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„Dzieje Związku Harcerstwa Pol-
skiego w Puszczykowie 1932–
1950” autorstwa Ludwika Ma -
deja to kolejna monografia,
poświęcona historii naszego
miasta wydana przez Bibliote-
kę Miejską im. M. Musierowicz
w Puszczykowie. 

Jak napisał we wstępie autor: 
„Z wielu okruchów pamięci i do ku-
mentów po wstała ta książka – pamiętnik tamtych cza-
sów. Ukazuje się ona w 100. rocznicę powstanie har-
cerstwa w Polsce i w 50. rocznicę uzyskania przez
Puszczykowo praw miejskich. Zawarte w niej infor-
macje służyć mają przede wszystkim zachowaniu w pa -
mięci mieszkańców Puszczykowa faktu, że nasza miej-
scowość nie stała na uboczu dziejów, ale czynnie
kształtowała dzisiejszy obraz miasta”.

Publikacja dostępna jest w Bibliotece Miejskiej. 
Cena – 15 złotych. 

MONOGRAFIA 
O HARCERZACH
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SAMORZĄD

WRESZCIE NASTAŁA WIOSNA
Do Puszczykowa wreszcie zawitała długo wycze ki -
wana wiosna. Tegoroczna zima wszystkim chyba 
dała się we znaki i z pewnością każdy czekał, kiedy
się skończy. 

Trwająca aż do początków kwietnia niekorzystna aura, znacz-
nie zwiększyła koszty zimowego utrzymania ulic, chodników
i parkingów, które poniosło nasze miasto. Na początku mar-
ca, po kilku słonecznych dniach wydawało się, że zima od puś-
ciła, tymczasem wróciła do nas na ponad miesiąc. 

Złe warunki atmosferyczne wstrzymały także wiele prac, któ-
re zazwyczaj wykonywane są już w marcu. Nie mam na myś-
li wyłącznie większych inwestycji drogowych, jak chociażby
budowa ulicy Za Rynkiem, którą zaplanowaliśmy do wykonania
w tym roku. 

Do połowy kwietnia musieliśmy poczekać z położeniem
nowej nakładki bitumicznej na drodze dojazdowej do biblio-
teki. Dotychczasowa nawierzchnia była już mocno zużyta, jed-
nak okazało się, że nie trzeba jej całkowicie usuwać tylko po
zagęszczeniu i wyrównaniu może służyć, jako podbudowa dla
nowej nawierzchni. Jednocześnie dzięki temu, że pracował tam
ciężki sprzęt, zleciliśmy wyrównanie i zagęszczenie parkingu
przy Szkole Podstawowej nr 1.

Zima uniemożliwiała także wykonanie cyklicznych prac
porządkowych i pielęgnacyjnych. Nie można przecież malo-
wać pasów na jezdniach, które nie są zamiecione po zimie.
A zamiatarki nie mogły wjeżdżać na ulice, aż do połowy kwiet-

nia, poniważ w niektórych miejs-
cach za legał jeszcze zlodowaciały
śnieg. Akcję zamiatania, malo-
wania pa sów na jezdniach, rów-
nania dróg grun towych mogliśmy
rozpocząć do piero w drugiej po -
łowie kwietnia.

Bardzo długo musieliśmy także
czekać na możliwość rozpoczęcia
wiosennych nasadzeń kwiatów,
prac przy pielęgnacji drzew i krze-
wów. W naszym mieście jest przecież wiele miejsc, które od
wiosny do późnej jesieni pełne są wspaniałej barwnej roślin-
ności. Absolutnie nie zapominamy o należytym dbaniu o ron-
da, klomby i kwietniki, które upiększają nasze miasto. Coraz
ładniej wygląda nasz Ry nek, na którym zieleń i kwiaty odgry-
wają bardzo ważną rolę estetyczną. W na szym budżecie rezer-
wujemy na ten cel odpowiednie kwoty, a opiekę nad zielenią
powierzamy fa chowcom. Zieleń zawsze odgrywała w Pusz-
czykowie istotną rolę, bo przecież nie na próżno o naszym mie-
ście mówi się „miasto ogród”. Korzystając z okazji chcę podzię-
kować wszystkim mieszkańcom, którzy z własnej inicjatywy
uzupełniają tę kwiecistą oprawę miasta utrzymując i dbając o jej
należytą kondycję. To jak wyglądają nasze ulice, ronda i chod-
niki jest przecież wizytówką całego Puszczykowa. 

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

2 MAJA OBCHODZIMY – DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 
ŚWIĘTO USTANOWIONE PRZEZ POLSKI PARLAMENT W 2004 R. 

Serdecznie zapraszam mieszkańców Puszczykowa 
do aktywnego włączenia się w świąteczne obchody 

i wywieszenie flagi państwowej, która przypominać będzie również 
o jednym z najważniejszych momentów dziejowych polskiej historii, 

którym było uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
Andrzej Balcerek  – Burmistrz Miasta Puszczykowa
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RADA MIASTA

PO KWIETNIOWYM POSIEDZENIU 
KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

W miniony wtorek, 16.04.2013,
odbyło się posiedzenie komisji poświę-
cone, w przeważającej mierze, kwestii
problemów lokalowych Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Cieszy mnie, że na spot-
kanie przybyli liczni mieszkańcy zain-
teresowani losami szkoły, w której
uczą się ich dzieci. Dotąd na posie-

dzenia KEKiS przychodzili przede wszystkim starsi
mieszkańcy Puszczykowa, tym razem było inaczej, swój
głos zabrali Ci, których problemy szkoły podstawowej
dotyczą najbardziej. Tak być powinno, bo na tym pole-
ga samorządność. 

Dziś, relacjonując Państwu to posiedzenie, muszę
zacząć od moich odczuć i refleksji. Czy się komuś to podo-
ba czy nie, mam do tego prawo i nie boję się tego mówić
wprost. Myślę, że zgromadzonych gości można byłoby
podzielić na trzy grupy: pierwsza – stałych bywalców
posiedzeń, zawsze niezadowolonych z naszych działań
i skupiających się na wytykaniu nam błędów, bez kon-
struktywnych wniosków, druga – grupa osób od same-
go początku stawiająca siebie w opozycji do Rady Mias-
ta, przekonanych o swojej większej od nas wiedzy na
temat szkoły oraz zakładająca nasze złe intencje lub
brak wystarczających kompetencji i w końcu trzecia gru-
pa – racjonalna, merytoryczna, która przyszła na
posiedzenie, aby rozwiązać konkretny problemem
i pragnąca zająć się kompleksowo kwestią przyszłości
edukacji w Puszczykowie. I to właśnie tej grupie osób
pragnę bardzo serdecznie podziękować za przybycie. Oby
częściej nasze posiedzenia mogły odbywać się w obec-
ności takich osób, nastawionych na współpracę dla
osiągnięcia postawionych celów, które będą służyły dzie-
ciom i szkole. Powiem szczerze, że dotąd takich głosów
ze strony rodziców uczniów SP 1 mi brakowało, bo to
one tak naprawdę powinny być dla nas drogowskazem. 

Jakich kwestii dotyczyła więc dyskusja? Pani Ewa
Budzyńska dyrektor SP 1 poinformowała nas, jaka jest
sytuacja w placówce, brakuje kilku sal, już od wrześ-
nia tego roku zabraknie na pewno jednej. I tu zgadzam
się z rodzicami, że kolejne szukanie miejsca, żeby
„gdzieś” umieścić dzieci nie jest doskonałą receptą na
ten problem. Niemniej jednak najwyższy czas znaleźć
rozwiązanie. Na dwuzmianowość nie ma zgody ani ro -
dziców, ani Rady Miasta! 

Kolejną poruszaną sprawą była kwestia łącznika
pomiędzy budynkami szkoły. Dla mnie to bardzo
ważne zagadnienie. Zwracałam uwagę na konieczno-
ść takiego rozwiązania na posiedzeniu naszej komis-
ji 11.12.2012 oraz podczas sesji 18.12.2012. I wówczas
usłyszałam odpowiedź p. wiceburmistrza (cytuję na
podstawie protokołu):„jeśli Rada Miasta wyrazi zgo-
dę na zakup budynku na Rynku, urząd będzie wów-
czas działać w kwestii jego adaptacji. Wtedy też, będzie
można zastanawiać się z projektantami, czy będzie
możliwe połączenie łącznikiem budynków szkoły i bib-
lioteki.” Wynika więc z tej wypowiedzi, że temat budo-
wy łącznika jest nadal aktualny i chyba każdy, kto ma
dzieci w wieku szkolnym rozumie jego konieczność.

