali się urozmaicić coroczny scenariusz
niespodziankam i: zaplanowanym i i... nieplanowanym i.
Na wstępie Przewodnicząca Danuta Janaszek serdecznie przy
witała wszystkich obecnych Seniorów i zaproszonych gości,
wśród których przybyli Burmistrz Miasta - Andrzej Balcerek,
Karol Majewski - Kierownik MOPS-u oraz Tomasz Potocki - Rad
ny Miasta i nasz sponsor. Burmistrz Miasta skierował do wszyst
kich obecnych ciepłe słowa przywitania i życzenia świąteczne.
Wszystkim udzielała się niezwykła atmosfera i nastrój tego
spotkania. Śpiewano kolędy, recytowano poezję, również wła
sną, łamano się opłatkiem i życzono sobie nawzajem wszyst
kiego... co najlepsze...
Jednym z punktów programu było składanie życzeń i wrę
czanie kwiatów okrągło-rocznicowym Jubilatom urodzinowym,
czyli 80-latkom. A było ich w tym roku sporo.
Niezwykłe było to, że zaszczycił nas swoją obecnością nasz
szczególny Jubilat, p. Wacław Teklik, który obchodził w tym
roku swoje 90-te urodziny. Pan Wacław jest bardzo aktywnym
członkiem naszego związku. Co roku korzysta z organizowanych
wyjazdów rehabilitacyjnych i kulturalnych. Kocha śpiewać i dy
rygować, zachęcając do udziału całą salę.
W 2016 roku mieliśmy trzech 90-latków, dwoje z nich, mał
żeństwo Teresa i Henryk Kołtoniak odwołało swoje przybycie.
Dla nich też odśpiewano „Sto Lat", oczywiście pod dyrekcją
pana Wacława.
Po smacznych posiłkach i wypiekach naszego puszczykow
skiego cukiernika, również naszego darczyńcy, Jacka Błaszkowiaka, nasi goście zaczęli powoli rozchodzić się do domów.
Nieplanowaną niespodzianką przygotowaną przez jednego
z głównych organizatorów spotkania, kolegę Zdzisława Dolatę,
było wręczanie każdemu z opuszczających spotkanie Seniorów,

O

prezentu w postaci... białej parasolki. Jak Zdzisław to „wycza
rował" i przewidział, że będzie padał deszcz... nie wiemy...
Później okazało się, że darczyńcami białych parasolek dla
naszych Seniorów są państwo Krystyna i Wojciech Jędroszkowiakowie z Puszczykowa. Bardzo dziękujemy.
Wszystkim naszym Seniorom z okazji wejścia w Nowy Rok
2017, życzymy dużo spokoju, radości z wnuków i prawnuków
oraz kolejnych spotkań opłatkowych w niezmienionym składzie
i wyśmienitej formie.

