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RAZEM PRZECIWSTAWMY SIĘ SMOGOWI
d kilku tygodni temat smogu stat się jednym
z najważniejszych tematów w naszym kraju. In
formacje o przekroczonych dopuszczalnych nor
mach stężenia - nawet wielokrotnych - niebezpiecznych dla
zdrowia substancji pojawiają się na pierwszych stronach ga
zet, w głównych wydaniach wiadomości telewizyjnych. Dane
można sprawdzać też na specjalnych stronach internetowych
np. tvnmeteo.tvn24.pl. W Puszczykowie nie mamy stacji po
miarowej (najbliższe są w Poznaniu i w minionych tygodniach
notowały znaczne przekroczenia norm), dlatego nie wiemy jak
bardzo powietrze jest u nas zanieczyszczone. Jednak tego, że
jest, można być pewnym choćby z obserwacji dymu wydoby
wającego się z niektórych kominów w naszym mieście. Dlate
go też przedstawiłem na komisjach rady propozycję dotowa
nia przez Miasto wymiany pieców węglowych na ekologiczne
urządzenia grzewcze, np. kotły gazowe, olejowe lub elektrycz
ne w wysokości połowy kosztów zmiany ogrzewania (piec,
instalacja, grzejniki), nie więcej jednak niż 5 tys. zł. Uchwała
w tej sprawie zostanie poddana pod głosowanie na sesji Rady
Miasta w marcu. O szczegółach programu będziemy informo
wali na stronie internetowej miasta oraz na łamach kolejnych
numerów Echa Puszczykowa. Jestem przekonany, że dzięki
pomocy finansowej Miasta wielu mieszkańców zdecyduje się
na zmianę ogrzewania, co przyczyni się do poprawy czystości
powietrza, którym wszyscy oddychamy.
W Echu Puszczykowa informowaliśmy również o możliwo
ści uzyskania preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Fun
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
na wymianę pieca i instalacji grzewczych. Przypominam, że
dokładne informacje o tym programie znajdują się na stronie
www.wfosgw.poznan.pl. 13 marca, o godz. 17.00, w Urzędzie
odbędzie się spotkanie z przedstawicielem WFOŚiGW, na które
zapraszam wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z tego
programu. Aktualnie wyjaśniamy, czy będzie możliwe skorzy
stanie zarówno z pożyczki, jak i dofinansowania z Miasta. Oczy
wiście pożyczka byłaby udzielona na część nieobjętą dotacją
z Miasta.
Urząd Miejski też czeka modernizacja systemu ogrze
wania. Nie jest to jednak związane z jego złym stanem, ale
termomodernizacją całego obiektu. Będzie ona połączona
z rozbudową urzędu. Jestem pewien, że po zakończeniu prac,
które zamierzamy przeprowadzić w bieżącym roku, znacząco
poprawią się warunki obsługi klientów i pracy urzędników.

SAMORZĄD

O

Oczywiście z uwagi na to, że budynek A urzędu jest zabytkiem
wszystkie prace związane z rozbudową i termomodernizacją
będą prowadzone pod kierunkiem konserwatora zabytków.
Z pewnością w trakcie robót, praca urzędu będzie utrudniona,
ale warto przemęczyć się kilka miesięcy, by poprawił się stan
dard obsługi mieszkańców.
Poprawie obsługi mieszkańców służy, dostępna już, moż
liwość dokonywania płatności na rzecz Miasta, m.in. z tytu
łu: podatków lokalnych, opłat skarbowych, mandatów czy
czynszów za najem i dzierżawę za pomocą terminala płatni
czego. W związku ze zmianą banku, który obsługuje w tym
zakresie Puszczykowo pojawiła się możliwość uruchomie
nia takiej usługi. Została ona bardzo dobrze przyjęta przez
mieszkańców. Dzisiaj nie ma już chyba osoby, która nie ma
karty płatniczej, więc ten rodzaj dokonywania płatności był jak
najbardziej potrzebny. Ta usługa jest dostępna w budynku B
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
W poprzednim numerze Echa mówiłem o konsultacjach
związanych ze zmianami organizacyjnymi naszych szkół. Dzi
siaj już wiemy, że z końcem sierpnia przestaną funkcjonować
nasze gimnazja, a uczniowie obecnych pierwszych i drugich
klas od września będą uczniami ośmioletnich szkół podsta
wowych z oddziałami gimnazjalnymi. Uchwała w tej sprawie
została podjęta na lutowej sesji Rady Miasta.
Andrzej Balcerek
i....—
Burmistrz Miasta Puszczykowa

- ( N OW Y NUMER BAN KOW EGO KONT a T}Przypominamy, że od stycznia 2017 r. obsługę bankową Miasta Puszczykowa oraz podległych jej jednostek organiza
cyjnych prowadzi bank Pekao S.A., który wygrał przetarg ogłoszony przez Miasto.
W związku z tym, wszystkie wpłaty na rzecz Miasta, w tym m.in.: z tytułu: podatków lokalnych; opłat: skarbowych;
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 jednostek organizacyjnych w filii Pe
kao S.A. w Puszczykowie, działającej przy ul. Poznańskiej oraz w innych placówkach tego banku są całkowicie bezpłatne.
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Puszczykowa.
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.) (w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 października 2010 r.) w związku z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), art. 39 ustawy z dnia 3 paździer
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce
nach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 353 ze zm.) oraz uchwały Nr 76/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia
14 listopada 2007 r.

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Puszczykowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.03.2017 r. do 4.05.2017 r., w siedzibie Urzędu Miej
skiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Z projektem w. wym. Studium można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa, znajdują
cym się na stronie internetowej miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.03.2017 r. o godz. 17:00 w sali
przy kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie, ul. Kościelna 1.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu [...] osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium - uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczyko
wa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.06.2017 r.
Zgodnie z w. wym. ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku - uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane
w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bez
piecznym 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 terminie do dnia 2.06.2017 r.
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(NISKIE PRAW DOPODOBIEŃSTW O POWODZI)
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 27. SESJI RADY MIASTA
PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 24 I 2017 R.
UCHWAŁA Nr 171/17/VII
w sprawie: planu pracy Rady Miasta
Puszczykowa na rok 2017.
Plan pracy Rady Miasta Puszczyko
wa na rok 2017:
- 24 stycznia br.,
-21 lutego br.,
-21 marca br.,
-2 5 kwietnia br.,
- 23 maja br.,
-2 0 czerwca br.-sesja absolutoryjna,
-2 2 sierpnia br.,
- 2 6 września br.,
- 2 4 października br.,
- 28 listopada br.,
-1 9 grudnia br. - sesja budżetowa.

UCHWAŁA Nr 172/17/VII
w sprawie: planu pracy Komisji Re
wizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na
rok 2017.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Puszczykowa na rok 2017:
- bieżąca kontrola dokumentów fi
nansowo-księgowych Urzędu,
- przygotowanie wniosku i opinii
w sprawie absolutorium,
- kontrola dotacji dla organizacji po
zarządowych,
- kontrola inwestycji pn.: Budowa
ul. Niwka Stara,
- kontrola inwestycji pn.: Budowa
parkingu przy ul. Podgórnej,
- kontrola inwestycji pn.: Rozbudowa
Szkoły Podstawowej nr 2.

UCHWAŁA Nr 173/17/VII
w sprawie: określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach pu
blicznych prowadzonych przez Miasto
Puszczykowo.

cze i opiekuńcze w publicznych przed
szkolach. Z dniem 1 stycznia 2017 r.
obligatoryjne opłaty pobierane od rodzi
ców przez przedszkola za pobyt dziecka
w czasie przekraczającym bezpłatne na
uczanie i opiekę (5 godzin dziennie) nie
mogą być wyższe niż 1 zł. Opłata dotyczy
wyłącznie dzieci, objętych opieką przed
szkolną do 5. roku życia.

UCHWAŁA Nr 174/17/VII
w sprawie: nadania nazwy ulicy
w Puszczykowie.
§ 1. Nadaje się drodze wewnętrznej,
składającej się z działek nr 617/9 i 826,
położonych w obrębie geodezyjnym
Puszczykowo Stare, nazwę Piękna.
Uzasadnienie: Działki nr 617/9 i 826
zostały wydzielone pod drogę wewnętrz
ną dla obsługi terenów mieszkaniowych
w wyniku podziału wykonanego zgod
nie z planem zagospodarowania prze
strzennego, zatwierdzonego uchwałą
Rady Miasta Puszczykowa nr 191/2001/11
z dnia 19.03.2001 r. w sprawie uchwa
lenia miejscowego planu zagospodaro
wania przestrzennego w Puszczykowie.
Z propozycją nadania nazwy drodze we
wnętrznej wystąpiła właścicielka działek,
wchodzących w skład drogi wewnętrz
nej. Zgodnie z powołanymi przepisami
ustawy o samorządzie gminnym, jak
i o drogach publicznych, nadanie nazwy
drodze wewnętrznej może nastąpić na
wniosek właściciela działek, wchodzą
cych w skład drogi. Podjęcie przez radę
gminy uchwały o nadanie nazwy drodze
wewnętrznej jest zgodne z procedurami
przewidzianymi w ustawach.

UCHW AŁA Nr 175/17/VII

w sprawie: udzielenia dotacji celo
wych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru
§ 1.1. Miasto Puszczykowo zapewnia
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opie zabytków położonych na terenie Mia
kę świadczone przez przedszkola publicz sta Puszczykowa.
§ 1. Przyznaje się w 2017 roku dota
ne w wymiarze 5 godzin dziennie.
cje
celowe na prace konserwatorskie,
2.
Ustala się opłatę w wysokości 1,00
restauratorskie lub roboty budowlane
zł za każdą rozpoczętą godzinę nauki,
wychowania i opieki nad dzieckiem do lat przy zabytkach wpisanych do rejestru
5 w czasie przekraczającym czas bezpłat zabytków położonych na terenie Miasta
Puszczykowa zgodnie z załącznikiem do
nych świadczeń określonych w § 1 ust. 1.
uchwały.
§ 2. Liczbę godzin nauki, wychowania
Uzasadnienie: Na podstawie § 4
oraz opieki nad dzieckiem przez publicz
ne przedszkola, o których mowa w § 1 Uchwały Nr 69/15/VII z dnia 20 paździer
nika 2015 r. w sprawie: określenia zasad
określa umowa cywilnoprawna zawarta
między dyrektorem przedszkola a rodzi udzielania dotacji na prace konserwator
skie, restauratorskie lub roboty budowla
cami (prawnymi opiekunami) dziecka.
Uzasadnienie: W związku z noweli ne przy zabytkach wpisanych do rejestru
zacją ustawy o systemie oświaty, przed zabytków, Rada Miasta Puszczykowa po
miotowa uchwała określa niezbędne dejmuje uchwałę o przyznaniu dotacji,
zmiany w zakresie zasad odpłatności za w której określa: nazwę podmiotu otrzy
świadczenie dydaktyczno - wychowaw mującego dotację; prace lub roboty bu

4

dowlane przy obiekcie zabytkowym, na
których wykonanie przyznano dotację;
kwotę dotacji oraz maksymalny procen
towy udział dotacji w całkowitych nakła
dach.

UCHW AŁA Nr 176/17/VII
w sprawie: dopuszczenia zapłaty
podatków stanowiących dochód bu
dżetu Miasta Puszczykowa instrumen
tem płatniczym.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 61 a
ordynacji podatkowej podatki (także
opłaty np. opłata skarbowa), stanowiące
dochód gminy mogą być płacone za po
średnictwem instrumentów płatniczych,
w tym kart płatniczych z wykorzystaniem
terminali płatniczych. Na taką formę za
płaty podatku musi jednak wyrazić zgodę
Rada Miasta Puszczykowa.
Przyjmowanie wpłat za pośrednic
twem terminali płatniczych, w związku
z rozstrzygnięciem w styczniu br. przetar
gu na obsługę bankową Miasta, będzie
zwolnione z jakichkolwiek opłat zarówno
po stronie podatnika, jak i Miasta.

UCHW AŁA Nr 177/17/VII
w sprawie: rozstrzygnięcia o spo
sobie rozpatrzenia uwag złożonych do
projektu miejscowego planu zagospo
darowania przestrzennego dla terenu
położonego w Puszczykowie w rejonie
ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego
i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 etap A.

UCHW AŁA Nr 178/17/VII
w sprawie: miejscowego planu za
gospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Puszczykowie
w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki,
Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka,
ark. 2,3 - etap A.