Rodzice opowiedzieli się też wyraźnie za rozbudową
bu dynku Szkoły Podstawowej nr 1, co załatwiłoby pro-
blemy lokalowe podstawówki, a w przyszłości gim-
nazjum na kilka lat. W związ ku z tym poprosiłam
panów burmistrzów i innych kompetentnych pracow-
ników Urzędu Miejskiego, by przygotowali na kolejne
posiedzenie komisji bardzo konkretne propozycje – pro-
jektowe i finansowe dotyczące możliwych rozwiązań
problemów lokalowych Szkoły Podatkowej nr1. 

Zapraszam więc wszystkich zainteresowanych Pań-
stwa na najbliższe posiedzenie KEKiS we wtorek,
7.05.2013, o godz. 17.30.

Małgorzata Szczotka

Zapraszamy na 32. sesję Rady Miasta Puszczykowa,
która odbędzie się 21 maja 2013 r. o godz. 17.00 
w sali sesyjnej w budynku B Urzędu Miejskiego przy 
ul. Podleśnej 4. 

Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Ko-
misji Rady Miasta i terminy dyżurów radnych znajdują
się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie inter-
netowej miasta: www.puszczykowo.pl. Informacje
można też uzyskać pod numerem tel. 61 898 37 34
lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl

ZAPROSZENIE NA SESJĘ Z wielkim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Śp. Ryszarda Cellera
Radnego Miasta Puszczykowa I kadencji

Członka i aktywnego działacza Komitetu Obywatelskiego
Społecznika, zaangażowanego w sprawy miasta

Rodzinie i Bliskim 
Wyrazy szczerego współczucia 

składają
Burmistrz Miasta Puszczykowa

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz Rada Miasta Puszczykowa
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KAMPANIA „DRUGIE ŻYCIE”
W Wielkopolsce trwa kolejna edycja ogólnopolskiej Kampanii „Drugie
Życie – Transplantologia, masz dar uzdrawiania”. Jej celem jest pro mo -
wanie wiedzy dotyczącej ratujących ludzkie życie transplantacji
narządów, rozpowszechnianie oświadczeń woli oraz zainicjowanie
społecznej dyskusji na ten temat. Kampanii patronują między innymi:
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Polska Unia Medycyny Tran splan -
tacyjnej, a do partnerów regionalnych w Wielkopolsce należą Wojewoda
Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Kuratorium
Oświaty oraz Arcybiskup Metropolita Poznański. 

Zaproszenie do włączenia
się w Kampanię Drugie Życie
otrzymali także licealiści z Ze -
społu Szkół w Puszczykowie.
Chcemy powiedzieć na szym
kolegom i koleżankom, rodzi-
com, sąsiadom i To bie drogi
Czy telniku, że transplantacja ratu-
je życie, że warto dowiedzieć się
o niej więcej i przemyśleć swoje stanowisko
w tej sprawie! Nasze działania, które zapla-
nowaliśmy w ramach Kampanii objął swoim
patronatem Starosta Poznański Pan Jan Grab-
 kowski, Burmistrz Miasta Puszczykowa Pan
Andrzej Balcerek oraz Burmistrz Miasta
Mosiny Pani Zofia Springer. Przyjaciółmi
naszej Kampanii zostali Pan Dyrektor
Zespołu Szkół w Puszczykowie Przemysław
Budzyński oraz Proboszczowie Parafii w Pu -
szczykowie i w Mosinie.

DLACZEGO TAKA KAMPANIA? 
Każdego roku w Polsce ponad 2 tysiące

osób dowiaduje się od swojego lekarza, że

jedyną szansą na dalsze życie
jest przeszczep narządu. Wie-
le z nich umiera, ponieważ nie
znaleziono w porę dawcy na -
rządów. Zmarły dawca na -
rządów może ocalić życie
czterem osobom, a kolejnym

trzem może je przedłużyć, jed-
nak potrzebujących nadal jest wię-

cej niż dawców. Niemalże codziennie prasa
donosi o tragicznych wypadkach, w następ-
stwie których giną ludzie, często są to
młode, zdrowe osoby. Bardzo trudny dla
rodziny jest moment, kiedy lekarz informu-
je o śmierci mózgowej bliskiej osoby
i konieczności odłączenia od aparatury
sztucznie podtrzymującej czynności życio-
we ofiary wypadku. Ciężar żalu, rozpaczy po
stracie syna, czy córki, kogoś nam bardzo bli-
skiego powoduje, że zapytanie o zgodę na
pobranie narządów do przeszczepu pozostaje
bez odpowiedzi. Czy zmarły był gotów
oddać narządy do transplantacji po swojej
śmierci, czy był gotów w ten sposób ratować

życie innych? Tego pytania już mu nie za da-
my, nie ma jego nazwiska w Centralnym
Rejestrze Sprzeciwów, ale też nie podpisał za
życia oświadczenia woli. 

W świetle prawa narządy do transplanta-
cji można pobrać od osoby zmarłej, jeśli za
życia nie wyraziła sprzeciwu. Każda osoba
pełnoletnia może złożyć oświadczenie woli
lub sprzeciw na pobranie narządów po swo-
jej śmierci. Wypełniony dokument oświad-
czenia woli należy nosić zawsze przy sobie,
najlepiej z dokumentami, które zostaną
sprawdzone w celu ustalenia tożsamości
gdy zajdzie taka potrzeba. O swojej woli w tej
sprawie należy też poinformować swoich bli-
skich, to pozwoli zdjąć z rodziny ciężar podej-
mowania decyzji w sytuacji bólu po stracie
kochanej osoby. 

Nie każdy wie, że życie osoby chorej
możemy uratować oddając próbkę krwi do
Banku Dawców Szpiku Kostnego. Jeśli się
okaże, że jesteśmy odpowiednim dawcą dla
osoby wymagającej przeszczepu szpiku kos-
tnego, oddanie szpiku i przeszczep ratuje
życie osoby chorej bez żadnego uszczerbku
na zdrowiu osoby dawcy. 

Drogi czytelniku, Masz dar uzdrawia-
nia! Podziel się życiem! Wypełnij oświad-
czenie woli! Oddaj próbkę krwi do Banku
Dawców Szpiku Kostnego. Ty także możesz
uratować ludzkie życie! 

Zajrzyj koniecznie na stronę interne-
tową www.poltransplant.pl, dowiedz się
więcej i podziel się tym co najcenniejsze,
życiem!

Zapraszamy do włączenia się w naszą
kampanię „Drugie życie”. Oto program
wydarzeń naszej kampanii, jakie przygoto-
waliśmy dla mieszkańców Puszczykowa,
zapraszamy!

Licealiści ZS w Puszczykowie 
z nauczycielem opiekunem.

Bieżące informacje na stronie internetowej 
Zespołu Szkół w Puszczykowie.

10 maja 2013 r. – możliwość oddania próbek krwi do Banku Dawców Szpiku 
(zaplecze Sali im. Jana Pawła II przy kościele pw. św Józefa w Puszczykowie, 
godz.15.00–17.00),
• godz.17.00 – panel informacyjny Kampanii „Drugie życie” połączony 

z promowaniem oświadczeń woli, 
• godz.18.30 – Koncert Wielbienia w wykonaniu Leopolda Twardowskiego z grupą 

poznańskich muzyków (Sala im Jana Pawła II w Puszczykowie). 
17 maja 2013 r. – happening na Rynku w Puszczykowie, w programie: 

• godz. 17.00 – panel informacyjny Kampanii „Drugie życie” połączony 
z promowaniem oświadczeń woli, pokaz resuscytacji, 

• godz. 17.30 – bieg solidarności z osobami oczekującymi na przeszczep:
Bieg po drugie życie, 

• godz. 18.30 – koncert w wykonaniu Koła wokalnego Zespołu Szkół 
w Puszczykowie, (teren przy kościele pw. Św Józefa w Puszczykowie).