Nina Kubzdela

©

PLANY WYJAZDÓW I SPOTKAŃ NA 2017 R.
PZERil W PUSZCZYKOWIE

1. Spotkania „przy kawie" w Klubie Seniora, terminy:
pierwsze środy miesiąca: 1 lutego (gościem spotkania będzie
dietetyk, który wygłosi prelekcję: „Seniorzy, a zdrowe zasady
żywieniowe i aktywność fizyczna), 1 marca, 10 maja, 7 czerw
ca, 6 września, 4 października 2017 r., w godz. 15:30 -17:00,
2. Światowy Dzień Inwalidy - 5 kwietnia 2017 r. w sali im.
Jana Pawła II w Puszczykowie godz. 14:00, poprzedzony mszą
św. w kościele pw. św. Józefa, godz. 13:00. Spotkanie tylko dla
członków zrzeszonych w PZERil w Puszczykowie.
3. Wyjazd rehabilitacyjny do Sarbinowa „Bursztynowy
Brzeg", pobyt 21 - 31 maja 2017 r., 40 osób. Zapisy i 1-sza
wpłata - 29 marca, 2-ga wpłata - 10 maja br.
4. Wyjazd rehabilitacyjny do Uzdrowiska Dąbki „Dom
Maria”, pobyt 26 sierpień - 2 września, br. - 40 osób. Zapisy
i 1-sza wpłata-21 czerwca, 2-ga w p ła ta -16 sierpnia br.
5. Wyjazd 19 marca br. do Teatru Muzycznego, na jeden
z czołowych broadwayowskich musicali „Jekyl&Hyde 50 osób. Zapisy i wpłata -1 5 lutego br.
6. Jednodniowe wycieczki: do Rogalina, wyjazd 17 maja
br. - 50 osób, do Bydgoszczy, wyjazd 17 czerwca br. 50 osób.
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Zapisy i wpłaty - 26 kwietnia br. Na wycieczki zapraszamy
wszystkich Seniorów z Puszczykowa!
7. Dwa wyjazdy kulturalne dla 100 osób w IV kwartale br.
8. Trzydniowa wycieczka - „Zamki i pałace Dolnego
Śląska", wrzesień br.
9. Wizyty i prelekcje farmaceuty i dietetyka nt. „Ochro
na i promocja zdrowia seniorów". Terminy do uzgodnienia
wg zainteresowań.
10. Międzynarodowy Dzień Seniora - listopad.
11. Paczka gwiazdkowa-grudzień.
12. Spotkanie opłatkowe seniorzy 80+ - grudzień.
Szczegółowe informacje dla pkt. od 7 do 12, zostaną po
dane w „Echu Puszczykowa", na stronie internetowej Urzędu
Miasta - zakładka „Seniorzy" oraz w serwisie SMS Urzędu
Miejskiego.
Zapisy i wpłaty w Klubie Seniora w środy, w godz. 15-17.,
nrtel. 61 8194 648.
Przerwa urlopowa Zarządu Oddziału Rejonowego w Pusz
czykowie od 5 lipca do 15 sierpnia br.

_____

Zarząd Oddziału Rejonowego Puszczykowie
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POWSTAŃCZY ORZEŁ Z PUSZCZYKOWA

0

ow stanie W ielkopolskie rozpoczęło się w Poznaniu 27 grudnia 1918 r. Był to najw iększy zryw niepod
ległościowy w historii Polski, który doprow adził do zdobycia odebranych w zaborach ziem polskich.
Jednym z symboli Powstania W ielkopolskiego w ykorzystyw anym praktycznie w szędzie je s t ch araktery
styczna flaga powstańcza, czyli biały orzeł na czerwonej chorągwi.