UCHW AŁA Nr 179/17/VII
w sprawie: rozstrzygnięcia o spo
sobie rozpatrzenia uwag złożonych do
projektu miejscowego planu zagospo
darowania przestrzennego dla terenu
położonego w Puszczykowie w rejonie
ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego
i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 etap B.

UCHW AŁA Nr 180/17/VII
w sprawie: miejscowego planu za
gospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Puszczykowie
w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki,
Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka,
ark. 2,3 - etap B.
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 28. SESJI RADY MIASTA
PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 21 II 2017 R.

UCHWAŁA Nr 181/17/VII
w sprawie: projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych z oddziała
mi przedszkolnymi i gimnazjów do no
wego ustroju szkolnego.
§ 2. Gimnazjum nr 1 im. Alberta Ein
steina z siedzibą w Puszczykowie ul. Wy
soka 1 włącza się do Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Adama Mickiewicza z siedzibą
w Puszczykowie ul. Wysoka 1 na następu
jących warunkach:
1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Adama Mickiewicza z oddziałami
przedszkolnymi rozpocznie działalność
z dniem 1 września 2017 r.
2) kształcenie w klasie I ośmioletniej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mic
kiewicza z oddziałami przedszkolnymi
w Puszczykowie rozpocznie się w roku
szkolnym 2017/2018.
3) Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einste
ina w Puszczykowie ul. Wysoka 1 zakończy
działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
§ 3. Gimnazjum nr 2 im. Ignacego
Jana Paderewskiego z siedzibą w Pusz
czykowie ul. Kasprowicza 1 włącza się do
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstań
ców Wielkopolskich z siedzibą w Pusz
czykowie ul. Kasprowicza 1 na następują
cych warunkach:
1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich
z oddziałami przedszkolnymi rozpocznie
działalność z dniem 1 września 2017 r.
2) kształcenie w klasie I ośmioletniej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstań
ców Wielkopolskich rozpocznie się
w roku szkolnym 2017/2018.
3) Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana
Paderewskiego z siedzibą w Puszczyko
wie ul. Kasprowicza 1 zakończy działal
ność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
Uzasadnienie: Przepisy wprowadza
jące ustawę - Prawo oświatowe nałożyły
na gminy obowiązek dostosowania sieci
szkolnej do nowego ustroju szkolnego,
w którym każda 6-letnia szkoła podsta
wowa przekształca się w 8-letnią szkołę
podstawową, a gimnazja ulegają likwida
cji na mocy ustawy poprzez wygaszanie.
Zmiana struktury szkolnej pociąga za
sobą konieczność zaprojektowania no
wej sieci szkół oraz określenia trybu prze
kształcenia szkół gimnazjalnych.

UCHWAŁA Nr 182/17/VII
w sprawie: Miejskiego Programu
Wspierania Rodziny w Mieście Pusz
czykowo na lata 2017-2019.
Uzasadnienie:
Obowiązek
pod
jęcia uchwały wynika z art. 176 pkt 1
i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy
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zastępczej. Rodzinom przeżywającym
trudności w wypełnianiu swoich funk
cji, gmina w ramach zadań własnych ma
zapewnić wsparcie poprzez organizację
systemu i wyposażenie w odpowiednie
narzędzia. W tym celu, między innymi
opracowuje 3-letnie programy wspiera
nia rodziny. Celem programu jest pomoc
rodzinom poprzez zróżnicowane działa
nia, tworzenie warunków sprzyjających
prawidłowemu wypełnianiu przez nie
funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz
realizowanie skoordynowanej polityki
społecznej na rzecz wzmocnienia rodziny
poprzez wyspecjalizowane instytucje sa
morządu lokalnego.

UCHWAŁA Nr 183/17/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na wy
dzierżawienie lokali na terenie nieru
chomości przy ulicy Poznańskiej 36 na
okres do 1 roku.
§ 1. Wyraża się zgodę na najem lokali
na okres do 1 roku, na terenie nierucho
mości przy ulicy Poznańskiej 36, na działce
nr 363 o powierzchni 0,0870 ha, położo
nej w Puszczykowie obręb geodezyjny
Puszczykowo, zapisanej w księdze wie
czystej P02P/00083055/6, stanowiącej
własność miasta Puszczykowa.

UCHWAŁA NR 184/17/VII
w sprawie: zmiany Uchwały Nr
131/16/VII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przy
stąpienia do sporządzenia miejsco
wego planu zagospodarowania prze
strzennego dla terenu położonego
w Puszczykowie w obrębie Puszczyko
wo Stare, arkusze 1 -1 8 .
Uzasadnienie: Ze względu na prze
dłużającą się procedurę przygotowa
nia projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania Miasta
Puszczykowa do wyłożenia do publicz
nego wglądu, przesunięciu ulega termin
przedłożenia Radzie Miasta projektu
Studium do uchwalenia. Ze względu na
konieczność zgodności zapisów projektu
planu zagospodarowania Puszczykowa
Starego z nowym Studium, dalsze pra
ce planistyczne nad obszarem w rejonie
ulicy Cichej, Zygmunta Janaszka, So
bieskiego i lasu WPN, będą możliwe po
uchwaleniu Studium. Z uwagi na dopusz
czenie kontynuowania prac nad planem
dla większości obszaru, na wniosek Bur
mistrza Miasta wprowadza się zmianę
powyższej uchwały Rady Miasta w celu
umożliwienia prowadzenia dalszych prac
planistycznych w dwóch niezależnych
opracowaniach.

UCHW AŁA Nr 185/17/VII
w sprawie: emisji obligacji komu
nalnych.
§ 1 .1 . Miasto Puszczykowo wyemitu
je obligacje komunalne na okaziciela do
kwoty 2.360.000 zł (dwa miliony trzysta
sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. w łącz
nej liczbie 2.360 (dwa tysiące trzysta
sześćdziesiąt) sztuk o wartości nominal
nej 1.000 zł Geden tysiąc złotych) każda.
Obligacje wyemitowane zostaną
w 2017 roku w 3 (trzech) seriach:
seria A/17 o wartości do 1.000.000 zł,
seria B/17 o wartości do 1.000.000 zł,
seria C/17 o wartości do 360.000 zł.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 89 ust.
1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
jednostki samorządu terytorialnego
w celu sfinansowania spłaty długu mogą
m.in. emitować papiery wartościowe.
Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa
na 2017 r. w limitach zobowiązań z tytu
łu zaciąganych zobowiązań finansowych
wskazuje emisję papierów wartościo
wych obok kredytów i pożyczek. Dzięki
przedmiotowej emisji obligacji możliwe
będzie sfinansowanie zaciągniętego
długu przypadającego do spłaty w roku
bieżącym, przy jednoczesnym spełnieniu
w latach następnych wymogów ustawy
o finansach publicznych co do ograniczeń
rocznych w spłacie długu.

UCHW AŁA Nr 186/17/VII
w
sprawie:
zmiany
uchwały
Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczyko
wa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi
nansowej Miasta Puszczykowa na lata
2017-2023.
Uzasadnienie: 1. Dostosowano dane
do projektu zmiany uchwały budżetowej
na 2017 r . 2. Dokonano zmian w zakre
sie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem
nr 2 do uchwały.

UCHW AŁA Nr 187/17/VII
w sprawie: zmiany uchwały budże
towej Miasta Puszczykowa na rok
2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia
2016 r.
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta
Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII
z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 3.01.2017 r. poz. 152) wprowa
dza się następujące zmiany:
1)
w § 1 zwiększa się dochody
ogółem o kwotę 681.976,42 zł do kwoty
45.726.126.55 zł,
2)
w § 2 zwiększa się wydatki ogó
łem o kwotę 1.681.976,42 zł do kwoty
47.926.126.55 zł.
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PŁAĆMY PODATKI TAM, GDZIE MIESZKAMY

Z Piotrem Łoździnem , skarbnikiem Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki
Proszę wyjaśnić dlaczego tak istotne jest dla
Miasta to, jaki adres jest wpisywany przez miesz
kańców w deklaracji PIT.
Od tego, jaki adres zamieszkania zostanie wpisany w de
klaracji, zależy do jakiej gminy trafią środki z podatku PIT danej
osoby. W Puszczykowie podatek PIT w 2016 r. stanowił aż 72%
wszystkich naszych dochodów podatkowych, a w bieżącym
roku wskaźnik ten będzie jeszcze wyższy. Ta struktura docho
dów, gdzie udział podatku PIT jest tak wysoki, pokazuje dość
jasno, że możliwości rozwojowe Puszczykowa zależą przede
wszystkim od wysokości deklarowanych przez puszczykowian
dochodów. Dlatego zwracam się z prośbą do naszych no
wych mieszkańców, którzy wprowadzili się do Puszczykowa
w 2016 r., ale również do tych, którzy z różnych względów w la
tach poprzednich nie wskazali w deklaracji PIT miejsca zamiesz
kania w Puszczykowie, o dużą rozwagę podczas wypełniania
deklaracji PIT za 2016 r. To od Państwa zależy jak Puszczykowo
będzie się zmieniało. Przypomnę tylko, że w deklaracji PIT wpi
suje się adres zamieszkania, a nie zameldowania.

W jaki sposób Ministerstwo Finansów ustala ile
podatku PIT trafia do poszczególnych gmin?
Odbywa się to w dwóch etapach. Najpierw ministerstwo
ustala ile w poprzednim roku wyniósł udział podatku należ
nego PIT wszystkich mieszkańców danej gminy w stosunku
do podatku należnego w kraju. Następnie, w kolejnym roku,
udział gmin we wszystkich wpływach z podatku PIT do budże
tu państwa (w 2017 r. wynosi on 37,89%) jest mnożony przez
wskaźnik wyliczony dla danej gminy.
Pokazując to na przykładzie Puszczykowa. W 2015 r. po
datek należny PIT mieszkańców wyniósł 43,8 min zł, podatek
należny w kraju natomiast 77,6 mld zł. Wskaźnik udziału Pusz
czykowa we wpływach PIT wyniósł w związku z tym w zaokrą
gleniu 0,056%. W 2017 r. wpływy z PIT do budżetu państwa
za każdy miesiąc będą mnożone najpierw przez 37,89% (część
podatku dla gmin), a następnie przez nasz wskaźnik 0,056%,
i w ten sposób wyliczona kwota, co miesiąc trafia na rachunek
bankowy Miasta.
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tycznym, jest w Polsce wykroczeniem albo przestępstwem.
Cały czas pracujemy na rzecz poprawy komfortu życia
w Puszczykowie. Patrząc na zmiany jakie zachodzą, na inwe
stycje jakie zrealizowaliśmy wydaje mi się, że nam się to uda
je. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale jestem przekonany, że
z pomocą mieszkańców będziemy w stanie dalej w szybkim
tempie rozwijać nasze Miasto.

Na styczniowej sesji Rady Miasta została podjęta
uchwała umożliwiająca płacenie podatków na rzecz
Puszczykowa kartami płatniczymi. Czy można już do
konywać takich płatności będąc w urzędzie miejskim?
Tak. W połowie lutego przyjęliśmy pierwsze wpłaty. Chciał
bym zaznaczyć przy tym, że możliwość dokonywania płatności
kartą płatniczą dotyczy nie tylko podatków, ale również opłat,
na przykład opłaty skarbowej czy czynszów. Okazją do wpro
wadzenia w urzędzie terminala płatniczego był przetarg na
5-letnią obsługę bankową, który przeprowadziliśmy na prze
łomie roku.

Jeden z mieszkańców Puszczykowa ostatnio za
chęcał do niepłacenia podatków w Puszczykowie.
Jak Pan ocenia taki apel?

Przetarg wygrał Bank PEKAO SA. Czy wpłynęły
oferty z innych banków?