25 maja 2013 r. – panel informacyjny i bieg solidarności z osobami oczekującymi 
na przeszczep Bieg po drugie życie, podczas Jarmarku okolicznościowego 
w Mosinie.
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INWESTYCJE

NOWA ORGANIZACJA RUCHU 
NA UL. KRASZEWSKIEGO 
Po zakończeniu prac związanych z budową zatoki autobusowej na
ul. Kraszewskiego i montażem tam lamp ulicznych możliwe stało się
przeniesienie wiaty przystankowej w nowe miejsce. 

Dzięki przeniesieniu przystanku auto-
busowego do nowej zatoki usytuowanej
przy ul. Kraszewskiego możliwa była
zmiana organizacji ruchu w pobliżu
szpitala. Teraz autobusy wjeżdżające
z ul. Nadwarciańskiej w ul. Kraszew-
skiego skręcają w lewo w ul. Narcyzową
i po pokonaniu „starej pętli” wyjeżdżają
ponownie na ul. Kraszewskiego wprost
do zatoki. W miejscu starej zdemonto-
wanej wiaty uzyskano dodatkowe miejs-
ca parkingowe. 

W związku ze zmianą organizacji
ruchu na odcinkach dróg łączących uli-
cę Kraszewskiego ze „starą pętlą” (tam,

gdzie dawniej znajdował się przystanek
autobusowy) został wprowadzony zakaz
zatrzymywania się i parkowania.

– Linie dojeżdżające do szpitala ob -
sługują długie autobusy. Gdyby na dro-
gach, na których wprowadzono zakaz
zatrzymywania pozwolono parkować sa -
mochodami, kierowcy autobusów mieli-
by duże problemy z wjazdem i wyjazdem
na pętlę. Dlatego apelujemy do wszyst-
kich kierowców, aby zapoznali się z nową
organizacją ruchu i nie parkowali w nie-
dozwolonych miejscach – mówi Dariusz
Borowski, komendant Straży Miejskiej
w Puszczykowie. red

BUDYNEK KOMUNALNY 
NA NIWCE GOTOWY
Do końca kwietnia zostaną zakończone prace związane z modernizacją
budynku komunalnego przy ul. Niwka. Znajduje się tam 6 mieszkań
komunalnych. 

Pierwotnie planowano zakończenie
prac wcześniej. Jednak w końcowej fazie
prac okazało się, że konieczne jest wyko-
nanie nowych przyłączy energetycznych.
Stało się tak, ponieważ dotychczasowe
przyłącze – jedno dla całego obiektu nie
spełniało wymagań energetyki. Po zakoń-
czeniu prac w budynku będzie mieszkało
6 indywidualnych odbiorców energii
elektrycznej, a stare przyłącze było jedno
na cały budynek. Prace związane z insta-
lacją nowych przyłączy energetycznych
wstrzymywały z kolei ułożenie chodnika
do domu. Gdyby został wykonany przed
pracami energetyków konieczna byłaby
rozbiórka ledwo co położonego trotuaru. 

Zarówno prace związane z instalacją
nowych przyłączy, jak i budowy chodnika
wymagały jednak odpowiednich warun-
ków atmosferycznych, a przez prze dłu -
żającą się zimę trzeba było na nie pocze-
kać dłużej niż zazwyczaj. 

W remontowanym budynku przed
laty mieściły się biura. Nieużywany
przez wiele lat budynek niszczał popa-
dając w ruinę. W zakres prac doprowa-
dzających obiekt do użyteczności wcho-
dziła kompleksowa wymiana wszyst-
kich instalacji – wod-kan, gazowej i elek-
trycznej oraz montaż nowej stolarki
okiennej i drzwiowej. W mieszkaniach
położono płytki, w łazienkach zamon-
towano indywidualne dwufunkcyjne
kotły gazowe, ponieważ każde z miesz-
kań będzie miało swoje niezależne ogrze-
wanie gazowe. Budynek został już także
ocieplony, wcześniej została zamonto-
wana nowa stolarka okienna i drzwiowa. 

Władze samorządowe Puszczykowa
uzyskały na prace dofinansowanie.
W kosztach przebudowy partycypuje
Bank Gospodarstwa Krajowego, który
wyłoży 40 % całej sumy potrzebnej na
remont. red

Kierowcy tych aut parkowali
mimo stojącego tam znaku

zakazu zatrzymywania się



Wcześniej było to niemożliwe ze wzglę-
 du na przedłużającą się zimę. Pozimowe
zamiatanie jest z reguły o połowę droższe
niż pozostałe. Spowodowane jest to
oczywiście koniecznością sprzątania
piasku i odpadów zgromadzonych na
jezdniach przez całą zimę. 

W tym roku podobnie jak w roku
ubiegłym prace odbywają się na około 
38 kilometrach ulic oraz ponad 9 km.
chodników i ścieżek rowerowych. Firma

ZUK z Dopiewa, która wygrała przetarg
w ramach kontraktu zamiata także par-
kingi o łącznej powierzchni ponad 5000
metrów kwadratowych. 

Do końca 2013 roku ulice Puszczy-
kowa będą zamiatane 8-krotne. Każdo-
razowa akcja zamiatania Puszczykowa
trwa około tygodnia. 

Po zakończeniu zamiatania do pracy
przystąpiły ekipy malarskie, które odma-
lowały wszystkie przejścia dla pieszych
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RUSZYŁA BUDOWA UL. ZA RYNKIEM 
Firma Usługowo Handlowa ANNA z Gniezna, wyłoniona w przetargu,
rozpoczęła prace związane z budową tzw. ulicy Za Rynkiem. Zgodnie
z dokumentacją wykonawca powinien zakończyć prace do końca
czerwca tego roku.

Budowa tej ulicy ma na celu utworze-
nie nowego dogodnego ciągu komunika-
cyjnego łączącego ulicę Kościelną z ulicą
Poznańską. W zakres prac wchodzi także
budowa 30 miejsc parkingowych, zapro-
jektowanych wzdłuż tej ulicy. Projektan-
ci nie zapomnieli o pieszych, dla których
wyznaczono chodnik wzdłuż całej ulicy. 

Jednak na razie ulica nie zostanie
wybudowana w docelowym kształcie
i nie będzie się łączyła z ulicą Poznańską.
To rozwiązanie będzie możliwe do rea-

lizacji dopiero po uregulowaniu spraw
własności gruntów. Dlatego, na razie na
końcu ulicy (na tyłach Biedronki) zosta-
nie wytyczona nawrotka. Pojazdy
dojeżdżając do tego miejsca będą mogły
swobodnie nawracać. Jeśli sprawy włas-
nościowe zostaną uregulowane brakujący
fragment ulicy zostanie dobudowany. 

Ulica, której budowa rozpoczęła się
w drugiej połowie kwietnia nie ma jesz-
cze swojej nazwy. Miano Za Rynkiem
zyskała z racji tego, że biegnie właśnie

między Rynkiem a terenem Centrum
Animacji Sportu. Nie można jednak wy -
kluczyć, że ta zwyczajowa nazwa zyska
akceptację radnych i po przegłosowaniu
zostanie oficjalnie wpisana do rejestru
puszczykowskich ulic. red

DO BIBLIOTEKI JAK PO STOLE
Skończyły się utrapienia kierowców dojeżdżających samochodami 
na parking przy Centrum Animacji Kultury oraz Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Puszczykowie. 16 kwietnia drogowcy z firmy
Dromost ułożyli tam nową nawierzchnię z masy bitumicznej. 

też wyjątkowo długa w tym roku zima.
Dlatego została podjęta decyzja, aby za -
miast kolejnego łatania wykonać solid-
niejszą nawierzchnię, która będzie służyła
przez długi czas. Dzień przed roz ło -
żeniem nawierzchni droga została wy -
równana i zagęszczona stalowym walcem

Wcześniej droga dojazdowa do CAK
i MOPS zbudowana był z tzw. destruk-
tu – czyli masy po sfrezowaniu na -
wierzchni bitumicznej z remontowa-
nych dróg. Niestety nawierzchnia była już
mocno zniszczona i pełna dziur. Do
złego stanu nawierzchni przyczyniła się

wibracyjnym. Na tak przygotowanym po -
dłożu ułożono nową na wie rzchnię z masy
bitumicznej. 