INFORM ACJE

P

Mało kto wie, że chorągiew wykona
no w mieszkaniu p. Kazimiery Garsteckiej
w Puszczykowie w nocy z 27 na 28 grud
nia 1918 r. na wieść o wybuchu Powstania
w Poznaniu. Orzeł został wyrysowany
przez malarza i grafika Bolesława Lewańskiego z Puszczykowa, różni się od pol
skich orłów, zawiera elementy renesanso
we, barokowe, a nawet niemieckie.
W czasach przed wybuchem Powsta
nia Wielkopolskiego, przed I wojną świa
tową, Puszczykowo było największym
letniskiem Poznania i dzięki temu liczne
organizacje sportowe, skautowskie orga
nizowały na jego terenie zawody. Pozwa
lały one na ćwiczenie militarnych technik
pod przykrywką zawodów sportowych,
niektórzy uczestnicy zawodów stali się
przyszłymi powstańcami. W 1911 roku w
Letnisku Młodzieży Kupieckiej przy ulicy
Cienistej zorganizowano gry, w których
wzięły udział drużyny wielkopolskiego
towarzystwa gimnastycznego „Sokół"
oraz inne towarzystwa sportowe. Zawo
dami kierował naczelnik „Sokoła", druh
Julian Lange z pomocą sędziów. Zawo
dy obejmowały m.in. bieg na tysiąc me
trów, bieg na sto metrów, skok w dal,
turniej tenisowy, a przede wszystkim
umiejętności przydatne podczas ocze
kiwanego wyzwolenia kraju. Nagrody
w poszczególnych konkurencjach ufun
dowali poznańscy kupcy. Warto przy
pomnieć, że Julian Lange był jednym
z organizatorów i przywódców Powsta
nia Wielkopolskiego, gdyż pełnił funkcję
naczelnego komendanta Straży Ludowej.
Podobne imprezy sportowe organizowa
ne były aż do wybuchu Powstania Wielko
polskiego, czym walnie przyczyniły się do
jego wygrania.
W dniu wybuchu Powstania Wielko
polskiego, pod wieczór, utworzono od
dział powstańczy w Puszczykowie pod
dowództwem Józefa Bąka, restauratora
z ulicy Sobieskiego. Prawdopodobnie brał
on czynny udział w zdobywaniu Poznania
i w zdobywaniu terenów powiatu śremskiego. Niestety obecnie nie wiadomo
jak wyglądało wyzwolenie Puszczykowa.
W owym czasie Puszczykowo było letni
skiem, wille w większości były zamieszki
wane w okresie letnim, a zimą stały puste.
W Puszczykowie mieszkali też całoroczni
mieszkańcy i znajdował się tu posteru
nek Policji. Najważniejszymi strategicz
nie miejscami były dworce kolejowe,
drogi przelotowe oraz willa Lech w lesie
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Kotliński, Stanisław Krysztofiak, Czesław
Nowacki, Edmund Różański,Wojciech
Stortacz, Jan Taciak, Wincenty Teklik, Bro
nisław Kuntze, Stefan Ratajczak, Stanisław
Ratajczak, Franciszek Wiciak, Józef Bąk,
Stanisław Różański, Józef Rajewicz, Ro
man Buszakowski, Feliks Falkiewicz, Jan
Storz, Stanisław Talarczyk, Kazimierz Czyż,
Andrzej Tyliński, Michał Bobowski, Fran
ciszek Dominiszczak, Stanisław Nowacki,
Edward Lutelman, Kazimierz Ratajczak,
Józef Chojnacki. Imiona i nazwiska mogą
być zniekształcone, gdyż zapisano je ręcz
nie w aktach. Powstańcami Wielkopol
skimi z rejonu Puszczykowa byli również
wójt Puszczykowa Czesław Michalski, rad
ni gminni: Erazm Janaszek, Florian Micha
łowski, Franciszek Burdajewicz, (który był
również pierwszym wójtem Puszczykowa
po II wojnie światowej), sołtys Puszczy
kowa Antoni Mielcarek oraz urodzeni na
terenie Puszczykowa: Stanisław Adamski,
Michał Koźlik, Tomasz Kuciak, Stefan Niemir, Antoni Pawliczak, Franciszek Talar
czyk, Tadeusz Garstecki, Stanisław Górniaczyk.
nadwarciańskim, w której w już wyzwo
W dniu 27 grudnia 2016 roku obcho
lonym Puszczykowie utworzono lecznice dziliśmy 98. rocznicę Powstania Wiel
dla powstańców.
kopolskiego. Już za dwa lata będziemy
Przed II wojną światową w Puszczy obchodzić 100. rocznicę tego najwięk
kowie organizowano regularnie obchody szego
zrywu
niepodległościowego
Powstania Wielkopolskiego. Franciszek w historii Polski! Zachęcam wszystkich
Ratajczak we wspomnieniach pisał o jed mieszkańców Puszczykowa do podzie
nych z nich, które odbyły się w 1924 roku lenia się pamiątkami, dokumentami,
w salach Letniska Silva, gdzie miały miej zdjęciami, wspomnieniami dotyczący
sce różne wydarzenia kulturalne: wykład mi powstańców i Powstania Wielko
na temat Powstania wygłoszony przez polskiego. Zachęcam do kontaktu
Gustawa Lewandowskiego, przedstawie pod adresem poczty elektronicznej:
nie amatorskie „Ciepła Wdówka", insceni krzyzanskimaciej@gmail.com oraz pod
zacja przysięgi Tadeusza Kościuszki oraz numerem telefonu: 508467405. Chciał
gry i zabawy taneczne.
bym upamiętnić każdego powstańca
W okresie dwudziestolecia międzywo wielkopolskiego związanego z Puszczyko
jennego na terenie miasta działały dwa wem oraz w pełni opisać historię Powsta
koła ogólnopolskich organizacji zrzesza nia na terenie Puszczykowa. Jeśli ktoś jest
jących uczestników Powstania Wielkopol w posiadaniu pamiątek z salki poświęco
skiego, czyli „Towarzystwo Powstańców nej powstańcom wielkopolskim, która kie
Wielkopolskich" z roku 1918/1919, które dyś znajdowała się w Szkole Podstawowej
go prezesem był Zygmunt Hoffmann oraz nr 2 albo nagrań pogadanek szkolnych
„Związek Weteranów Powstań Narodo Kazimierza Ratajczaka i/lub Adama Toma
wych R.P. 1914-1919", któremu prezeso szewskiego - bardzo proszę o informację.
wał Józef Bąk. W 1938 roku rozpoczęto
Do napisania artykułu skorzystano
proces połączenia obu zrzeszeń w „Zwią z następujących źródeł: Archiwum Pań
zek Powstańców Wielkopolskich". W skład stwowe w Poznaniu, http://powstanprzedwojennych kół powstańczych wcho cy-wielkopolscy.pl/, archiwum Macieja
dzili: Franciszek Antkowiak, Franciszek Krzyżańskiego, http://www.poznan.pl/,
Budzyń, Ignacy Budzyń, Józef Cegłowski,
Biblioteka Miejska w Puszczykowie, L. Ma
Zygmunt Hoffmann, Józef John, Antoni dej „Towarzystwo gimnastyczne „Sokół"
Kaczmarek, Stanisław Karpiński, Wincenty w Puszczykowie.
Maciej Krzyżański
_________ członek Koła Historycznego
ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2017