Zachęcał, bo nie podoba mu się program realizowa
ny przez Burmistrza i Radę, bo nie podoba mu się budowa
hali sportowo-widowiskowej w Puszczykowie dla naszych
uczniów, sportowców i wszystkich innych mieszkańców, któ
rzy z tej hali będą korzystać. Przypomnę tylko, że obecne wła
dze miejskie wpisały budowę hali w swój program wyborczy
i wygrały wybory, co oznacza, że większość mieszkańców była
za tym pomysłem. Jestem przekonany, że mieszkańcy takie
apele traktują w kategoriach kiepskiego żartu. Uważam, że
Pan ten wystawił sobie świadectwo osoby, której specjalnie
na naszym mieście nie zależy. Nad interes Miasta przedkłada
swoją niechęć do osób, które w demokratycznych wyborach
zostały wybrane do władz Puszczykowa. Pomijam już fakt, że
nakłanianie do łamania prawa, a takim jest oświadczanie w de
klaracji PIT o miejscu zamieszkania niezgodnie ze stanem fak

Poza ofertą PEKAO wpłynęła również oferta Gospodar
czego Banku Spółdzielczego z Mosiny, który dotychczas ob
sługiwał Miasto. Oba Banki złożyły bardzo dobre oferty co do
wysokości oprocentowania środków pieniężnych na rachun
kach bankowych, jak również co do oprocentowania kredytu
na finansowanie bieżącego deficytu. W tych kryteriach Bank
PEKAO był nieznacznie lepszy, natomiast wybór przesądziło
zaoferowanie przez Bank PEKAO całkowicie nieodpłatnej ob
sługi bankowej Miasta i wszystkich jednostek organizacyjnych,
w tym m.in. nieodpłatne dokonywanie wpłat w placówkach
Banku na rachunki Miasta czy nieodpłatne udostępnienie ter
minali płatniczych. Dzięki nowej umowie Miasto wymiernie
skorzysta finansowo, m.in. dzięki korzystnemu oprocentowa
niu oraz wirtualnej konsolidacji sald rachunków Miasta i jedno
stek organizacyjnych.
ECHO PUSZCZYKOWA - luty 2017

WPISZ MIEISCE ZAMIESZKANIA, NIE ZAMELDOWANIA

ZOSTAW PODATEK W POSZCZYKOWIE

ROZWIJAJ MIASTO, W KTÓRYM MIESZKASZ!
„OBYWATELSKI" PLAC ZABAW
ak już informowaliśmy na łamach Echa Puszczykowa,
w tym roku, w ramach pierwszego w Puszczykowie bu
dżetu obywatelskiego, zostanie zrealizowany plac zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 2. Wykonawca został już wybrany.
Najmłodsi mieszkańcy miasta będą mogli korzystać z placu już
w czerwcu tego roku.
Jak napisali wnioskodawcy plac zabaw ma być miejscem,
gdzie dzieci będą chętnie, aktywnie i bezpiecznie spędzać
czas. Wśród urządzeń do zabawy powinny się znaleźć m.in.
wieża do wspinaczki ze zjeżdżalnią, pająk, drabinki, tyrolka,
karuzela, huśtawki, ścieżka gimnastyczna. Plac powinien także
charakteryzować się ciekawym wyglądem, kolorystyką i har

J

monijnymi kształtami, z zachowaniem niezbędnych warunków
bezpieczeństwa. Wnioskodawcy chcą również, aby plac zabaw
zaspokajał nie tylko potrzeby dzieci i młodzieży, ale także do
rosłych — rodziców i opiekunów, dla których należy stworzyć
miejsce odpoczynku z możliwością obserwowania swoich
podopiecznych. Dlatego też zamontowane powinny zostać
ławeczki lub ławo-stoły dla opiekunów i rodziców, przebywa
jących wraz z dziećmi na placu zabaw.
W budżecie miasta na realizację pierwszego zadania z bu
dżetu obywatelskiego zarezerwowano 100 tys. zł. Plac będzie
jednak kosztował 85 tys. zł. Za pozostałe 15 tys. zł zostanie
zamontowane oświetlenie placu.

______________________________________________________red

ZRÓ B ZDJĘCIE NA OKŁADKĘ ECHA P U S Z C Z Y K O W A }
Z okazji 55-lecia Puszczykowa, Burmistrz Miasta Puszczykowa, zaprasza wszystkich miłośników fotografii amatorskiej
do udziału w konkursie. Czekamy na zdjęcia w dwóch kategoriach tematycznych:
•
I kategoria - 4 pory roku w Puszczykowie - obowiązkowo 4 zdjęcia,
•
II kategoria - Złap ten moment w Puszczykowie - maksymalnie 3 zdjęcia obrazujące wydarzenia kulturalno-sportowe w Puszczykowie.
Zdjęcia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (dostępnym na stronie www.puszczykowo.pl) można przesy
łać na adres promocja@puszczykowo.pl do 11 grudnia 2017 roku.
Nadsyłane prace na konkurs powinny spełniać następujące wymagania: format pliku JPG, wielkość pliku maksymalnie
do 5 MB, rozdzielczość min 300 dpi, wymiary: dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli.
Na zdobywcę 1 miejsca czeka wysokiej jakości smartfon Sony Xperia. Autorzy wyróżnionych zdjęć wezmą udział w jed
nodniowych warsztatach fotografii studyjnej.

ZAPRA SZAM Y!
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LUTOWE POSIEDZENIA KOMISJI
RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
2 lutego br.
Komisja Rewizyjna
- Kontrola inwestycji pn. Rozbudowa
Szkoły Podstawowej nr 2.
15 lutego br.
Komisja Rozwoju
1. Omówienie głównych założeń
i kształtu studium uwarunkowań i kierun
ków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Puszczykowa (po zakończeniu
etapu uzgodnień) - przygotowanie do
wyłożenia do publicznego wglądu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał
w sprawie:
- wyrażenia zgody na wydzierżawie
nie lokali na terenie nieruchomości przy
ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat,
- wyrażenia zgody na zamianę gara
ży na terenie nieruchomości przy ulicy
Dworcowej 41 w Puszczykowie.
3. Zaopiniowanie projektu „Progra
mu ochrony powietrza dla strefy wiel
kopolskiej w zakresie pyłu PM 10, PM2,5
oraz B(a)P".
4. Sprawy bieżące.
14 lutego br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Wizyta w Szkole Podstawowej
nr 2 -wizja lokalna dokonanych remontów.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie
projektu dostosowania szkół podstawo
wych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.

3. Regulaminy przyznawania na
gród Rady Miasta dla uczniów szczegól
nie uzdolnionych oraz stypendiów dla
uczniów wyróżniających się w nauce i ma
jących znaczące osiągnięcia artystyczne dyskusja nad sprecyzowaniem kryteriów.
4. Strategia Rozwoju i Promocji Mia
sta - stan prac.
5. Sprawy bieżące.
15 lutego br.
Komisja Rewizyjna
- Kontrola inwestycji pn. Rozbudowa
Szkoły Podstawowej nr 2.
16 lutego br.
Komisja Spraw Społecznych
1. Sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny za rok 2016
- Karol Majewski, kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy
kowie.
2. Omówienie i zaopiniowanie Miej
skiego Programu Wspierania rodziny
na lata 2017-2019.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzier
żawienie lokali na terenie nieruchomo
ści przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do
3 lat.
4. Informacja Burmistrza Miasta doty
cząca podejmowanych przez Urząd Miej
ski działań w związku z zapowietrzeniem
części Miasta ptasią grypą.
5. Zaopiniowanie projektu „Progra

mu ochrony powietrza dla strefy wiel
kopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,
5 oraz B(a)P".
6. Sprawy bieżące.
20 lutego br.
Komisja Budżetu
1. Zaopiniowanie projektów uchwał
w sprawie:
- zmian w uchwale budżetowej,
- zmian w wieloletniej prognozie fi
nansowej,
- emisji obligacji komunalnych,
- wyrażenia zgody na wydzierżawie
nie lokali na terenie nieruchomości przy
ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat,
- wyrażenia zgody na zamianę garaży
na terenie nieruchomości przy ulicy
Dworcowej 41 w Puszczykowie.
2. Sprawy bieżące.
22 lutego br.
Komisja Rozwoju
1. Przedstawienie projektu miej
scowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu Starego
Puszczykowa, po rozpatrzeniu uwag
mieszkańców złożonych do 31.01.2017 r.
2. Informacja nt. stanu prac nad pro
jektem miejscowego planu zagospoda
rowania przestrzennego dla terenów
położonych w Puszczykowie w rejonie
pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów
Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwar
ciańską i ulicą Mocka.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 29. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 21.03.2017 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. Informac
je można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl.

DOTACJE DLA ORGANIZACJI NA REALIZACJĘ PR O JEKTÓ W SPO ŁECZN YCH }^
Informujemy, iż w dniu 31 stycznia br. ogłosiliśmy kolejne dwa konkursy dla organizacji pozarządowych.
I tak, pierwszym konkursem objęliśmy zadania w sferach: integracji z Unią Europejską, sportu, wypoczynku
oraz kultury, a w drugim zadania w sferach: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Celem otwartego konkursu ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych
oraz krótkoterminowych, realizowanych od 15 marca do 31 grudnia 2017 roku.
Warto nadmienić, iż warunkiem dofinansowania zadania jest poprawne wypełnienie oferty, jak również
zachowanie wymaganego wkładu własnego pieniężnego w wysokości 7% . Wyniki konkursu zostaną ogło
szone po dokonaniu wyboru ofert. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej www.puszczykowo.
pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod nr tel. 61 8983 720.
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Katarzyna Nowak-Śronek/Referat Promocji, Kultury i S p o rtu - '
ECHO PUSZCZYKOWA - luty 2017

SKANSKA NIE ZWALNIA TEMPA BUDOWY HALI
udowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 postępuje zgodnie
z planem.

B
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INW ESTYCJE

W lutym ekipy firmy Skanska zakończyły montaż dachu na
budowanej w Puszczykowie hali sportowo-widowiskowej. Ła
godna zima pozwala na prowadzenie prac bez przerw.
Jak poinformowała nas Monika Froń-Dąbrowska z firmy
Skanska, do tej pory wykonano konstrukcję budynku i dachu.
Gotowa jest też większość instalacji podposadzkowych, sieć
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. W zakresie branży ele
ktrycznej i teletechnicznej wykonawca usunął wszystkie kolizje
z budowanym obiektem oraz zrealizował instalacje uziemienia
i podtynkowe.
Aktualnie ekipy budowlane wykonują prace związane
z układaniem posadzek, budują ścianki działowe i kładą
tynki wewnątrz hali. Rozpoczęto również prace związane
z układaniem elewacji zewnętrznych, a na ukończeniu są roboty
przy układaniu pokrycia dachu oraz montażu stolarki okiennej.
W zakresie instalacji sanitarnych trwają prace związane
z montażem instalacji podstropowych oraz innych, które
zostaną zakryte w przegrodach budowlanych (np. instalac
je elektryczne kładzione w ściankach działowych). W zakresie
branży elektrycznej i teletechnicznej trwają prace związane
z montażem okablowania w korytach kablowych, kładziona jest
również instalacja odgromowa. Na budowie pracują również
ekipy prowadzące prace związane z montażem wentylacji,
ogrzewania i wod-kan.
Po zakończeniu tego etapu Skanska rozpocznie prace
wykończeniowe, związane z malowaniem, montażem su
fitów podwieszonych i układaniem wykładzin posadzkowych.
W zakresie instalacji sanitarnych montowane będą centrale
wentylacyjne, agregaty chłodnicze oraz armatura ceramicz
na i grzejniki. Na tym etapie powstanie również kotłownia.
Po montażu wszystkich instalacji przejdą one próby, rozruchy
i regulacje.
- \
aJ ostatnim etapie prac montowane będą również rozdziel
nie elektryczne, oświetlenie, monitoring, nagłośnienie, system
sygnalizacji włamania i napadu, system oddymiania klatek scho
dowych oraz tablice w yników -dodaje M. Froń-Dąbrowska.
Nowa hala sportowo-widowiskowa powstaje przede
wszystkim na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz
Gimnazjum nr 1. Jednak po lekcjach będą z niej mogli korzys
tać także dorośli mieszkańcy Puszczykowa. Hala została jednak
tak zaprojektowana, aby mogła być użytkowana nie tylko do
działalności sportowej. Będzie w niej można również orga
nizować koncerty, przedstawienia teatralne, duże imprezy
szkolne, a także konferencje czy spotkania biznesowe.
Zgodnie z harmonogramem hala ma być oddana do użytku
do końca tego roku.
i
red
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BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO

N

iedługo rozpoczną się prace zw iązane z term om odernizacją i rozbudową budynków Urzędu M iejskie
go w Puszczykowie. W cześniej musi jednak zostać wyburzony pusty budynek gospodarczy, znajdują
cy się na tyłach posesji przy ulicy Podleśnej 4.