Przy okazji wyrównano także parking
przy Szkole Podstawowej nr 1. red 

ZAMIETLI I WYRÓWNALI 
Dopiero w II połowie kwietnia możliwe było wykonanie pierwszego,
pozimowego zamiatania ulic Puszczykowa. 

i pasy rozdziału na jezdniach. W kwiet-
niu na drogach gruntowych przeprowa-
dzono także równanie i profilowanie
nawierzchni. red
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o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, 
obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012r, poz. 647 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Nr 56/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 r. zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.04.2013r. do 27.05.2013r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pusz-
czykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.05.2013r.
o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17.06.2013r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA 

OGŁOSZENIE M BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

UKWIECONE RONDA
Nieco później niż zwykle zazieleniły się klomby i kwietniki w Puszczy -
kowie. Wiosenne kwiaty posadzono na wszystkich miejskich rondach
i kwietnikach w naszym mieście. Jak zwykle bardzo atrakcyjnie
i wiosennie prezentują się obydwa ronda na ulicy Poznańskiej. Coraz
bardziej zielono jest także na Rynku, gdzie oprócz drzew i roślinności
płożącej ustawione są duże donice z kwiatami. 

Dodatkowo „kwieciste” akcenty w na -
szym można będzie zobaczyć przed wie-
loma prywatnymi posesjami. Na prośbę

Urzędu Miasta mieszkańcy Puszczykowa
we własnym zakresie obsadzili kwiatami
90 skrzynek. Puszczykowianie zadekla-
rowali, że będą samodzielnie pielęgnować
rośliny. 

Mieszkańcom naszego miasta, którzy
w ten sposób włączyli się w udekoro-
wanie kwiatami Puszczykowa dziękuje-
my i mamy nadzieję, że kwiaty dobrze się
przyjmą i będą cieszyły oczy nie tylko
puszczykowian, ale także wszystkich
gości odwiedzających nasze miasto. 

W kwietniu w naszym mieście prze-
prowadzono także prace związane z cię-
ciami pielęgnacyjnymi drzew. red

Po długiej i ciężkiej zimie wiele
puszczykowskich ulic wymagało
interwencji drogowców. 

Bieżące naprawy były prowadzone
także podczas zimy, jednak dopiero te raz,
przy sprzyjającej pogodzie możliwe było
wykonanie kompleksowych napraw.
Bieżącym utrzymaniem ulic w naszym
mieście zajmuje się firma Dromost. 

16 kwietnia ekipy drogowców praco-
wały m.in. w pobliżu ronda na ul. Poz-
nańskiej. red 

NAPRAWILI DROGI
PO ZIMIE 
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W połowie kwietnia w związku z modernizacją
magistrali kolejowej Poznań – Wrocław zmienił się
rozkład jazdy pociągów. Roboty prowadzone będą 
na odcinku Poznań Czempiń.

Projekt zakłada kompleksową modernizację nawierzchni
torowej oraz sieci trakcyjnej na odcinku między Czempiniem
a Poznaniem, liczącym 32 km. W Puszczykowie likwidacji uleg-
nie przejazd w ul. 3 maja, a powstanie przejście pieszo-rowe-
rowe między ulicami Fiedlera/Mickiewicza a Kopernika.
Zmodernizowane zostaną przejazdy przy dworcach.  

W Iłowcu, Puszczykówku, Puszczykowie i w Poznaniu
(Dębiec) wyremontowane zostaną przystanki. Pojawią się tam
nowe wiaty i ławki oraz zainstalowane zostanie oświetlenie.

Ostatecznie na trasie Poznań – Czempiń zostanie zmoder-
nizowanych 17 przejazdów kolejowych, siedem mostów, sie-
dem wiaduktów, powstaną: ekodukt, osiem przejść dla pieszych
pod torami i siedem przejść dla zwierząt. Likwidacji ulegnie
12 przejazdów.

Wzdłuż kilkunastu kilometrów trasy biegnącej przez tere-
ny zabudowane zostaną ustawione ekrany akustyczne.

Niestety roboty oznaczają także duże zmiany i utrudnienia
dla pasażerów. Od 14 kwietnia pociągi na trasie Czempiń –
Mosina jeżdżą tylko po torze nr 1 (prawy patrząc w kierunku
Poznania), lewy tor będzie systematycznie rozbierany i mo der-
nizowany. 

Ruch na linii nie będzie wyłączony. Z uwagi na to, że będzie
mógł odbywać się tylko jednym torem pociągi będą kursowały
z mniejszą prędkością i częstotliwością. Aby zrekompensować
niedogodności przewoźnik zadeklarował wydłużenie składów. 

Modernizacja tej linii została podzielona na dwie fazy: Faza
I – objęta tym projektem ma za zadanie dostosować linię kole-
jową do prędkości 160 km/ h. Po zakończeniu fazy II, której
realizację planuje się najwcześniej w roku 2020, pociągi będą
mogły rozwijać prędkości 200 km/h. 

Inwestycja będzie kosztowała około 940 mln zł. 80 proc.
pieniędzy ma pochodzić z dotacji unijnej. Natomiast moder-
nizacja całej linii E59 Poznań – Wrocław, na której leży odci-

REMONT MAGISTRALI KOLEJOWEJ 
POZNAŃ M WROCŁAW

nek Poznań – Czempiń pochłonie kilka miliardów złotych. 
Po zakończeniu prac czas jazdy na trasie Poznań – Wrocław
ma się skrócić do około 1 godz. 40 min (50 minut krócej niż
obecnie). red

Odjazdy pociągów 
ze stacji Puszczykówko do Poznania Głównego 

4.39 (kursuje Pn–So, oprócz 1., 3., 30.V.2013, 15.VIII.2013,
1., 11.XI.2013); 4.58 (kursuje Pn–So, oprócz 1., 3.,
30.V.2013, 15.VIII.2013, 1., 11.XI.2013); 5.50 (codz); 6.59
(codz); 7.57 (kurs w okr. 15.IV – 30.XII od pn do pt); 8.36
(kursuje w okresie, 20.IV do 8.VI.2013); 11.45 (kursuje w okre-
sie, 20.IV do 8.VI.2013); 12.56 (kursuje w okresie, 20.IV do
8.VI.2013); 14.10 (codz); 16.21 (kursuje w okresie, 20.IV do
8.VI.2013); 17.59 (kursuje w okresie, 20.IV do 8.VI.2013);
20.32 (kursuje w okresie, 20.IV do 8.VI.2013); 22.14 (kur-
suje w okresie, 20.IV do 8.VI.2013).

Odjazdy pociągów 
ze stacji Poznań Główny do Puszczykówka:

5.24 (kursuje Pn–So, oprócz 1., 3., 30.V.2013, 15.VIII.2013,
1., 11.XI.2013); 6.31 (codz); 7.58 (codz); 8.40 (codz); 9.45
(kursuje w okresie, 20.IV do 8.VI.2013); 11.38 (kursuje w nie-
dz. w okresie, 21.IV do 2.VI 2013); 12.50 (kursuje w okre-
sie, 20.IV do 8.VI.2013); 14.45 (kursuje w niedz. w okresie,
21.IV do 2.VI 2013); 17.55 (kursuje w okresie, 20.IV do
8.VI.2013); 19.16 (codz. ); 20.59 (kursuje w okresie, 20.IV
do 8.VI.2013); 22.55 (kursuje w okresie, 20.IV do 8.VI.2013); 

data ur. data zg.

Janusz Michał Wieczorek 23.VIII.1957 23.II.2013

Wanda Jadwiga Gołąb 19.VI.1920 18.III.2013

Andrzej Przemysław Szydłowski 18.VII.1955 18.III.2013

Pelagia Maciołek 18.XII.1938 26.III.2013

Krystyna Grynia 17.II.1939 3.IV.2013

Irena Vogt 23.III.1924 4.IV.2013

Władysław Kózka 1.VI.1930 5.IV.2013

Helena Zofia Chojnacka 26.X.1925 8.IV.2013

Marianna Chełminiak 16.II.1919 9.IV.2013

Stanisława Bossa 17.III.1946 11.IV.2013

Ryszard Jan Celler 20.I.1933 17.IV.2013

Mieczysława Jurczak 3.XI.1923 18.IV.2013

Anastazy Ignacy Gust 18.VII.1928 18.IV.2013

Regina Wanda Dramowicz 4.II.1921 19.IV.2013

ODESZLI 
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Od 8 marca do 14 kwietnia br. funkcjonariusze Straży
Miejskiej w Puszczykowie uczestniczyli w 177 inter -
wencjach. 