SPORTOWE NEWSY
Toja z medalami

Brawo Weronika
Bardzo dobrze na Mistrzostwach Pol
ski do lat 12 (skrzatki) zaprezentowała się
Weronika Ewald (rocznik 2006), zawod
niczka Akademii Tenisowej Angelique Kerber, która zdobyła dwa medale. W grze
singlowej w półfinale przegrała z Malwiną
Rowińską (KT Legia Warszawa) 4/6, 2/6,
natomiast w deblu, grając w parze z Ju
lią Kiwior (KT Błonia Kraków), po bardo
wyrównanym meczu, przegrały w finale
z parą Daria Górska (P.T. Olimpia Poznań)/
Malwina Rowińska(KT Legia Warszawa)
4/6, 6/7. Brawo Weronika!

Puszczykowianka Wiktoria Rutkowska,
popularna Toja, reprezentująca barwy
(AZS Poznań) końcówkę ubiegłego roku
z pewnością może zaliczyć do udanych.
Szczególnie dobrze poszło jej w deblu,
grając w parze z Martyną Kubką (Nafta
Zielona Góra). W Finlandii, przebojowe
tenisistki dotarły do finału. Jeszcze lepsze
okazały sie pojedynki podczas turniejów
w Indiach rozegranych na przełomie li
stopada i grudnia. W pierwszym ITF 4 w
New Delhi zajęły I miejsce, a w drugim ITF
3
w Punę dotarły do finałowego pojedynku,
który przegrały po zaciętej walce, dopiero
w tiebreaku. Przed Weroniką sezon halo
wy, a Toja lubi grać na szybkich nawierzch
niach. Trzymamy kciuki!