W najbliższym czasie zostanie też ogłoszony przetarg
na wykonanie termomodernizacji i rozbudowy budynków
Urzędu Miejskiego, które w ciągu najbliższego roku przejdą
prawdziwą metamorfozę. Zakres prac obejmuje nie tylko termomodernizację istniejących dwóch budynków - głównego
zabytkowego i nowszego parterowego, ale także budowę
łącznika i dodatkowych pomieszczeń przy budynku B, w któ
rym znajduje się m.in. sala sesyjna (wizualizację prezentujemy
obok). W wyniku rozbudowy zmieni się układ istniejących po
mieszczeń. Z budynku A będzie można przejść bezpośrednio
do budynku B przez łącznik. Urząd Miejski zostanie też przy
stosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
Poza tym, wzmocniona zostanie konstrukcja dachu oraz
wymienione zostaną dachówki. W zakres pracy wchodzi także
wymiana wszystkich okien oraz instalacji grzewczej.

INW ESTYCJE

W

PLANOWANA ROZBUDOWA
URZĘDU MIEJSKIEGO

Budynek przy ul. Podleśnej, w którym
obecnie mieści się Urząd Miejski został
wybudowany jako willa latem 1936 r. dla
Gertrudy Roweckiej, zapalonej amazonki.
Projektantem domu był architekt Lenz.

Z uwagi na to, że budynek A, czyli dawny pałacyk myśliwski,
znajduje się na liście zabytków, wszelkie prace muszą być pro
wadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Jednym
z takich zaleceń jest należyte wyeksponowanie płaskorzeź
by zdobiącej front budynku, przedstawiającej konia w skoku
z amazonką - najprawdopodobniej Gertrudą Rowecką, która
mieszkała w tym budynku przed II wojną światową. Zdobiąca
frontową fasadę budynku płaskorzeźba zostanie odnowiona
i zyska efektowne podświetlenie.
Aby zminimalizować utrudnienia związane z rozbudową,
prace podzielono na dwa etapy. W pierwszej kolejności robo-

tami budowlanymi zostanie objęty budynek B.
Na prace związane z termomodernizacją i rozbudową bu
dynków Urzędu Miejskiego Puszczykowo uzyskało dofinanso
wanie w wysokości prawie 650 tys. zł.
red
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MIASTO WYBUDUJE ULICĘ REJA
rzetarg na budowę ulicy Reja został ogłoszony 4 lutego br. Zgodnie ze specyfikację, wykonawca na
zrealizowanie tego zadania ma czas do końca czerwca br.

P

Ulica Reja jest teraz drogą gruntową, bez chodnika. Z uwa
gi na brak odwodnienia, po obfitych opadach deszczu tworzy
ły się na niej olbrzymie kałuże, które utrudniały poruszanie się.
To właśnie dlatego, mimo iż ul. Reja nie znajduje się w Rankin
gu dróg przewidzianych do utwardzenia, została wytypowana
do budowy.
Ulica Reja zyska nową nawierzchnię z kostki typu pozbruk
na całej długości, czyli na odcinku 186 m. W zakres budowy,
oprócz wykonania nowej nawierzchni, wchodzi także ułoże
nie chodnika (z jednej strony ulicy) o powierzchni ok. 1257 m2
z takiej samej kostki betonowej. Ekipy drogowców wykonają
także zjazdy do posesji. Budowa obejmuje ponadto zabezpie
czenie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (na odcinku ok.
99 m) oraz regulację studzienek i zasuw skrzynek wodocią
gowych. Projekt przewiduje również wykonanie odwodnie
nia ulicy z system rozsączającym, identycznego z tym, który
zastosowano na ul. Krętej. Tego typu rozwiązania stosuje się,
kiedy nie ma możliwości podłączenia do istniejącej kanalizacji
deszczowej. Na ul. Reja zostaną zamontowane dwa komplety

zestawów skrzynek rozsączających.
Tradycyjnie, przed rozpoczęciem budowy, burmistrz zor
ganizuje spotkanie mieszkańców z wykonawcą.
^
^
r
e
d

C ------------------------- --------------------------------LAM PY W ZDŁUŻ ŚCIEŻKI JU Ż ŚW IECĄ

^

INWESTYCJE

Lampy oświetlające ścieżkę pieszo-rowerową biegnącą
przez tereny leśne Wielkopolskiego Parku Narodowego, już
oświetlają drogę. Ścieżka przez las wykorzystywana jest przez
mieszkańców naszego miasta jako skrót do szkoły, dworca PKP.
Na słupach wzdłuż ścieżki łączącej ulicę Jarosławską z ulicą Li
belta zainstalowano nowoczesne i energooszczędne oprawy
LED typu FleXity Thom. Zgodę na ich montaż musiała wyrazić
dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego.

MODERNIZACJA MAGISTRALI KOLEJOW EJ NA FINISZU -------

ak podały PKP PLK podczas lutowej konferencji prasowej zaawansowanie prac modernizacyjnych na
magistrali E59 pomiędzy Poznaniem a Czempiniem przekroczyło 85 %., a roboty maję zakończyć się
przed wakacjami.

J

Zbigniew Wolny z biura prasowego PKP PLK poinformo
wał, że zakończyły się już prace torowe i sieciowe między
Poznaniem a Luboniem i Mosiną a Czempiniem. Wykonawcy
zainstalowali tam już także nowoczesny system sterowania
ruchem kolejowym. Zmodernizowane są perony na stacjach
i przystankach: Poznań Dębiec, Luboń, Mosina, Drużyna Po
znańska, Iłówiec i Czempiń.
Prace trwają również w Puszczykowie. Zmodernizowano
perony i przejazd kolejowy w ciągu ul. Poznańskiej. Gotowe
jest już także przejście podziemne dla pieszych i rowerzystów,
łączące ul. Fiedlera i Kopernika. Stawiane są ekrany akustycz
ne.
Na przełomie marca i kwietnia 2017 r. mają skończyć się
wszystkie roboty torowe między Luboniem a Mosiną i przy pe
ronach w Puszczykowie i Puszczykówku, w tym także przebu
dowa przejazdu kolejowego na ul. Dworcowej.
Cały odcinek Poznań - Czempiń ma być gotowy do wakacji
2017 roku.
Po zakończeniu prac, niemal na całym odcinku Poznań Wrocław pociągi pasażerskie będą mogły jechać z prędkością
ECHO PUSZCZYKOWA - luty 2017

do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Po zakończeniu mo
dernizacji całej linii podróż z Poznania do Wrocławia skróci się
o około 30 minut i będzie trwała 90 minut.
_____________________________________________ _____________ r ed
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FERIE 2017 Z BIBLIOTEKĄ MIEJSKĄ W PUSZCZYKOWIE
egoroczne zimowe Ferie minęły w okamgnieniu. Te dwa zimowe tygodnie upłynęły w Bibliotece Miejskiej p
mogli spróbować swoich sił w kulinarnych warsztatach, zapoznać się z tajnikami scrapbookingu a nawet mc

T

W pierwszym tygodniu dzieci i młodzież z Puszczykowa mogły
wybrać dowolne zajęcia. Wśród atrakcji organizowanych przez Bi
bliotekę znalazły się warsztaty z techniki zwanej „scrapbooking"
(z ang. scrap - skrawek, book - książka). Podczas zajęć wspólnie
przygotowywaliśmy zimowe albumy, oklejając nasze dzieła różny
mi ozdobami, skrawkami materiałów, papierów i wstążek. W ten
sposób można przygotować nie tylko wyjątkowy album, ale i pa
miętnik, zaproszenie, kartkę z życzeniami. Zachęcaliśmy, by do
wykonania ozdobnych albumów wykorzystać przede wszystkim
to, co możemy znaleźć często w naszych szufladach-zapominany
papier pakowny, czy kokardę od prezentu, ozdobny recyklingowy
kwiat można wykonać nawet z rolki po papierze toaletowym.
Wśród naszych warsztatów nie zabrakło zajęć dla młodych
kucharzy i łasuchów. Kulinarne warsztaty obfitowały w niezwykłe
dania i smaki. Uczestnicy dowiedzieli się jak w smaczny, zdrowy
i ciekawy sposób przygotować słodkie i słone przekąski. Adepci
sztuki gotowania zaserwowali apetyczne krakersy, kruche palu
chy wiedźmy i czekoladowe praliny obtoczone wiórkami koko
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sowymi. Aby zaspokoić niesłabnący apetyt fanów kulinarnych
wyzwań, prowadzącą zaskakiwała coraz to nowymi pomysłami.
Podczas kolejnych zajęć można było upiec babeczkę i przygoto
wać kilka smakowitych past do pieczywa. Natomiast na tych, któ
rzy odczuwali głód estetycznych doznań czekały warsztaty prowa
dzone przez panią architekt. Była to druga odsłona warsztatów
architektonicznych „Mój wymarzony dom", tym razem uczestnicy
mieli okazję poznać znane projekty architektów z całego świata
i spróbować swoich sił w wykonaniu makiety domu.
Dla tych, dla których prawdziwe wyzwanie stanowi podbój
rzeczywistości wirtualnej zajęcia przygotowała „CADemia", czyli
akademia modelowania 3D w aplikacji TINKERCAD, podczas tych
warsztatów można było projektować w trzech wymiarach i po
znać technologie wydruku 3D.
Podczas ferii nie zabrakło spotkań z teatrem dla dzieci, w tym
roku gościliśmy Teatr Cieni Latarenka oraz toruński Teatr Frajda.
Oba przedstawienia zachwycały młodych widzów różnorodnością
formy - od delikatnego teatru cieni po żywiołową historię opo-

ECHO PUSZCZYKOWA - luty 2017

PASJE MŁODYCH
CZYTELNIKÓW
d znakiem ciekawych zajęć i dobrej zabawy. Najmłodsi
belowania 3D.

styczniu na parterze budynku Biblioteki Miejskiej,
prezentowaliśmy prace plastyczne Alicji Niedbały,
uczennicy klasy Vc SP nr 2 w Puszczykowie. Alicja jest deli
katną i wrażliwą na piękno osobą i te cechy dominowały w jej
pracach. Poprzez język graficzny, jakim jest rysunek, autorka
pokazała nam swoje spojrzenie na świat zawarty w książce i fil
mie tworząc charakterystyczne, subtelne rysunki pełne szcze
gółów.
Natomiast w lutym zapraszamy na wystawę Kai Nowickiej,
uczennicy klasy IVb SP nr 2 w Puszczykowie, która bohaterem
wszystkich prezentowanych prac plastycznych uczyniła kota.
Autorka z wrodzonym poczuciem estetyki na czystość formy
i zamiłowaniem do harmonii, tworzy prace wprowadzające
oglądającego w pogodny nastrój. Ta tematyka nie przypad
kowo pojawiła się w naszej Bibliotece właśnie teraz. Od 2006
roku, 17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota mają
cy podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie
pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, a także
uwrażliwić ludzi na często trudny koci los.
Wystawa towarzysząca to zbiór ekspresyjnych w kolorze
i formie prac czteroletniej Klaudii Rzepczyńskiej. Wszystko, co
tworzy Klaudia jest źródłem przyjemności, radości i zabawy,
a spontanicznie namalowane prace przykuwają uwagę i na
długo pozostają w pamięci.
Obserwując prace plastyczne dzieci możemy poznać ich
uczucia, dowiedzieć się co myślą, czego się obawiają, o czym
marzą oraz jak postrzegają najbliższe otoczenie.
Zapraszamy w imieniu autorek do odwiedzenia Biblioteki.
-----------------------------------------------------BMCAK