18 z nich dotyczących: awarii oświetlenia, dziur w jezdniach,
śliskich dróg, awarii sygnalizacji świetlnej przy Szkole Pod-
stawowej i Gimnazjum nr 2 przekazano niezwłocznie do Refe-
ratu Inwestycji Urzędu Miejskiego. Dwie interwencje dotyczyły
awarii oświetlenia i zostały przekazane do firmy ENEA. Kolej-
nych siedem związanych było z pomocą prawną dla Straży
Miejskich z Lubonia, Kórnika i Komorniki

Duża liczba interwencji związana była z pouczeniami kie-
rowców, którzy zaparkowali swoje samochody w niedozwolo-
nych miejscach. Wobec takich osób
zastosowano 61 pouczeń, a kolejne 3
dla rowerzystów poruszających się nie-
zgodnie z przepisami. Strażnicy wysta-
wili też 20 wezwań dla właścicieli po -
sesji obligujących ich do sprzątnięcia
śniegu z chodnika. 7 osób zostało upo -
mnianych za inne porządkowe wykro-
czenia (spalanie śmieci, zadymienie,
niedopilnowanie zwierząt).

Strażnicy ukarali:
– 5 sprawców wykroczeń mandatami porządkowymi na kwo-

tę 500 złotych (parkowanie w obrębie skrzyżowania, niedo-
pilnowanie zwierzęcia), 

– 94 kierowców naruszających przepisy drogowe za prze-
kroczenie prędkości na kwotę 12.650 złotych,

– założyli 2 razy blokady na koła pojazdów naruszających
przepisy Prawo o Ruchu Drogowym.

W dniu 21 marca 2013r. na ulicy Jarosławskiej w szopie
postawionej na terenie prywatnej działki, strażnicy ujawnili oso-
bę bezdomną. Niezwłocznie skontaktowano się z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Policją. Następnego dnia bez-
domny został przewieziony do noclegowni w Poznaniu. 

W dniu 29 marca 2013r. zabezpieczono na wysokości
skrzyżowania ulic Poznańska a Wysoka miejsce kolizji dro-
gowej, w której uczestniczyły 3 pojazdy.

W omawianym okresie funkcjonariusze wykonywali objaz-
dy kontrolne w godzinach rannych i popołudniowo-wieczor-
nych, których celem było działanie prewencyjne. Kontrolowali
miejsca, w których dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz
aktów wandalizmu (rejon sklepów, MOSiR, ul. Kraszewskiego
koło szpitala, ul. Poznańska rejon SP1 i SP2, Rynek). 

NIEBEZPIECZNE PSY
Strażnicy Miejscy odłowili również 4 bezdomne psy, któ-

re przewieziono do przytuliska w Łęczycy. Podczas jednego
z konwojów (18 marca 2013 roku) bezdomny pies transpor-
towany z pojazdu służbowego straży do kojca znajdującego się
na terenie przytuliska w Łęczycy ugryzł jednego ze strażników.
Funkcjonariuszowi udzielono pomocy medycznej w Szpitalu
puszczykowskim, a psa odwieziono do lekarza weterynarii 

w Komornikach na obserwację. Pies nie miał chipa, co nie
pozwoliło na znalezienie właściciela tego zwierzęcia. 

– Być może nie wszyscy właściciele czworonogów mieszkający
w naszym mieście wiedzą, że w Puszczykowie można bezpłatnie
zaczipować psa. Dysponujemy urządzeniem do odczytu danych
z czipów wszczepianych psom, co umożliwia szybki kontakt z właś-
cicielem czworonoga bez konieczności umieszczania zwierzęcia
w przytulisku. Korzystając z okazji chcę zaapelować do właści-

cieli psów o ich zaczipowanie – mówi
Dariusz Borowski, komendant Straży
Miejskiej w Pu  szczykowie.

NIE DOKARMIAJMY
DZIKÓW

W omawianym okresie czasu Straż
Miejska w Puszczykowie odnoto-
wała ponad 11 interwencji do ty-
czących „watahy” dzików porusza -
jących się po terenie Puszczykowa –

zwłaszcza ulica Gołębia, teren cmentarza, Mazurska, Pszeniczna
oraz Wysoka.

Jak mówi komendant D. Borowski podczas takich interwencji
odnajdywano miejsca, w których mieszkańcy Puszczykowa
wystawiali resztki jedzenia, które zwabiało dziki.

– Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt na terenie miasta. Zwie-
rzyna leśna jest dokarmiana przez myśliwych, w specjalnie
wyznaczonych do tego paśnikach, rozlokowanych w lasach, 
z dala od domów – apeluje Komendant D. Borowski. 

OSTROŻNIE Z WYPALANIEM
Wiosną tradycyjnie powraca temat wypalania resztek w przy-

domowych ogrodach. Wielu mieszkańców Puszczykowa ma
dylemat: Czy spalając w ogrodzie resztki gałęzi czy suchej tra-
wy narażają się na mandat czy nie?

– Zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na
terenie miasta dopuszczalne jest spalanie części organicznych
na ziemi. Oczywiście wszystko musi odbywać się pod kontrolą.
Niedopuszczalne jest, aby rozpalić duże ognisko i pozostawić je
bez opieki. W przypadku dużego ognia oraz zadymienia utrud-
niającego ruch pieszych czy samochodów jesteśmy zobowiąza-
ni interweniować. W takich przypadkach należy liczyć się z karą
grzywny. Interwencje podejmujemy także na zgłoszenie miesz-
kańców. Dlatego mam prośbę do mieszkańców naszego miasta,
aby po prostu takie wiosenne porządki na posesji uzgodnić z sąsia-
dem. Poinformować go o tym, że będziemy palić resztki to uchro-
ni nas przed niepotrzebnymi scysjami. Tu pragnę przypomnieć,
iż w miesiącach wakacyjnych, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia wpro-
wadzany jest całkowity zakaz spalania części organicznych 
na terenie miasta – informuje komendant D. Borowski. red

OSTROŻNIE Z OGNISKAMI

Godziny pracy Straży Miejskiej
Pon – pt. 6.00 – 22.00

Sob. 8.00 – 16.00 
Niedz. 12.00 – 20.00 

(w okresie 1.IV – 30.IX)
e-mail: straz.miejska@puszczykowo.pl 

dyżurny telefon: 0692 458 534

BEZPIECZEŃSTWO
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BRAVE KIDS W PUSZCZYKOWIE 
Już po raz czwarty w ramach międzynarodowego
programu BRAVE KIDS (24 czerwca – 14 lipca) dzieci 
z najdalszych zakątków globu odwiedzą Polskę, 
by uczestniczyć we wspólnych warsztatach
artystycznych. 

W tym roku Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek objął pat-
ronatem honorowym program BRAVE KIDS, w którym udział wezmą
również puszczykowskie dzieci. Do naszego miasta przyjadą dzie-
ci z Zimbabwe, Hong Kongu, Czech i Wrocławia. Puszczykowska
część tego niezwykłego programu edukacyjnego odbędzie się dzię-
ki uprzejmości i wsparciu Miasta Puszczykowa, Stowarzyszenia Enter
Art, Fundacji Fiedlerów i Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz
w Puszczykowie. Projekt współfinansowany jest przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego.