nie. Wśród dzieci z rocznika 2007 i młodsi
najlepsi okazali się: 1. Alan Tomaszewski
(Warta Śrem), 2. Kaja Patoleta (Tarnowo
Podgórne), 3. Michał Nowicki oraz Nata
lia Pawlaczyk (Muszkieter). W kategorii
rocznik 2005-2006 na podium znaleźli się:
1. Antoni Nieckarz, 2. Aleksandra Lange
(obaj Muszkieter), 3. Gabriela Ciborowska
(Tarnowo Podgórne) i Aleksander Paszak
(Muszkieter). Wśród najstarszych szpadzistów (rocznik 2003-2004) na planszach

f

Złoto-srebrna Julia
Złoto i srebro przywiozła z Mistrzostw
Polski Juniorek (do 18 lat) Julia Oczachowska, zawodniczka Akademii Angelique
Kerber. Podopieczna trenera Wojciecha
Gawlaka oraz Tomka Czaplejewicza (przy
gotowanie fizyczne) zdobyła srebny medal
w deblu oraz złoty w singlu. W singlu po
konała Marcelinę Podlińską (KS Górnik
Bytom). Natomiast w deblu w parze z Ad
rianną Sosnowską (AZS Łódź) dotarły do
finału, w którym ze względu na kontuzję
Adrianny musiały oddać mecz walkowe
rem. Brawo Julia!

Mikołajki ze szpadą
10.12.2016 w Zespole Szkół w Mosinie
odbył się Wielkopolski Mikołajkowy Tur
niej Szpadowy. W zawodach rywalizowali
młodzi szermierze ze Śremu, Tarnowa
Podgórnego, Manieczek oraz najliczniej
sza grupa zawodników Muszkietera Mosi
na, w którym trenują także puszczykowia-

tryumfowali: 1. Zofia Lachowicz (Musz
kieter), 2. Adam Patoleta (Tarnowo Pod
górne), 3. Oliwia Pawłowska, Piotr Gazda,
5. Zuzanna Pawłowska reprezentujący
Muszkieter Mosina.

M istrzostwa
W ielkopolski U-18
Na kortach Akademii Tenisowej Angelique Kerber w Puszczykowie odbyły
się Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów
i Juniorek (do 18 lat). W zawodach wy
startowało dwóch zawodników Akade
mii: Witold Konopko i Bartosz Pilaczyński.
W grze singlowej obydwaj dotarli do fazy
półfinałowej. Bartosz Pilaczyński przegrał
z Albertem Chudym (UKS Smecz Gniezno)
7/6, 4/6, 5/7, Witold Konopko z Kacprem
Góreckim (PKT Pobiedziska) 7/5, 4/6, 4/6.
W grze deblowej Witold Konopko grając
w parze z Albertem Chudym (UKS Smecz
Gniezno) pokonali parę PKT Pobiedziska
Zbysko Biernat /Krystian Łakomy 6/3,7/5,
zdobywając tym samym tytuł mistrzowski.
Bartosz Pilaczyński grając z Filipem Cie
ślą (KT Pro-Team Leszno) przegrali debla
w półfinale.
H.G., red

r-----------------{

WALNE ZGROMADZENIA KP LAS PU SZCZYKO W O
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Zarząd Stowarzyszenia Klub Piłkarski Las Puszczykowo zaprasza wszystkich członków oraz gości na Walne Zgromadzenie
członków, które odbędzie się 13.02.2017 r. o godz. 18.00 w restauracji Hubertus. W porządku obrad znajdą się m.in.: wybór
przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia, sprawozdanie zarządu, sprawozdanie komisji rewizyjnej, udzielenie
absolutorium zarządowi, zgłaszanie kandydatów do nowego zarządu i ich wybory, zgłaszanie kandydatów do komisji rewi
zyjnej i do sądu koleżeńskiego oraz wybory do tych komisji. Uczestnicy będą również debatować nad propozycjami zmian
w statucie stowarzyszenia.
___________ __________________________________________________________________________________________ SKP LAS PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2017
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NASI BADMINTONIŚCI NAJLEPSI W WIELKOPOLSCEM!

ardzo udana końcówka roku dla zawodników badmintona puszczykowskiego PTS-u. Bardzo silna ekipa
20 zaw odników w ystartow ała w M istrzostw ach W ojew ództwa W ielkopolskiego, które odbyły się
10-11 grudnia 2016 r.