W

wiadaną przez aktorów i lalki. Z obu przedstawień płynęło do nas
podobne przesłanie, że na każdego czeka miłość.
Drugi tydzień ferii wypełniły warsztaty czytelniczo-plastyczne
prowadzone pod hasłem: „Jakie stwory kryję te strony?". Zajęcia
miały na celu przybliżenie uczestnikom fantastycznego świata
niezwykłych stworzeń, jakie możemy spotkać w książkach zarów
no o tematyce fantastycznej, jak i opisujących niezwykłe zwierzę
ta, które istnieją naprawdę. Wspólnie stworzyliśmy trzygłowe
go smoka i wielką grę planszową, w której grasowały przyjazne
i groźne stwory. Każdy z uczestników przygotował też szereg
prac indywidualnych. Na naszych zajęciach nie zabrakło ćwiczeń,
gier i zabaw integracyjnych, by uczestnicy mogli się wzajemnie
poznać i dobrze czuć w grupie.
Drodzy czytelnicy i mieszkańcy Puszczykowa, choć czas zi
mowych zabaw już za nami, zachęcamy by odwiedzać Bibliotekę
przez cały rok, nie tylko po to, by wypożyczać książki, ale aby rónież skorzystać z zajęć jakie dla Was przygotowujemy.
Do zobaczenia zatem w Bibliotece.
______________________________—--------------------------- BMCAK
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GRA TERENOWA LASERTAG
odczas ferii zimowych po raz drugi zaproponowano
mieszkańcom grę strategiczną LaserTag, którą rozgry
wano na terenie rekreacyjno-sportowym przy ulicy Kościelnej.
Zasada funkcjonowania, wbrew mylącej nieco nazwie, zasadza
się na emisji promieni podczerwonych - identycznych do tych
wysyłanych przez piloty sprzętu RTV. Czyni to rozgrywkę ab
solutnie bezinwazyjną i niebrudzącą - co może budzić zastrze
żenia w wypadku strzelania kulkami z farbą (paint bali). To zaś
sprawia, że zabawa jest dostępna również dla bardzo młodych
uczestników.
Dla dzieci i młodzieży z półkolonii miejskich zorganizowa
no osiem gier, zaś dodatkowo w tym roku zaproszono również
mieszkańców na otwarte gry, do których mógł się zgłosić każ
dy mieszkaniec naszego miasta. Ilość zgłoszeń pozwala nam
wierzyć, że ta propozycja była trafiona, a uczestnicy gier mogli
aktywnie spędzić wolny czas na świeżym powietrzu.
Joanna Hejnowicz
______________________ Referat Promocji, Kultury i Sportu
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ZIMOWE PÓŁKOLONIE W JEDYNCE

N

a przełomie stycznia i lutego br., w trakcie ferii zimo
wych, w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie od
były się półkolonie zimowe.
Jak co roku uczniowie chętnie uczestniczyli w zorganizowa
nych zajęciach. W pierwszym tygodniu odwiedzili Park Rozrywki
„Rodzinka", w którym poznali liczne atrakcje, w tym plac zabaw
z fantastycznymi karuzelami i huśtawkami oraz ściankę wspi
naczkową, trampoliny, „Małpi Gaj", podłogi interaktywne oraz
wiele innych rozrywek. Była świetna zabawa i sporo śmiechu.
W czwartek dzieci grały w bowling w Centrum Sportu i Roz
rywki „Niku" w Poznaniu. Rywalizacja z rówieśnikami podczas
zajęć sportowych zawsze przypada do gustu uczestnikom.
Mogą rozwijać swoją sprawność fizyczną, spostrzegawczość,
refleks i współpracę w grupie.
W piątki (pierwszego i drugiego tygodnia ferii) Urząd Mia
sta Puszczykowa organizował grę terenową Laser-Tag. Dzieci
zostały podzielone na drużyny, otrzymały plastikowe karabiny
laserowe, dzięki którym mogły rozegrać interesujące bitwy
taktyczne. Po godzinnym wysiłku na mroźnym wietrze uczest
nicy zostali poczęstowani pyszną, rozgrzewającą herbatką.
W środy natomiast Centrum Animacji i Kultury w Puszczy
kowie przygotowało dla najmłodszych mieszkańców miasta
przedstawienia teatralne: baśnie H.Ch. Andersena i widowi
sko o miłości, którego bohaterami były zabawne bałwanki
i pingwinki.
Drugi tydzień obfitował w dwa wyjazdy: do Centrum Spor
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tu i Rozrywki w Kórniku „Oaza", w którym uczestniczyli w za
jęciach na basenie oraz do Multikina w Poznaniu, na film pt.
„Sing", który wszystkim się spodobał.
Podsumowując, półkolonie okazały się świetną alternaty
wą na spędzenie wolnego czasu przez osoby, które nie mo
gły pozwolić sobie na wyjazd z miasta. Dzieciom podobały się
proponowane formy zajęć i nie mogą już doczekać się letnich
atrakcji.
_______________________________________ Agnieszka Molińska
ECHO PUSZCZYKOWA - luty 2017
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C E N T R U M ANIM ACJI KULTURY

BIBLIOTEKA MIEJSKA
iM.

M. MusitRowicz

CENTRUM ANIMACJI KULTURY
tl. Wysok* I. 62-040 Puszczykowo, Ttl./fwc 06I 819 46 49, i-nuli: bibltonU@pu-szczykcnio.pl

LUDZIE Z PASJA-SPOTKANIA

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
ZDOBIENIE HAFTEM TEMARI
OZDABIANIE JAJEK WIELKANOCNYCH

Warsztaty prowadzi Firma Ariadna S.A. - Fabryka Nici

31.03.2017 r./piątek/ godz. 16:00-19.00

do granic
03.03.2017 /piątek/ godz. 17:00

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie
ul. Wysoka 1 / Budynek SP1/
62-040 Puszczykowo
Zapisy Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie
ul. Rynek 15

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz
Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie
ul. Rynek 15
62-040 Puszczykowo

62-040 Puszczykowo
Tel. 61 8194 649

M in im a lny w ie k ucze stn ikó w to 15 lat, ilo ść m ie jsc o g ran iczon a

W STĘP WOLNY

Warsztaty

COOK AND BEAUTIFUL LOOK

lan na 2 godziny to wspaniała i niezapomniana przy
goda kulinarna — przygotujemy pyszną potrawę oraz
zaprezentuję kilka ciekawostek na temat zdrowej diety,
między innymi jak właściwe odżywianie wpływa na nasz
promienny wygląd i chęć do życia.
Termin: 23 marzec 2017 r. godz. od 17:00 do 19:00;
Wiek: od 13 do 18 lat; Miejsce zajęć: CAK ul. Wysoka 1
Puszczykowo; Cena: 20 zł od osoby; Zapisy: Biblioteka
Miejska ul. Rynek 15 tel. 618 194-649
Zapraszam bardzo serdecznie
Katarzyna Górna specjalista ds. żywienia i dietoterapii

P

SPOTKANIE Z CIEKAWYMI LUDŹMI

temat: „Dawne Puszczykowo",
prelegenci: profesor Antoni Gąsiorowski
i Krzysztof Paszkowski.
17.03.2017
godz. 17.00
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz CAK
Rynek 15, Puszczykowo
Wstęp Wolny
ECHO PUSZCZYKOWA - luty 2017
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PRZEDSZKOLE ROKU 2016
apituła Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej nagrodziła przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka"
prowadzone przez Katarzynę, Krzysztofa i Zofię Przybylskich godłem PRZED SZKO LE ROKU 2016.

K

To ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że po raz kolejny zna
leźliśmy się w gronie laureatów konkursu.
W 2010 roku rozpoczęliśmy działania na niwie oświaty
i wychowania w Puszczykowie uruchamiając przedszkole na
ul. Jarosławskiej. Po dwóch latach działalności okazało się, że
zainteresowanie rodziców zapisami do naszego przedszkola
jest tak duże, iż brakowało nam miejsc. Szczęśliwie zbiegło się
to z ogłoszeniem przez Urząd Miasta konkursu na dzierżawę
nieruchomości przy ulicy Niepodległości 14.
W 2012 roku po zwycięstwie w konkursie włodarze Mia
sta powierzyli nam w dzierżawę budynek z przeznaczeniem
na działalność wychowania przedszkolnego. Rozpoczęliśmy
w tym czasie realizację projektu unijnego „W Przedszkolu Ku
busia uśmiechnięta dzieci buzia". Poszerzyliśmy ofertę o zaję
cia sportowe: naukę pływania, jazdę na nartach i grę w teni
sa. Dzieci w naszym przedszkolu uczą się języka angielskiego,
uczestniczą w przedstawieniach teatralnych, olimpiadach
sportowych, otoczone są opieką pedagogiczną, logopedycz
ną i psychologiczną. Serdeczna, wykwalifikowana, kreatywna
a przede wszystkim życzliwa, cierpliwa i kochająca dzieci ka
dra przedszkola każdego dnia sprawia, że dzieci z uśmiechem
wbiegają do sali. Każdy dzień w naszym przedszkolu jest pełen
przygód i niespodzianek a każde dziecko traktowane jest in
dywidualnie z uwzględnieniem jego cech charakteru i tempa
rozwoju. W naszym przedszkolu uczymy dzieci życzliwości,
miłości, troski o innych. Mamy dzieci z orzeczeniem o kształ
ceniu specjalnym, a od 5 lat w każdą środę przedszkole odwie-

dza Asia (niepełnosprawna nastolatka z porażeniem mózgo
wym), której kontakt z dziećmi pozwala na realizację marzeń,
a przede wszystkim jedyną możliwość spędzenia czasu w at
mosferze akceptacji, przyjaźni oraz wspólnej zabawy i pracy.
Certyfikat PRZEDSZKOLE ROKU 2016 jest gwarancją wy
sokiej jakości oferty, którą proponujemy naszym wychowan
kom. Motywuje nas też do ciągłego rozwoju. To też sprawiło,
że we wrześniu otworzyliśmy filię przedszkola w Kościanie.
Otrzymane wyróżnienie dedykujemy rodzicom i wło
darzom Miasta Puszczykowa w podziękowaniu za zaufanie
i powierzenie nam najmłodszych.
——

Kat ar zyna Przybylska

KOLOROWE
WSPOMNIENIA PRL-U

WARSZTATY EDUKACYJNOKULINARNE
,1

WYSTAWA KSIĄŻEK DLA DZIECI
Z KOLEKCJI MARII WIECZOREK

INFORMACJE

W kolekcji Marii Wieczorek są książki z lat 1948-1989,
napisane i zilustrowane zarówno przez wybitnych autorów
i artystów, jak i takie, które choć nie należą do kanonu
dzieł literatury dziecięcej to dawały najmłodszym wiele ra
dości, np. wydane w serii „Książeczki z misiowej półeczki"
książki-zabawki czy też tzw. pop-upy (trójwymiarowe rozkładanki). Na wystawie nie mogło też zabraknąć książek,
których bohaterami są postacie znane z dobranocek: Miś
Uszatek, Gąska Balbinka czy Koziołek Matołek. Oczywiście
wśród tytułów są też wydane w serii „Poczytaj mi mamo"
niewielkie kwadratowe książeczki z charakterystycznymi ry
sunkami na tylnej okładce.
Maria Wieczorek - kolekcjonerka książek dla dzieci,
zabawek i wszelkich innych przedmiotów, które z dziecińst
wem się kojarzą. Temat pracy doktorskiej (domki dla lalek)
sprawił, że zaczęła szukać informacji o starych zabawkach.
Stąd był już tylko krok do własnej kolekcji. W jej zbiorach
znajdują się nie tylko książki dla dzieci, ale także takie za
bawki jak mebelki dla lalek, samochody i gry, bajki na rzut
nik oraz projektory. Prowadzi stronę Muzeum Dzieciństwa
na Facebooku.

OWOCOWA PORCJA ZDROWIA

31.03.17, godz. 16-17.30
cena 20 zl

MASZ APETYT NA DOBRĄ
ZABAWĘ?
ZAPRASZAM?!
W PROGRAMIE:
-KOKTAJLOWE WARIACJE
-ZDROWE DESER?
BĘDZ/EM? TRZEĆ. W Y C I S K Ą Ć
MIKSOWAĆ I T W O R Z Y Ć
WARSTWOWE DZIELĄ S Z T U K I . ..

BEATA BUKOWIECKA DIETETYK I EDUKATOR ŻYWIENIA

W ernisaż: 27 marca 2017 roku, godzina 17:00
w Bibliotece M iejskiej, ul. Rynek 15.
W ystaw a czynna do 21 kw ietnia 2017 roku

V
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www.dylematymamyitaty.pl

...
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BALIK KARNAWAŁOWY

0

A

nimacje, zabawa, tanieć, śpiew - to oczywiście karnawał! 24 stycznia w Szkole Podstaw ow ej nr 2 od
był się Balik Karnaw ałow y dla uczniów klas 0-111.