BRAVE KIDS to wyjątkowy program edukacyjny, którego misją
jest integracja artystycznych zespołów dziecięcych z różnych stron świa-
ta. Spotkanie ma na celu poszerzyć horyzonty zarówno dzieci, jak 
i dorosłych, zmotywować ich do współdziałania oraz inspirować do
dialogu. Tegoroczna edycja swoim działaniem obejmie około setkę
dzieci pochodzących m.in. z Armenii, Grenlandii, Laosu, Kirgista-
nu, Chin, Zimbabwe, Ugandy, Tanzanii, Indii, Izraela, Rumunii, Czech,
Danii i Gruzji i po raz pierwszy odbędzie się równolegle aż w czte-
rech miastach: we Wrocławiu, Warszawie, Łodzi i Puszczykowie. 
W każdym z tych miast odbywać się będą warsztaty artystyczne.
Następnie 8 lipca wszystkie dzieci spotkają się w dolnośląskich Kroś-
nicach, gdzie wspólnie przygotują spektakl finałowy. Zostanie on zapre-
zentowany widzom z Krośnic i okolicznych miejscowości, a później

PROJEKT UGANDA
Na przełomie stycznia i lutego 2013 uczestniczyłam
w Projekcie Uganda zrealizowanym przy wsparciu
Miasta Puszczykowa. 

Było nas dziesięcioro, z różnych miejsc w całej Polsce. Spotka-
liśmy się w Kyenjojo, by wspólnie pracować na rzecz dzieci z sie-
rocińca Burden Bearers Orphan Care i wspólnoty lokalnej. Współpra-
ca pomiędzy nami, a Pastorem Davidem Busobozi trwa od 3 lat i zmia-
ny, które zaszły od tego czasu są ogromne. Głównym sukcesem mate-
rialnym tego wyjazdu jest wybudowanie studni, która odmieniła życie
mieszkańców sierocińca. Jednak to z czym przyjechaliśmy do Kyen-
jojo, to nie jedynie wypełnione po brzegi torby, ale także otwarte
serca i wiedza. 

Od momentu, gdy Projekt Uganda wydawał mi się jedynie mrzonką
wiedziałam, że jeśli pojadę do Kyenjojo, to chcę przeprowadzić cykl
warsztatów dla młodych kobiet. Ostatecznie w warsztatach uczest-
niczyli zarówno chłopcy, jaki i dziewczęta, a nawet osoby starsze.
Podczas podsumowania warsztatów płakałam ze wzruszenia. Nie spo-
dziewałam się, że te wspólne spotkania tak bardzo ubogacą: zarów-
no ich, jak i mnie. 

Razem z dziewczynami pomalowałyśmy pomoce naukowe w szko-
le: literki, cyfry i trochę kwiatów, by ozdobić salę. Bawiłyśmy się
z dziećmi grając w piłkę, czy dmuchając balony. Nawet zwykłe ryso-
wanie przynosiło im bardzo wiele radości i było czymś wyjątkowym.

Jednak przede wszystkim poświęcałyśmy tym dzieciom uwagę, byłyś-
my po prostu dla nich. Najprostsze rzeczy znaczą najwięcej szcze-
gólnie, gdy w wieku lat 7 zostało się odpowiedzialnym za dwójkę
młodszego rodzeństwa. 

David i Anette, prowadzący sierociniec, są moimi bohaterami.
Dziewczęta i chłopców mieszkających w sierocińcu uratowali od
śmierci, dosłownie. Wykonują heroiczną pracę starając zapewnić się
dzieciom edukację i lepszą przyszłość. Ich codzienność pełna jest
wyz wań. Jestem zaszczycona, że przy wsparciu Miasta Puszczykowa,
mogłam pomóc w rozwiązaniu choć kilku z nich. 

Jeśli chcieliby Państwo zaadoptować dziecko z Ugandy na od ległość,
albo wesprzeć sierociniec w inny sposób zachęcam do kontaktu ze
mną: rubinowska@yahoo.com. Martyna A. Rubinowska

także podczas finału Brave Festival we Wrocławiu. A ponieważ jed-
nym z głównych elementów BRAVE KIDS jest animacja środowis-
ka lokalnego, zaproszone dzieci nie mieszkają w hotelach czy w schro-
niskach, ale u miejscowych wolontariuszy. Organizatorzy, jak co
roku, szukają więc osób, które chciałyby przyjąć do swoich domów
dzieci przyjeżdżające do Puszczykowa w okresie od 24 czerwca
do 8 lipca. Wolontariuszem goszczącym może być każdy, kto jest
gotowy zagwarantować tym młodym artystom nocleg, śniadania, kola-
cje, dowóz na warsztaty i spektakle, a także otoczyć ich opieką i goś-
cinnością. W razie chęci zaproszenia dziecka do swojego domu pro-
simy o kontakt z puszczykowską koordynatorką Anną Mieszałą, 
tel. 600 897 186, e-mail: anna.mieszala@gmail.com.

Więcej informacji na stronie: 
www.bravekids.eu lub www.puszczykowo.pl

fo
t.

 J
oa

nn
a 

S
to

ga
fo

t.
 M

ar
ty

na
 A

. 
R

ub
in

ow
sk

a



Echo Puszczykowa kwiecień 201312 www.puszczykowo.pl

OŚWIATA

Klaudia Walkowiak z Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie została laureatką 
II stopnia finału VIII Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów zorga -
nizowanej w Warszawie. Klaudia reprezentowała Wielkopolskę razem
z Wojciechem Wawrów i Julią Moryson.

Do finału dostało się 190-ciu uczniów
z całej Polski. Pierwszego dnia uczestnicy
rozwiązywali pięć zadań z różnych dzia -
łów matematyki takich jak: geometria,
algebra i kombinatoryka, które wymagały
od zawodników spostrzegawczości, spry-
tu, znajomości zaawansowanych wzorów
matematycznych. Po zawodach odbyło się
omówienie zadań, podczas którego
uczestnicy mogli wymienić się swoimi
wrażeniami i odczuciami, a także dowie-
dzieć się, jak poprawnie należało roz-
wiązać poszczególne zadania. 

Drugiego dnia zorganizowano uro-
czyste zakończenie VIII OMG, na którym
pojawiły się najważniejsze osobistości
związane z matematyką takie jak: Wal-
demar Pompe, Tomasz Szymczyk, Woj-
ciech Guzicki, a także wiceminister edu-
kacji – pani Anna Urbanowicz. Komisja
OMG przyznała następujące tytuły: lau-
reat I, II, III i IV stopnia oraz finalista.
Klaudia zdobyła tytuł laureata II stopnia!

– Ciężko jest mi opisać moją ogromną
radość wynikającą z faktu zdobycia tak
wysokiego miejsca. Jeszcze przez resztę

dnia nie mogłam w to uwierzyć. Wyob-
rażenie zdobycia tego tytułu jeszcze choć-
by rok temu było dla mnie niemalże nie-
osiągalne, bo OMG to najpoważniejsze,
najtrudniejsze i najambitniejsze zawody
matematyczne gimnazjalistów! Wyjazd na
Olimpiadę nie był dla mnie tylko zwykłym
wyjazdem na konkurs. Był wspaniałą
przygodą, podczas której zwiedziłam cie-
kawe miejsca, poznałam wiele osób,
z kilkoma udało mi się zaprzyjaźnić.
Kiedy przyszedł czas powrotu, ciężko
było nam się ze sobą rozstać. Chwile spę-
dzone w hotelu pełne śmiechu, żartów
i dowcipów matematycznych na zawsze
zostaną w mojej pamięci – mówi Klaudia. 

Gratulujemy wspaniałego sukcesu. 
red

Z ORTOGRAFIĄ 
SĄ ZA PAN BRAT
Uczniowie SP nr 1 będą reprezentowali Puszczykowo
podczas Powiatowego Konkursu Ortograficzne
Potyczki. 

W Powiatowym Konkursie Ortograficzne Potyczki uczest-
niczą uczniowie klas szóstych. Rozgrywany jest w trzech eta-
pach. W Puszczykowie XII odsłona mająca wyłonić repre-
zentacje miasta odbyła się 22 marca br. Jednak zanim repre-
zentacje puszczykowskich szkół stanęły do pojedynku odbyły
się szkolne dyktanda, w których wyłoniono trzyosobowe zespoły
reprezentujące szkoły. Szkołę Podstawową nr 1 reprezentowali
uczniowie: Maja Szklarska, Katarzyna Winkowska i Wojciech
Makosz. Przedstawicielami Szkoły Podstawowej nr 2 zostali
uczniowie: Anna Czombik, Margareta Ohnsorge i Wojciech
Wierzchowiecki.