B

Ze względu na bardzo dużą ilość zawodników turniej trwał
dwa dni, na dwóch halach w Przeźmierowie i Baranowie. W ka
tegoriach najmłodszych świetnie zaprezentowała się Marysia
Leciej, która wywalczyła złoty medal w deblu i srebrny w sin
glu dziewcząt. Chłopcy Przemek Bukowiecki, Tadziu Janaszek
i Olek Leciej, po wyrównanych pojedynkach dotarli do fazy
pucharowej turnieju. Grzesiu Janaszek w parze z zawodnikiem
z Przeźmierowa wywalczył brązowy medal. Świetnie poszło
nieco starszym zawodnikom z licencjami PZBad-u. Kuba Standar w kategorii młodzików" nie miał sobie równych i wywalczył
Mistrzostwo Wielkopolski. W deblu nasi młodzicy również oka
zali się najlepsi w województwie. Kuba Standar i Kuba Mikołaj
czak zdobyli złoty medal i nie dali szans rywalom. W wyższej
kategorii „junior młodszy" Wojtek Pawlik, po zaciętych me
czach okazał się najlepszy w Wielkopolsce, zdobywając złoto.
Brązowy medal wywalczył Kuba Kędziora. Chłopcy w deblu
wszystkich odprawili z kwitkiem stając na najwyższym stopniu
podium. W kategorii „junior młodszy" zagrał jeszcze Kuba Ma
zurek, który zajął dalsze miejsce. W mocno obsadzonej kate
gorii OPEN również zawodnicy PTS-u zgarnęli sporo medali.
Mateusz Kędziora, w parze z zawodnikiem z Przeźmierowa,
zdobył wicemistrzostwo Wielkopolski w grze podwójnej i do
rzucił jeszcze brązowy medal w singlu. Również trzecie miej
sce w singlu padło łupem Kuby Janaszka, na co dzień trenera
w klubie PTS, który upodobał sobie brązowy kolor zdobywa
jąc dodatkowo brązowe medale w mikście z Kasią Kistowską
i w deblu z Michałem Szkudlarczykiem. W kategorii OPEN
z naszych zawodników zagrali jeszcze Paweł Niewoliński i Hu
bert Pawłowski, którzy zajęli dalsze miejsca. W kategorii 30+
również mieliśmy się czym pochwalić. Przemek Janaszek zajął
pierwsze miejsce i zdobył złoty medal. Trzecie miejsce w singlu
30+ i brąz zgarnął Mateusz Wilczek. Panowie w grze podwój
nej, po bardzo zaciętym finale musieli się zadowolić srebrnym
medalem i drugim miejscem. W kategorii 40+ mieliśmy dwóch
reprezentantów: Witka Styłę i Piotra Madeja, którzy wystarto
wali w grze podwójnej.
Główny szkoleniowiec sekcji Kuba Janaszek podkreśla,
że mimo trudnych warunków treningowych jakie związa
ne są z budową nowej hali nasi zawodnicy utrzymują wyso
ki poziom, co jest wynikiem częstych startów w turniejach.
Z wielkim optymizmem patrzy w przyszłość, czekając na nowy
obiekt, który znaczne podniesie warunki treningowe, i stwo
rzy ogromne możliwości organizacyjne.

PTS

FINAŁ WOJEWÓDZTWA SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH DLA PUSZCZYKOWA
Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie podtrzymali
dobrą passę z Mistrzostw Wielkopolski i w rywalizacji szkół
zajęli I miejsce w woj. wielkopolskim. Nasza reprezentacja
badmintonistów w składzie: Wojtek Pawlik, Kuba Kędziora
i Kuba Standar wygrywali kolejno ze szkołami z Kalisza, Ostro
wa Wlkp., Poznania i Siedliska. W finale zmierzyli się ze szkołą
z Sarbic, której również nie dali szans zdobywając tytuł Mistrza
Województwa Wielkopolskiego Szkół Gimnazjalnych.
____________________________________________________________ PTS
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SIATKARSKIE ELIMINACJE GIMNAZJALISTÓW

8

stycznia br. w sali gim nastycznej Szkoły Podstaw ow ej nr 2 rozegrano elim inacje m iejskie w piłce
siatkow ej gim nazjów w kategorii dziew cząt i chłopców.