Były księżniczki, Królowe Śniegu, Elzy, rycerze, piraci,
Batmani, piłkarze, policjanci - razem ponad 200 osób, które
bawiły się i tańczyły w kolorowych strojach. A wszystko to za
sprawę DJ Polska Animator - grupy ludzi, którzy maję w gło
wach całę paletę kolorów i potrafię porwać do zabawy nawet
najbardziej wymagajęcych. Gry i zabawy przypadły do gustu
uczestnikom - były chusty, piłki, Olafy, bitwa na śnieżki. Każ
dy uczestnik otrzymała na zakończenie balonik z w kształcie
zwierzaczka. Swoję obecnościę zaszczycił nas sam Elvis wraz
z pomocnikami - śnieżkę i piratkę. Było bajecznie!
Dziękujemy Radzie Rodziców SP nr 2 w Puszczykowie za
sfinansowanie tegorocznej imprezy.
---------------------------------------------------------- - SP nr 2

B Sj BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ
o raz trzeci Szkoła Podstawowa nr 2 bierze udział w pro
jekcie „Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń", orga
nizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. W ramach
projektu 18 i 25 stycznia klasy 4, 5 i 6 brały udział w prelekcji
przygotowanej przez policjanta z Komisariatu w Puszczyko
wie. Podczas wykładu poruszone zostały m.in. kwestie zwięzane z bezpiecznym zachowaniem w szkole, domu, na ulicy;
udzielaniem pomocy, obronę koniecznę itp. Funkcjonariusz
wyjaśnił również kim sę kibole, blokersi, grupy podwórkowe,
opowiadał co robić, jeśli rozpozna się zagrożenie, jak się bro
nić przed wcięgnięciem do „paczki"; na czym polega prawna
ochrona dóbr osobistych człowieka. Poruszył też sprawę nie
tykalności cielesnej w zderzeniu ze szkolnymi zwyczajami.
Ważnym blokiem tematycznym był ten, poświęcony obronie
przed tytoniem, narkotykami, dopalaczami. Uczniowie wyka

P

zywali zainteresowanie tematykę, co zaowocowało żywym
udziałem w dyskusji z policjantem.

_______________________________________________ SPnr2

DZIEŃ BABCI I DZIADKA U „LEŚNYCH PRZYJACIÓŁ" ------------

T

radycyjnie w naszym przedszkolu styczeń jest miesiącem spotkań z najbliższymi, Święto Babci i Dziadka jest
do tego doskonałą okazją.

21
stycznia w Sali Jana Pawła II w kościele pw. św. Józefa
Oblubieńca NMP odbyło się spotkanie, na które przybyli szcze
gólni goście, świętowaliśmy bowiem Dzień Babci i Dziadka.
Dzieci z grupy Starszaków i Zerówki wystąpiły dla najbliższych
w specjalnie na tę uroczystość przygotowanym programie.
Przedszkolaki pięknie recytowały wiersze, radośnie śpiewały
piosenki i wesoło tańczyły. Do przedszkola swoich Dziadków
zaprosiły także dzieci z grupy Średniaków i Maluszków. Przed
szkolaki złożyły Dziadkom i Babciom serdeczne życzenia - tak
jak umieją najpiękniej - wierszami i piosenkami. Występy
wszystkich dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami. Ko
lejną niespodzianką dla naszych gości były własnoręcznie wy
konane przez dzieci laurki i drobne prezenty. Na koniec wszy
scy rozkoszowali się pysznymi ciastami domowego wypieku.
Spotkania przebiegły w serdecznej, wzruszającej atmosferze.
Zapisy do przedszkola na nowy rok szkolny już trwają. Ser
Za rok znów się spotkamy z naszymi miłymi Dziadkami!
decznie zapraszamy dzieci w wieku od 2 lat i sześciu miesięcy
Wszystkich zainteresowanych działalnością przedszko
do 6 lat.
la zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.lesniprzyjaciele.przedszkolowo.pl.
...
Joanna Gorczyńska
ECHO PUSZCZYKOWA - luty 2017
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JAK CZYTAC KALENDARZ SELEKCJONERA

a

O

d 27 lutego br. obowiązuje nowy harm onogram wywozu odpadów komunalnych w Puszczykowie.
W szystkie zm iany zostały uw zględnione w kalendarzu selekcjonera, który trapił do m ieszkańców.

PAM IĘTAJ!
Odpady problemowe (styropian, chemikalia, opony),
wielkogabarytowe oraz ulegające biodegradacji s ą odbierane
BEZPŁATNIE w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w Puszczykowie, ul. Nadwarciańska.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu
elektrycznego i elektronicznego odbywa się dodatkowo dwa

razy do roku, w okresie wiosennym i jesiennym.
Przeterminowane leki należy wrzucać do specjalnych

INFORM ACJE

pojemników w aptekach, przychodniach, ośrodkach zdrowia.
V.------ —--- --------------------------------------------------------- Warto zaznaczyć, że w wyniku zmian harmonogramu
wprowadzonych przez usługodawcę - firmę FBSerwis S.A.,
konieczny był podział odpadów zmieszanych (ikonka czarne
go kubełka) i zielonych (ikonka zielonego listka) na rejony
oznaczone liczbami od 1 do 13, natomiast rejony odpadów
segregowanych (ikonka trójkolorowego worka) zostały
oznaczone literami alfabetu: od „A" do „T". Dlatego też,
poszukując odpowiedniego rejonu, należy pamiętać, że
zarówno liczba, jak i litera jest dla nas istotna. I tak na przykład,
mieszkaniec ulicy Akacjowej terminy wywozu odpadów
zmieszanych oraz zielonych znajdzie pod numerem 2, a ter
miny wywozu odpadów segregowanych pod literą B. W ten
sposób w danym miesiącu zostały oznaczone dni, odpowiada
jące terminom z harmonogramu utworzonego przez firmę
FBSerwis S.A.
Warto dodać, że dni odbioru odpadów zmieszanych i zielo
nych dla poszczególnych rejonów przypadają zawsze w ten

sam dzień tygodnia: w przypadku rejonu 2 odbiór przypada
we wtorki.
W legendzie ikonek, które znajdują się na poszczególnych
stronach kalendarza, prócz kolorowych liter i liczb, zielonego
listka, kubełka oraz worka, znajdziemy również odpady wielko
gabarytowe, które dla poszczególnych rejonów odbierane są
dwa razy w ciągu roku (marzec-maj oraz wrzesień-listopad).
W kalendarzu zostały również zawarte najważniejsze wy
darzenia danego miesiąca-sportowe, rekreacyjne, kulturalne
oraz organizacyjne.
Dodatkowe informacje związane z harmonogramem moż
na uzyskać pod numerami telefonu: +48 507 661 200 lub 61
679 33 63.

Agnieszka Hahuła
Referat Promocji, Kultury i Sportu

W YBRANE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z PUSZCZYKOW A,
KTÓRYM MOŻNA PRZEKAZYWAĆ 1% PODATKU D O C H O D O W EG O
FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
„POMOC MALTAŃSKA",
61-113 Poznań, ul. Świętojańska 1
KRS: 0000207523
W przypadku Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie
w „cel szczegółowy" należy wpisać:
Na rzecz Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.
PUSZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE,
ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo,
KRS: 0000135268
STOWARZYSZENIE SPORTOWE
„AKADEMIA TENISOWA ANGELIQUE KERBER"
ul. Sobieskiego 50, 62-040 Puszczykowo.
KRS: 0000292082

\

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA,
w rubryce „cel szczegółowy" wpisujemy:
Ośrodek ZHP Puszczykowo
KRS: 0000266321
„ROTARY KLUB POZNAŃ - PUSZCZYKOWO"
KRS: 0000126731
„FUNDACJA Z SERCEM"
KRS: 0000268030
OSP PUSZCZYKOWO
KRS: 0000 116 212
W celu szczegółowym wpisujemy OSP Puszczykowo
i adres - OSP Puszczykowo, ul. Zacisze 3, 62-040 Puszczy
kowo.

________________________________________________ /

WYDAWCA: URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE: ADRES REDAKCJI: UL. PODLEŚNA 4. Tel. 61 813 32 25,61 898 37 00, e-mail: um@puszczykowo.pl www.puszczykowo.pl;
REDAKTOR NACZELNY: BOGDAN LEWICKI, echo@puszczykowo.pt; WSPÓŁPRACA: AGNIESZKA ADAMIAK, MACIEJ DETTLAFF, AGNIESZKA GŁOWACKA-BARTKOWIAK, AGNIESZKA HAHUŁA,
JOANNA HEJNOWICZ, JANINA KOZEŃSKA, REMIGIUSZ MOTYCKI, KATARZYNA NOWAK-ŚRONEK, MAGDALENA PŁACHTA, EWA RYBACKA, ALINA STEMPNIAK, KATARZYNA SZYKULSKA,
BEATA WITCZAK.
SKŁAD TEKSTÓW, KOREKTA: REDAKCJA. DRUK: 3100 EGZ.
Na teksty czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytutów dostarczanych materiałów.
Anonimów nie publikujemy. Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.
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§ 0 REJONY ODPADÓW ZMIESZANYCH / ZIELONYCH
NRREJONU DZIEŃ ODBIORU ZABUDOWA JEDNORODZINNA - częstotliwość co 2 tygodnie

"

n
B
B
B
B
B
B
B
B
SD

Poniedziałek

Adam a Wodziczki. Brata Józefa Zapłaty, Bukowa, Cicha, Dębowa. Jałowcowa, Jana III Sobieskiego, Jasna. Jaworowa,
Klasztorna, Klonowa, Krańcowa, Kręta, Krzywa. Kwiatowa, Łąkowa, Miodowa, Podleśna, prof. Izabeli Dąmbskiej,
Przecznica. Przy Murze, Różana. Tenisowa, Urocza. Wczasowa, Zygmunta Janaszka

Wtorek

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

Środa

Andersonów. Cienista. Mikołaja Kopernika. Mikołaja Reja. Parkowa, Piaskowa. Piesza. Przyszkolna. Rynek. Słoneczna.
Sportowa, Świerkowa. Wiosenna, Władysława Kosińskiego. Wydmowa. Zacisze, Zaułek

Czwartek

Bolesława Chrobrego. Powstańców Wielkopolskich, Poznańska

Piątek

Brzozowa. Czarna. Grochowa. Jana Kasprowicza. Jana Kochanowskiego. Jana Matejki. Jana Żupańskiego. Jastrzębia.
Juliana Langego. Karola Libelta. Karola Marcinkowskiego. Kasztanowa, Kazimierza Pułaskiego, Ludwika Solskiego,
Sokoła. Stanisława Moniuszki. Stanisława Wyspiańskiego. Tadeusza Kościuszki, Wiązowa. Wspólna

Poniedziałek

Bałtycka. Bolesława Prusa. Dworcowa. Cajowa. Graniczna. Grunwaldzka, Gwarna, Helska, Józefa Łukasiewicza, Leśna,
Maksymiliana Jackowskiego, Mazurska. Odskok, Piotra Wawrzyniaka, Pomorska

Wtorek

Azaliowa. Chabrowa. Grzybowa. Jarosławska. Konwaliowa. Krótka. Makowa, Miętowa. Morenowa. Myśliwska.
Na Skarpie. Polna. Pszeniczna. Rumiankowa. Sasankowa. Stefana Czarnieckiego. Wrzosowa. Żwirowa. Żytnia

Środa

Boczna, Fiołkowa. Cen. Józefa Bema. Gliniana. Gołębia. Narcyzowa. Niepodległości, Nizinna. Rolna. Stroma,
Studzienna. Śląska. Środkowa. Tulipanowa, Zalesie

Czwartek

3 Maja. Adam a Mickiewicza. Arkadego Fiedlera, Cyryla Ratajskiego. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Józefa Ignacego
Kraszewskiego, Juliusza Słowackiego. Marii Konopnickiej. Radosna, Ryszarda Berwińskiego. Spokojna. Szpitalna.
Władysława Reymonta

Piątek

Cypriana Kamila Norwida. Feliksa Nowowiejskiego. Jaskółcza. Kosynierów Miłosławskich. Mocka, Nadwarciańska.
Niezłomnych. Niwka Stara. Nowe Osiedle, Słowicza

m
IB
IB

§

Poniedziałek

Adam a Wodziczki 1

Środa

Rynek 4

Poniedziałek
Czwartek

Józefa Ignacego Kraszewskiego 6

INFORM ACJE

NR REJONU DZIEŃ ODBIORU ZABUDOWA WIELORODZINNA - częstotliwość 1 raz w tygodniu / 2 razy w tygodniu

REJONY ODPADÓW SEGREGOWANYCH
|B

1C | Czwartek

| D | Piątek

| E j Poniedziałek

| F

Akacjowa. Kościelna,
Księdza Ignacego
Posadzego.
Magazynowa, Nowa.
Ogrodowa, Rynek.
Sportowa. Sosnowa.
Strażacka. Topolowa,
Wąska. Wysoka

Adama Wodziczki.
Cienista. Klonowa,
Łąkowa, Miodowa.
Podleśna, prof.
Izabeli Dąmbskiej,
Różana. Słoneczna.
Wczasowa. Wiosenna