W II etapie konkursu uczniowie indywidualnie zmierzyli się
z trudnym testem ortograficznym. Po jego rozwiązaniu komis-
ja oceniła i podsumowała prace. Zgodnie z regulaminem suma
punktów zespołu zadecydowała o udziale uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w finale, który odbędzie się 26 kwietnia br.
w Koziegłowach. Reprezentantom szkół gratulujemy! JEDYN-
CE życzymy powodzenia w finale. red

FINAŁ MATEMATYCZNEJ OLIMPIADY



Uczniowie klasy 2a z Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie
uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
im. J. Korczaka w Mosinie. Możliwość tę stworzyła
nam mama, jednego z naszych uczniów – pani Renata
Pawłowicz, za co serdecznie dziękujemy!

Pani dyrektor ośrodka Bożena Mazur umożliwiła nam ucze -
stnictwo w zajęciach z ceramiki i stolarstwa.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom: pani Magdalenie
Albrecht-Walczak oraz panu Maciejowi Jakubowskiemu,
którzy wprowadzili nas w tajniki wspomnianych wyżej tech-
nik rzemieślniczych. 

Wiemy teraz, jak od kuchni wygląda taka praca, jaki sprzęt
jest do niej potrzebny oraz jakie „cuda” można stworzyć. 

Dzięki warsztatom mogliśmy wzbogacić naszą ofertę deko-
racji wielkanocnych, które przygotowaliśmy na Kiermasz Wiel-
kanocny w naszej szkole. 

Aniszewska Dorota 
wychowawczyni klasy 2a

WARSZTATY 
GIMNAZJALISTÓW
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PITAGOREJCZYCY 
Z „DWÓJKI” 
W marcu uczniowie Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie
wzięli udział w organizowanym przez Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu konkursie
matematycznym „Pitagorejczycy”. 

Szkołę reprezentowali: Klaudia Walkowiak, Sara Grzelaszyk,
Aleks Wachowiak oraz Tomasz Szcześniak, który zdobył spe-
cjalne wyróżnienie. Zadania obejmowały materiał nieomawiany
na lekcjach, dlatego uczestnicy musieli wykazać się pomy -
słowością, własną wiedzą i dodatkowymi umiejętnościami. Po
ogłoszeniu wyników wszyscy zostali zaproszeni na wykład na
temat fraktali i możliwości wykorzystania matematyki w gra-
fice komputerowej. 

Podczas przerw można było zwiedzić budynek uniwersy-
tetu. Wyjazd na ten konkurs pozwolił nam poznać własne możli-
wości i nowe zagadnienia związane z matematyką oraz zachę-
cił do dalszego poznawania tego przedmiotu. red

SUKCES ZUZANNY
Zuzanny Szklarska – uczennicy klasy III Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie, została 
w tym roku laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego oraz laureatem
Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, organizowanych przez kuratorium
oświaty w Poznaniu.

W przygotowaniach do konkursów wspierały Zuzę: nauczycielka języka polskiego – Pani Domi-
nika Kubicka, oraz nauczycielka języka angielskiego – Pani Katarzyna Mroczek. red

GIMNAZJALISTÓW
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KULTURA

Wieczór 19 kwietnia został
zadedykowany miłośnikom
operetkowych utworów. 

Na scenie Biblioteki Miejskiej po raz
drugi wystąpiła grupa Operus Arte, tym
razem w koncercie zatytułowanym
„Przeboye i jej czułe słówka”. Soliści
Dorota Makulec (sopran) i Paweł Wy -
trążek (tenor) przenieśli publiczność 
w świat operetkowych intryg, namięt-
ności, zdrad i przede wszystkim miłoś-
ci, śpiewając utwory tj. „Kiedy skrzyp-
ki grają”, „Aria ze śmiechem”, „Usta
milczą dusza śpiewa”. Wszystko to

przy akompaniamencie Piotra Żukowskiego (piano) i w towa-
rzystwie Piotra Stanisława, fantastycznie wprowadzającego kon-

POWITANIE WIOSNY W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

ARIE W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

feransjerką w kolejne rytmy największych przebojów Wie-
deńskiej Operetki. Występ tej grupy po raz kolejny wprawił
widownię w fantastyczny nastrój. BMCAK

UUrroocczzyyssttee  zzaakkoońńcczzeenniiee  rrookkuu  aakkaaddeemmiicckkiieeggoo  AAkkaaddeemmiiii  SSeenniioorraa  

ooddbbęęddzziiee  ssiięę  2244  mmaajjaa  ggooddzz..  1188..0000

sseerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  nnaa  ssppoottkkaanniiee  zz  ppiioosseennkkąą  rroossyyjjsskkąą

(wystąpi grupa języka rosyjskiego pod opieką Ajżany Prendke przy wsparciu Rafała Prendke)
BBiibblliiootteekkaa  MMiieejjsskkaa  iimm..  mm..  MMuussiieerroowwiicczz  ww  PPuusszzcczzyykkoowwiiee,,  uull..  WWyyssookkaa  11

Mimo zdecydowanie zimowej aury studenci Akademii Seniora ze śpiewem na ustach powitali kalendarzową wiosnę.
Specjalnie dla przybyłych na scenie wystąpili uczestnicy zajęć wokalnych prowadzonych przez Justynę Książek. Przy akom-
paniamencie pianina wyśpiewali od dawna przygotowywane wiosenne przeboje tj. „Wiosna”, „20 lat, a może mniej”, „Pio-
senka kubańska” czy „Parostatek”. Po bisach i licznych ukłonach goście uczestniczyli w otwarciu wystawy pana Marka
Kubiaka pt. „Pasja”. Zbiór prac przedstawiał 28 refleksji Męki Pańskiej od modlitwy Jezusa w Ogrójcu aż po Emaus, co
pozwoliło uczestnikom przenieść się w świąteczny czas. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy i zapraszamy do
udziału w następnych wystawach i koncertach. BMCAK
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WIELKANOCNY KIERMASZ 
23 marca br. w Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie odbył się Kiermasz
Wielkanocny, podczas którego młodzież przygotowała stoiska
z tradycyjnymi ozdobami i wypiekami wielkanocnymi.

Oprócz sprzedaży własnoręcznie przy-
gotowanych produktów gimnazjaliści
aktywnie uczestniczyli w wiosennym
pokazie mody oraz festiwalu palmy
gigant. Stroje wiosenne, zgodnie z nur-
tem ekologicznym były wykonane
wyłącznie z papieru.

Wśród naszych uczniów odkrywaliśmy
talenty w konkursie „MAM TALENT”.

Uczestnikami konkursu byli: Alicja Fab-
rycka z klasy 1b, która pokazała swoje
umiejętności gry na perkusji. Występ
zro bił na wszystkich duże wrażenie, prze-
de wszystkim dlatego, że dziewczyna
grająca na perkusji to rzadkość. Drugi
wystąpił Jakub Frankowski z klasy 2a
wraz ze swoim zespołem. Wspaniały jest
fakt, że chłopcy wykonali utwór, skom-
ponowany samodzielnie. Trzecią uczest-
niczką była uczennica klasy 3b – Izabel-
la Duszczak, która również wykazała się
muzycznym talentem. Uraczyła wszyst-
kich swoim pięknym, czystym i donośnym
głosem. Wśród publiczności przeprowa-
dzono głosowanie i okazało się że zwy-
ciężyła nasza perkusistka. Serdecznie
gratulujemy!!!

W trakcie kiermaszu gościliśmy oso-
by szkolące psy „do zadań specjalnych”,
dzięki czemu mogliśmy poznać specyfikę
pracy psów tropiących oraz psów prze-
wodników. Dodatkową atrakcją były
warsztaty ceramiczne, w trakcie których

każdy samodzielnie mógł wykonać gli-
niane naczynia.

Niepowtarzalną atrakcją była wysta-
wa ponad stu minerałów, którą przygo-
towali uczniowie z klas pierwszych:
Jędrzej Kowal oraz Igor Döring wraz
z rodzicami. Cała prezentowana kolek-
cja pochodziła z prywatnych zbiorów
naszych uczniów i była naprawdę impo-
nująca. Prócz minerałów mogliśmy
podziwiać: skamieniałości przewodnie –
amonity i trylobity oraz meteoryt „Cam-
po del Cielo”, pochodzący z Argentyny!
Chłopcy wykazali się dużą wiedzą na
temat minerałów, udzielali informacji,
odpowiadali na specjalistyczne pytania,
a także opowiadali w jaki sposób stali się
posiadaczami swoich okazów. 