W obu kategoriach zwycięstwa odniosły drużyny reprezen
tujące Gimnazjum nr 2. W kategorii dziewcząt drugie miejsce
wywalczyły siatkarki z Gimnazjum Sportowego, a trzecie za
wodniczki Gimnazjum nr 1. Wśród chłopców drugie miejsce

zajęli siatkarze z Gimnazjum Sportowego.
Gratulacje dla zawodników i trenerów wszystkich dru
żyn oraz życzenia dalszych sukcesów w kolejnych etapach
rozgrywek.

Joanna Hejnowicz / Referat Promocji, Kultury i Sportu

I ZIMOWA PIĄTKA NOCNEGO PUSZCZYKA
W świąteczny piątek 6 stycznia o godz. 21.30 amatorzy zimowego biegania
ruszyli na trasę Pierwszej Zimowej Piątki Nocnego Puszczyka. Jak sama nazwa
wskazuje, był to bieg na trasie o długości 5 kilometrów. Zawodnicy musieli być
wyposażeni w „czołówki" lub latarki, by nie zgubić się w lesie. Na mecie czekały
na wszystkich pamiątkowe medale. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzy
mali z rąk Burmistrza Miasta Puszczykowa puchary. Dziękujemy firmie biegi,
wlkp za zorganizowanie biegu.
Joanna Hejnowicz / Referat Promocji, Kultury i Sportu

SOWY LATAJĄ NOCĄ
W sobotę 7 stycznia zaprosiliśmy dzieci do gry na orientację
„Sowy latają nocą". Na orliku przy ulicy Nowe Osiedle oraz przyle
gającym do niego terenie rozwieszono lampiony oraz perforatory,
do których uczestnicy gry musieli dotrzeć, posługując się mapą.
Mimo mrozu na starcie stawiły się nie tylko dzieci, ale również ich
rodzice, którzy dzielnie pomagali maluchom w znalezieniu po
szczególnych punktów. Wszystkim organizatorzy zapewnili ciepłą
herbatę oraz drobne upominki. Dziękujemy Swobodnemu Orga
nowi Wypoczynku Aktywnego (SOWA) za organizację imprezy.
—.i
Joanna Hejnowicz / Referat Promocji, Kultury i Sportu
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I TURNIEJ PUSZCZYKOWSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI
sobotę 21 stycznia w sali gimnastycz
nej Szkoły Podstawowej nr 2 odbył się
pierwszy turniej Puszczykowskiej Ligi Koszy
kówki mężczyzn. Do zawodów stanęły cztery
drużyny, grano systemem „każdy z każdym".
Pierwsze miejsce zajęła drużyna No Name,
przed Basketball Killaz, Gladiatorami i zespo
łem Mecca 2.0. Kolejny turniej odbędzie się 18
lutego o g. 10:00. Zapraszamy!

W

Joanna Hejnowicz
_____ Referat Promocji, Kultury i Sportu
ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2017
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Podobnie jak w latach ubiegłycl
zapraszamy Was w piękne
Karkonosze do Karpacza.
Organizatorzy przewidzieli
wiele atrakcji,
więc nie może Was zabraknęć.
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Mistrzostwa Puszczykowa

10- 12.0^2017
KARPACZ
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PUSZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO
SPORTOWE

Zgłoszenia przyjmujemy
w terminie 13.02-2.03.2017 na
www.ptspuszczykowo.pl i pts@ptspuszczykowo.pl
Więcej info: Jakub Janaszek +48

69 7 69 57 23

Zapraszam y w szystkich wielbicieli białego szaleństw a do w spólnej sportow ej zabawy

( j /PuszczykowskieTowarzystw oSportowe

www.ptspuszczykowo.pl