Działkowa, Jasna.
Jodłowa, Kwiatowa,
Lipowa, Owocowa,
Podgórna,
Robocza. Rządowa.
Wierzbowa. Zielona.
Źródlana

Gajowa, Gwarna,
Józefa Łukasiewicza.
Leśna. Maksymiliana
Jackowskiego.
Mazurska. Odskok.
Piotra Wawrzyniaka.
Pomorska

Chabrowa.
Gliniana. Grzybowa,
Jarosławska,
Konwaliowa, Makowa,
Miętowa. Morenowa,
Myśliwska, Na Skarpie,
Sasankowa, Stefana
Czarnieckiego,
Stroma. Wrzosowa

Bałtycka. Bolesława
Prusa. Dworcowa.
Graniczna,
Grunwaldzka. Helska

| H | Piątek

| | | Poniedziałek

| J | Wtorek

| K | Czwartek

| L | Piątek

| M | Poniedziałek

| N 1Wtorek

Azaliowa. Boczna,
Gołębia. Krótka,
Polna. Pszeniczna.
Rolna, Rumiankowa.
Studzienna, Zalesie.
Żwirowa. Żytnia

Andersonów, Karola
Marcinkowskiego,
Poznańska,
Władysława
Kosińskiego

Brzozowa. Czarna,
Grochowa. Jana
Kasprowicza. Jana
Kochanowskiego.
Jana Matejki.
Jastrzębia, Ludwika
Solskiego. Sokoła.
Stanisława Moniuszki,
Stanisława
Wyspiańskiego.
Tadeusza Kościuszki.
Wiązowa. Wspólna

Bolesława Chrobrego.
Mikołaja Kopernika,
Piesza. Powstańców
Wielkopolskich

Jana Żupańskiego.
Juliana Langego.
Karola Libelta.
Kasztanowa.
Kazimierza
Pułaskiego.
Mikołaja Reja.
Parkowa. Piaskowa.
Przyszkolna.
Świerkowa.
Wydmowa. Zacisze.
Zaułek

Cyryla Ratajskiego,
Fiołkowa. Gen.
Jana Henryka
Dąbrowskiego.
Cen. Józefa Bema.
Józefa Ignacego
Kraszewskiego.
Marii Konopnickiej.
Narcyzowa. Radosna,
Ryszarda
Berwińskiego,
Tulipanowa

Cypriana Kamila
Norwida. Feliksa
Nowowiejskiego.
Niepodległości.
Niezłomnych,
Nizinna. Nowe
Osiedle

[O j

f F I Piątek

|A

| Poniedziałek

Brata Józefa Zapłaty,
Bukowa. Cicha,
Jałowcowa. Jana
III Sobieskiego,
Jaworowa. Klasztorna.
Krańcowa, Kręta,
Krzywa. Przecznica.
Przy Murze, Tenisowa.
Urocza. Zygmunta
Janaszka

| Wtorek

Wtorek

|G

Czwartek

___

Czwartek

3 Maja. Adama
Mickiewicza.
Arkadego Fiedlera.
Juliusza Słowackiego.
Spokojna. Szpitalna.
Władysława
Reymonta

1

Jaskółcza. Kosynierów
Miłosławskich. Mocka.
Nadwarciańska.
Niwka Stara. Słowicza.
Śląska. Środkowa
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ZABUDOWA WIELORODZINNA
częstotliwość co 2 tygodnie

0

Czwartek

Adama Wodziczki 1

m

Wtorek

Rynek A

m

Poniedziałek

Kraszewskiego 6
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KRONIKA STRAŻY MIEJSKIEJ
okresie od 13 stycznia do 9 lutego 2017 r. Funkcjo
nariusze Straży Miejskiej w Puszczykowie zanotowali
109 interwencji. Najwięcej wiązało się z nieprawidłowym par
kowaniem pojazdów. Wobec kierowców takich pojazdów za
stosowano 86 „żółtych kart". 1 pouczenie zastosowano w sto
sunku do rowerzysty niestosującego się do nakazu poruszania
się po wyznaczonej ścieżce rowerowej, a 3 kolejne osoby po
uczono za inne porządkowe wykroczenia popełnione na tere
nie miasta. 11 interwencji dotyczących awarii oświetlenia na
terenie miasta, uszkodzonych znaków drogowych oraz goło
ledzi przekazano do ReFeratu Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miejskiego. W toku wykonywania czynności służbowych wyle
gitymowano 2 osoby. W omawianym okresie strażnicy wysta
wili 2 mandaty karne na kwotę 1000 zł (parkowanie w miejscu
dla osób niepełnosprawnych).
Wybrane interwencje: 16 stycznia otrzymano zgłoszenie
o spalaniu śmieci w przydomowej kotłowni na ul. Słowiczej.
Kontrola nie potwierdziła zgłoszenia. 18 stycznia uzyskano
zgłoszenie o spalaniu śmieci w przydomowej kotłowni przy ul.
Słonecznej, kontrola również w tym przypadku nie ujawniła
nieprawidłowości. 19 stycznia otrzymano inFormację o spala
niu śmieci w instalacji na terenie Firmy znajdującej się przy ul.
Poznańskiej. Kontrola paleniska przeprowadzona przez straż
ników miejskich nie potwierdziła zgłoszenia. Również w tym
samym dniu otrzymano podobne zgłoszenie o spalaniu przy ul.
Piaskowej - kontrola nie potwierdziła zgłoszenia. 20 stycznia
zgłoszenie dotyczące spalania śmieci w przydomowej kotłow
ni przy ul. Chrobrego - zgłoszenie nie zostało potwierdzone.
23 stycznia na wniosek osoby zgłaszającej ponownie przepro
wadzono kontrolę kotłowni na posesji przy ul. Dworcowej,
ponownie nie potwierdzono inFormacji o spalaniu niedozwo
lonych materiałów. W tym samym dniu uzyskano inFormację
o wybitych szybach wiaty autobusowej na ul. Czarnieckiego.
Zgłoszenie przekazano do ReFeratu Inwestycji i Zamówień

INFORM ACJE

W

Publicznych UM. 25 stycznia otrzymano zgłoszenie o spalaniu
śmieci w kotłowni przydomowej przy ul. Dąmbskiej. Zgłosze
nia nie potwierdzono. W tym samym dniu uzyskano inFormację
o spalaniu śmieci w przydomowej kotłowni przy ul. Nadwar
ciańskiej - również nie potwierdzono. 26 stycznia uzyskano
zgłoszenie o spalaniu śmieci w przydomowej kotłowni przy ul.
Poznańskiej - kontrola nie potwierdziła zgłoszenia. 30 stycz
nia stwierdzono awarię sygnalizacji świetlnej na ul. Wysokiej,
przy ul. Jarosławskiej. InFormację przekazano stosownemu
reFeratowi UM. 31 stycznia Straż Miejska została poproszona
przez mieszkankę miasta o pomoc w uruchomieniu pojazdu
(rozładowany akumulator) przy szpitalu na ul. Kraszewskiego.
Pomocy udzielono. 1 lutego otrzymano zgłoszenie o spalaniu
śmieci na terenie posesji przy ul. Słonecznej - kontrola kotłow
ni nie potwierdziła zgłoszenia. 2 lutego uzyskano inFormację
0 chorych lisach na ul. Cichej oraz ul. Topolowej. Wezwano
Firmę specjalistyczną, która rozwiązała powyższy problem.
W tym samym dniu stwierdzono nielegalny baner na ul. Wy
sokiej. Po skontaktowaniu się z Firmą baner został usunięty.
7 lutego otrzymano zgłoszenie o spalaniu śmieci w instalacji
przydomowej przy ul. Czarnieckiego - po przybyciu na miejsce
nie stwierdzono nieprawidłowości. W dniu 8 lutego otrzyma
no inFormację o spalaniu śmieci w instalacji przydomowej przy
ul. 3 Maja oraz ul. Brzozowej - brak wskazania numerów. 9 lu
tego nakazano mieszkańcowi ul. Rządowej usunięcie materia
łów z terenu posesji zagrażających przechodzącym pieszym.
W omawianym okresie strażnicy w celach prewencyjnych
wykonywali też objazdy kontrolne w godzinach rannych
1 popołudniowo-wieczornych. Kontroli podlegały miejsca,
w których dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz aktów
wandalizmu (rejon sklepów, ul. Kraszewskiego k. szpitala, ul.
Poznańska, rejon SP nr 1 i SP nr 2, Rynek).

_

_

_

_

_

Dariusz Borowski
Komendant Straży Miejskiej

@ | KRONIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
4 .0 1 .2 0 1 7 usuwanie powalonego drzewo - ul. Przecznica,
11.01.2017- usuwanie zagrożenia wynikającego z pochylone
go drzewa nad drogą - Puszczykowo ul. Wysoka,
11.01.2017 - pomoc dla ZRM - Puszczykowo ul. Zalesie,
16.01.2017- pomoc dla ZRM - Puszczykowo ul. Źródlana,
21.01.2017- usuwanie skutków wypadku drogowego - Pusz
czykowo, ul. Wysoka/Posadzego,
5.02.2017- usuwanie plamy oleju na drodze wojewódzkiej 430,
9.02.2017usuwanie plamy oleju-Puszczykowo, ul. Libelta/SP2,
12.02.2017- akcja gaśnicza - pożar jadłodajni - Puszczykowo,
ul. Poznańska (na zdjęciu obok),
10.02.2017 - usuwanie skutków wypadku drogowego - Pusz
czykowo, ul. Wysoka,
11.02.2017- akcja gaśnicza-pożar w budynku mieszkalnymPuszczykowo, ul. Sosnowa.
__________________________________________ OSP Puszczykowo
ODESZLI
data zg.

data zg.

15 V 1 19 3 0

2012017

K rz y ż a ń sk a Danuta M aria

16 1 X 1 9 3 3

7112017

K aczm a re k A n iela K ry styn a

23 IV 19 2 8

21 1 2 0 1 7

H ojna C ze sław a

15 V 19 33

8112017

K o łton iak Antoni

2 2 II1 1931

21 1 2 0 1 7

S zm y t Bogdan T ad e u sz

18 V 1 19 26

9112017

R ata jczak S ta n isła w

18 1X1921

2312017

P ila rs k i S ta n isła w

5 X I 1931

10112017

Król Z yg m u n t F ra n cisz e k

3 0 IV 19 46

2512017

25 V 1 19 4 6

13 II 2 0 1 7

2 4 I 1931

15 II 2 0 1 7

P e łczy ń sk i T ad e u sz

20

data ur.

data ur.
Urban M ariann a S ta n isła w a

22 X 1931

5112017

D w o rak A n n a M aria
K w ia teck a M aria Bożena
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7 BAL KARNAWAŁOWY Z OLIMPIJCZYKAMI
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stycznia 2017r w Restauracji „D elicjusz" w Trzebawiu odbył się 7 Bal Karnaw ałow y z O lim pijczyka
mi corocznie organizowany przez Klub O lim pijczyka im. Marka Łbika z Puszczykowa.

Swoją obecnością imprezę uświetnił patron Klubu Olimpij
czyka kajakarz, dwukrotny medalista olimpijski z Seulu, dwu
krotny mistrz świata, wielokrotny mistrz Polski - Marek Łbik
wraz z małżonką, który podarował replikę medalu z Igrzysk
Olimpijskich Rio de Janeiro 2016 r. Gościem specjalnym balu
była również Monika Michalik, zapaśniczka sekcji zapaśniczej
Grunwaldu Poznań, w stylu wolnym, medalistka Letnich Mi
strzostw Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016, czterokrotna
medalistka mistrzostw świata, multimedalistka mistrzostw Eu
ropy i Polski, czterokrotna medalistka Golden Grant Prix. Klub
Olimpijczyka z Puszczykowa miał zaszczyt gościć rodziców Mi
strzyni Olimpijskiej Anity Włodarczyk, państwa Andrzeja i Ma
rię Włodarczyków. Przypomnijmy sukcesy Anity Włodarczyk,
złota medalistka Igrzysk Olimpijski w Rio de Janeiro 2016r.,
oraz w Londynie 2012 r., mistrzyni świata z 2009 r. i 2015 r.
wicemistrzyni 2013 r., trzykrotna złota i brązowa medalist
ka mistrzostw Europy. Triumfatorka plebiscytu „Przeglądu
Sportowego” na najlepszego Sportowca Roku 2016. Na Balu
Karnawałowym z Olimpijczykami nie mogło zabraknąć Wojcie
cha Ziemniaka posła na sejm, założyciela i prezesa Szkolnego
Klubu Sportowego Jantar, laureata wielu wyróżnień i plebi
scytów m.in. Trofeum Międzynarodowego Komitetu Olimpij
skiego - 2011 r. Obecność swoją zaznaczył również Burmistrz
Miasta Puszczykowa Andrzej Baicerek. Pośród gości był Jerzy

c —

Kuciak z małżonką. Kolekcjonerska pasja pana Jerzego zaczęła
się 20 lat temu, dziś jego Domowe Muzeum Olimpijskie w Ko
ścianie znane jest w całej Polsce. Gości oficjalnie powitali pre
zesa Klubu Olimpijczyka Zbigniew Drajerczak oraz viceprezes
Aldona Rajewska. Tradycją Balu jest wyróżnienie przyjaciół
Klubu Olimpijczyka z Puszczykowa, w tym roku uhonorowani
zostali Maciej i Renata Dudziak. Przy muzyce DTS Agency DJ
Bartosz Grzechowiak goście bawili się wyśmienicie do białego
rana.
Iwona Szczepaniak

'

WALENTYNKI Z KIJKAMI
W sobotę 18 lutego, przy niesprzyjającej deszczowej
pogodzie, ale w serdecznych nastrojach odbył się Walentynkowy rajd Nordic Walking. Trasa biegła szlakami Wiel
kopolskiego Parku Narodowego. Po godzinnym marszu
wszyscy mogli się ogrzać przy ognisku, posilić kiełbaską,
rozgrzać gorącą herbatą.
Joanna Hejnowicz
Rpfprat Promocji, Kultury i Sportu

V_______ ________________________________________
II TURNIEJ PUSZCZYKOWSKIEJ
LIGI KOSZYKÓWKI
18 lutego rozegrano drugi turniej Puszczykowskiej
Ligi Koszykówki. Po zaciętej rywalizacji zwycięstwo w tym
turnieju wywalczył zespół Gladiatorów, przed drużyną
No Name. W tabeli jednak na prowadzeniu nadal pozo
staje zespół No Name. Na kolejny turniej zapraszamy 18
marca br.
,
,, .
.
Joanna Hejnowicz
Referat Promocji, Kultury i Sportu

23. MISTRZOSTWA PUSZCZYKOW A W N A RCIA RSTW IE}
Do 2 marca br. można jeszcze zgłaszać się do udziału w 23. Mistrzostwach Puszczykowa w Narciarstwie Alpejskim, Bie
gowym i Snowboardzie. Podobnie jak w ubiegłym roku rywalizacja odbędzie się w Karpaczu w dniach 10-12 marca 2017 r.
Zgłoszenia przyjmowane są na: www.ptspuszczykowo.pl i pts@ptspuszczykowo.pl.
Informacji udziela Jakub Janaszek, pod nr tel. 697 695 723.
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GIMNAZJALNE ELIMINACJE W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW
r lutego br. rozegrano turniej eliminacyjny koszyków3 ki chłopców w kategorii gimnazjów. W rozgryw
kach wzięły udział wszystkie trzy puszczykowskie gimnazja.
W pierwszym meczu drużyna Zespołu Szkół pokonała Gim
nazjum nr 1, w drugim meczu wygrała też z Gimnazjum nr 2.
W meczu o drugie miejsce zwyciężyło Gimnazjum nr 2. Druży
ny wystąpiły w składach:
Zespół Szkół: Michał Wojtkowski, Bartosz Karasiński, Igor
Styła, Oliwer Jankowski, Bogusz Chrabąszcz, Jędrzej Skirzewski, Jakub Biniek, Tobiasz Rybaczewski, Maksymilian Goździk,
Patryk Kostka. Opiekun: Marcin Gościniak.
Gimnazjum nr 2: Jakub Skibiński, Antoni Forycki, Franci
szek Baszyński, Hubert Majewski, Kaj Skubiszak, Łukasz Chwieralski, Adam Dec, Jakub Kiciński, Mikołaj Strzelczyk. Opiekun:
Przemysław Hejnowicz.
Gimnazjum nr 1: Jakub Michalski, Jakub Mazurek, Mikołaj
Paisert, Antoni Wachowski, Adam Jackowiak, Sebastian Polus.

I

§

—

_ _

Joanna Hejnowicz
Referat Promocji, Kultury i Sportu

I TURNIEJ TENISOWY O PUCHAR SPORTOTEKI

stycznia 2017 r. z okazji Dnia Babci i Dziadka na
kortach Sportoteki Puszczykowo, dla dzieci trenu
jących w tym klubie, odbyła się I edycja Turnieju Tenisowego
o Puchar Sportoteki. W turnieju udział wzięło prawie 60 za
wodników! Tenisiści wystąpili w 4 kategoriach podzielonych
według umiejętności oraz wieku.
W najmłodszej - niebieskiej - kategorii (4-7 lat) uczestni
czyło aż 17 dzieci! Na początku mieli za zadanie pokonać te
nisowy tor przeszkód, a następnie wzięli udział w grze w hokejotenisa. Chętne osoby z tej kategorii rywalizowały ze sobą
w turnieju mini tenisa, w którym najlepszym okazał się Franci
szek Jezierski; drugie miejsce zajął Dawid Jyia; trzecie miejsce
należało do Michała Karczewskiego.
Uczestnicy drugiej kategorii - czerwonej - równie dzielnie
poradzili sobie w swóim pierwszym turnieju tenisowym. Złoto
wywalczyła Roma Abram, srebro Maksymilian Biegała, nato
miast brąz Fryderyk Jankiewicz.
W kategorii pomarańczowej tryumfatorem okazał się Ję 
drzej Nowak, który w finale pokonał Igę Balcerską. Na trzecim
miejscu uplasował się Piotr Sokolski.

§

Opiekun: Wiesław Bartkowiak.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w rozgryw
kach powiatowych, zaś pozostałym drużynom dziękujemy za
udział i sportowe zaangażowanie.

Wśród najstarszych tenisistów - kategoria zielona - rywa
lizowało ze sobą 12 zawodników. Po zaciętym i wyrównanym
meczu finałowym puchar powędrował w ręce Mai Morawskiej,
a doskonałe drugie miejsce zajął Antek Nowak. Z kolei trzecie
miejsce przypadło w udziale Adamowi Góreckiemu.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy występów i życzymy
dalszych sukcesów!!!

—

^

S

p

o

r

t

o

t

e

k

a

UDANE STARTY BADMINTONISTÓW W NETTO CUP
B ardzo udany start odnotowali badmintoniści PTS w 19.

edycji Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona - Netto
Cup w Policach pod Szczecinem. Puszczykowscy zawodnicy
w składzie: Kasia Kistowska, Mateusz Wilczek, Przemek Janaszek, Michał Szkudlarczyk, Paweł Niewoliński, Jakub Krakow
ski i Jakub Janaszek przywieźli z zawodów wiele medali.
W tym roku w turnieju wystartowało ponad 300 zawodni
ków z całej Polski oraz krajów ościennych.
Kasia Kistowska w kategorii kobiet 25+ nie dała szans ry
walkom i wywalczyła złoty medal, podobnie jak w grze mie
szanej w parze z Pawłem Niewolińskim. Natomiast Paweł,
poza złotem w mikście, dorzucił jeszcze złoty medal w grze
podwójnej, gdzie w parze z Kubą Janaszkiem pokonał w finale
niemiecką parę. Kuba w singlu 30+ też nie miał sobie równych
i zajął pierwsze miejsce. W tej kategorii zagrał jeszcze Mate
usz Wilczek, który wywalczył brązowy medal. W kategorii
debla męskiego - OPEN Michał Szkudlarczyk, zdobył brązowy
medal w parze z zawodnikiem z Przeźmierowa przegrywając
nieznacznie w 3 setach z późniejszymi zwycięzcami turnieju.
W singla Michał zajął dalsze pozycje. W kategorii mężczyzn

22

35+ również mieliśmy swojego przedstawiciela. Przemek Ja 
naszek wywalczył 3 miejsce i brązowy medal.
W niedzielę rywalizowali już tylko zawodnicy bez licencji.
Przemek Janaszek w parze z Mateuszem Wilczkiem zdobyli
srebrny medal.

______________________________________________________ PTS
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VI OGOLNOPOLSKI TURNIEJ KRASNALEK
T ym razem na VI Ogólnopolski Turniej do Akademii Te
nisowej Angelique Kerber w Puszczykowie zawitały
dziewczynki (krasnalki rocznik 2007 i młodsze). Udział wzięły
22 dziewczęta z całej Polski. Rozegrano turniej singlowy oraz
deblowy. W finale singla zwyciężyła Marta Nadajewska (UKS
AT.Chalenge Piotrków Trybunalski) pokonując 2:0 Emilię Nizio
(ACT Sport Tarnów). W finale gry podwójnej para: Maria Wojtaszczyk (Atak Łódź)/Wiktoria Woroniecka (Promasters Szcze
cin) pokonała 2:0 debel Natalia Kłys (NST )/Emilia Nizio (ACT
Sport Tarnów).
Jak mówi Henryk Gawlak, główny organizator i dyrektor
turniejów w tym roku była bardzo słaba frekwencja. W pra
wie 40 milionowym kraju w turnieju „krasnali" udział wzięło
26 chłopców i 22 dziewczynki. Poziom dziewcząt od fazy
ćwierćfinałów był bardzo wyrównany, natomiast chłopcy pre

AKADEMIA TENISOWA ANGELIOUE KERBER PIĄTA W KRAJU —

S

tow arzyszenie Sportowe Akadem ia Tenisowa Angelique Kerber w Puszczykowie zajęło 5 miejsce
(na 138 klubów) w klasyfikacji Polskiego Związku Tenisa za rok 2016.

Jak mówi prezes Henryk Gawlak jest to największy sukces
w siedmioletniej działalności Akademii. W pierwszym roku
funkcjonowania (rok 2010) „Angie" zajęła 61 miejsce na 88
sklasyfikowanych klubów.
Ten wynik to sukces całego zespołu organizacyjnego
i szkoleniowego, który się do tego przyczynił. Szczególne sło
wa podziękowania dla młodzieży trenującej w Akademii, która
ciężką pracą osiągnęła bardzo dobre wyniki na turniejach wo

jewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych, które
przyczyniły się do wysokich miejsc na listach PZT. Nie można
zapomnieć o rodzicach, którzy są najważniejszym ogniwem
w szkoleniu swoich pociech i bez ich organizacyjnego udziału
trudno mówić o sukcesach - dodał H. Gawlak.
Nabór do Akademii trwa cały rok.
Więcej informacji: w w w .akadem ia.angie.com .pl.
Gratulujemy!

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. AZS Poznań - 2922 pkt,
2. KS Górnik Bytom - 2544 pkt,
3. KT Legia Warszawa - 2136 pkt,
4. BKT Advantage Bielsko Biała - 1750 pkt,
5. AT Angelique Kerber Puszczykowo - 1021 pkt.
__________________________________________________ H.G.
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KOLEJNE IMPREZY NORDIC WALKING:
3 WRZEŚNIA 20 17-STĘSZEW
15 PAŹDZIERNIKA 2017 - KOMORNIKI (ZAKOŃCZENIE GRAN D PRIX)
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HUGO KWAŚNIEWSKI
NA PODIUM
B ardzo dobrze w ogólno
polskim turnieju skrza
tów (do 12 lat) rozgrywanym
w Złotoryi spisał się Hugo Kwa
śniewski, zawodnik Akademii
Angelique Kerber (na zdjęciu
z lewej). Podopieczny Piotra
Kwaśniewskigeo (ojciec i tre
ner w jednej osobie) w grze
singlowej dotarł do półfinału,
natomiast w grze deblowej,
w parze z Igorem Kubalką (MKS
Andrychów) wygrali turniej,
pokonując w finale parę Ni
kodem Barcik (SCT Pszczyna)/
Damian Piekarz (ST MATCHPOINT). Warto podkreślić, że
Hugo w tej kategorii jest rocz
nikiem młodszym.
____________________________________________________________ H.G.
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zentowali słabszy poziom.
Oprócz pucharów i medali zwycięzcy otrzymują „dziką kar
tę” do turnieju w okresie letnim w Dubrowniku.

Jean Anuilh
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19.00

Sala Jana Paw ła II przy Kościele p .w . Św . Józefa
w Puszczykowie

Reżyseria : Ajżana Prendke
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