Igor przygotował również konkurs
pod hasłem ,,Powrót do przeszłości” –
w którym można było wykazać się nie
łatwą umiejętnością krzesania ognia. 

Kiermasz Wielkanocny wprowadził
wszystkich jego uczestników, wśród
których był Andrzej Balcerek Burmistrz
Puszczykowa w atmosferę Świąt, co
w tym roku wydaje się być niezbędne.
Aura za oknem przypominała raczej
zimę i Boże Narodzenie. 

Dorota Aniszewska 
opiekun Samorządu Uczniowskiego

MALI CZYTELNICY 
W BIBLIOTECE
Mimo, że w swojej biblioteczce uczniowie klasy Ib 
SP nr 2 mają wiele ciekawych opowiadań, bajek
i piękne albumy, młodzi czytelnicy chętnie
odwiedzają Bibliotekę Miejską im. Małgorzaty
Musierowicz w Puszczykowie. 

Pretekstem do wizyty jest nie tylko wypożyczanie kolejnych
pozycji książkowych, ale udział w bardzo interesujących lek-
cjach bibliotecznych prowadzonych przez Panią Małgorzatę
Niedzielską. Podczas jednej z minionych wizyt Pani Małgo-
sia przeczytała dzieciom niezwykłą historię księżniczki, któ-
ra marzyła o koparce. Dzieci rysowały i opowiadały o swoich
marzeniach. Było przy tym trochę zabaw ruchowych i wiele
śmiechu. 

Na zakończenie dzieci wrzucały zgniecioną kartkę papie-
ru do wybranego koszyka. Jeśli kartka trafiła do oznaczonego
uśmiechniętą buźką znaczyło, że spotkanie się bardzo podo-
bało, jeśli do koszyka ze smutną buźką, to nie podobało. Dzie-
ci mogły celować też do koszyka zaznaczonego buźką
świadczącą o tym, że było tak sobie. Jak się okazało wszyst-
kim bardzo się podobało. 

Jak zwykle żal było się rozstawać z Panią Małgosią, ale zaraz
po tym spotkaniu na klasę Ib czekała kolejna atrakcja – teat-
rzyk dla dzieci zatytułowany Calineczka. Mimo, że wszyscy
już znali tę baśń Hansa Christiana Andersena z dużym zain-
teresowaniem oglądali przygody maleńkiej bohaterki, nagra-
dzając aktorów gromkimi brawami.

Droga do szkoły minęła bardzo szybko na dzieleniu się
wrażeniami. Mali czytelnicy już nie mogą się doczekać, kie-
dy znów odwiedzą bibliotekę. red

OŚWIATA
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INFORMACJE

I. Adres nieruchomości – Puszczykowo, ulica Kościelna

II. Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków – część
działki nr 701/30 o powierzchni ogólnej – 2,8298 ha, obręb
Puszczykowo, arkusz mapy – 6.

III. Nr księgi wieczystej – PO2P/00106660/8 z wpisem
prawa własności na rzecz Miasta Puszczykowa.

IV. Opis nieruchomości – teren położony w Puszczyko-
wie, obejmujący część działki nr 701/30 przy ulicy Koś-
cielnej, nieruchomość ogrodzona, na terenie której znajdują
się obiekty budowlane o charakterze sportowo-rekreacyj-
nym. W pasie drogowym dróg przylegających do działki
701/30 znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji sani-
tarnej, gazowa oraz prąd. Dział IV Księgi wieczystej nie
zawiera żadnych obciążeń. Dział III zawiera ograniczone pra-
wo rzeczowe na rzecz ENEA – Operator w zakresie służeb-
ności swobodnego przechodu i przejazdu, które nie doty-
czy przedmiotowej części nieruchomości.

V. Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia –
0,9720 ha, podzielona na 2 części oznaczone jako:

• Teren nr 1 o powierzchni około 0,7950 ha.
• Teren nr 2 o powierzchni około 0,1770 ha.

VI. Przeznaczenie w planie zagospodarowania prze-
strzennego – nieruchomość objęta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla tere-
nu położonego w centrum miasta w rejonie ulic Kościelnej,
Poznańskiej, Słonecznej – etap B, zatwierdzonym uchwałą
Rady Miasta Puszczykowa nr 323/10/V z dnia 6 paź-
dziernika 2010 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego Nr 248 z dnia 15 grudnia
2010 roku poz. 4583 (wejście w życie 16 stycznia 2011
roku). Zgodnie z powyższym planem nieruchomość prze-
znaczona jest pod tereny zabudowy usługowej – usługi spor-
tu i rekreacji.

VII. Cel dzierżawy – zagospodarowanie terenu sporto-
wo-rekreacyjne, budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowana w dwóch
etapach: pierwszy na terenie nr 1, drugi na terenie nr 2,
o łącznej powierzchni zabudowy kubaturowej nie większej

niż 3400 m2 co stanowi nie więcej niż 35% powierzchni
dzierżawionego terenu; pozostała część terenu powinna być
zagospodarowana obiektami, urządzeniami i zielenią o cha -
rakterze rekreacyjnym.

W pierwszym etapie przewiduje się wybudowanie co naj-
mniej następujących obiektów:

– budynek hali sportowej wielofunkcyjnej z kortami i zaple-
czem socjalno-fitnessowym i gastronomicznym, zewnętrz-
ne korty tenisowe z chodnikami i ogrodzeniem, wykonanie
pól do minigolfa wraz z chodnikami, wykonanie plenerowych
urządzeń sportowo-rekreacyjnych, np. ścianki treningowej,
ścianki wspinaczkowej, urządzeń do gier, zagospodarowanie
terenu małą architekturą i zielenią niską, wykonanie trybun
wewnętrznych, zabezpieczenie terenu z możliwością wyko-
nania ażurowego ogrodzenia z wyłączeniem elementów beto-
nowych.

W drugim etapie przewiduje się wybudowanie co najmniej
następujących obiektów:

– zaplecze rekreacyjno-noclegowo-socjalne, zagospo-
darowanie terenu małą architekturą z zielenią niską dla
obsługi obiektu.

VIII. Okres dzierżawy – do 30 lat

IX. Termin zagospodarowania nieruchomości i oddania
obiektów do użytkowania 

• Teren nr 1 – do 30.06.2015 roku
• Teren nr 2 – do 31.12.2017 roku

X. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego – usta-
lona na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę
majątkowego wynosi 0,58 zł netto + podatek VAT wg obo-
wiązującej stawki za 1 m² terenu miesięcznie, płatne w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Oprócz stawki czynszu, Dzierżawca zobowiązany jest do
ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem i użytko-
waniem przedmiotu dzierżawy (w tym opłat za media), ubez-
pieczenia nieruchomości oraz opłaty z tytułu podatku od nie-
ruchomości. Czynsz podlega corocznej waloryzacji o wskaź-
nik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

XI. Wadium – w wysokości 13.000 zł, należy wnieść do
dnia 7 maja 2013 roku: w pieniądzu – na rachunek ban-
kowy Miasta Puszczykowa nr: 46 9048 0007 0000 6028

OGŁASZA I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 
na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, 

położonej w Puszczykowie, obręb Puszczykowo, przy ulicy Kościelnej, 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji

BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
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6000 0002 w GBS Mosina, a w obligacjach Skarbu Pań-
stwa lub papierach wartościowych, dopuszczonych do obro-
tu publicznego – w Kasie Urzędu Miejskiego w Puszczyko-
wie. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem,
aby środki znalazły się na rachunku bankowym Miasta Pusz-
czykowa najpóźniej do dnia 7 maja 2013 roku, pod rygo-
rem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty
wadium nie został spełniony. Wadium zwraca się uczest-
nikowi przetargu, w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub
odwołania przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, któ-
ra wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet kaucji lub
czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez
tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz
Wydzierżawiającego.

XII. Termin i miejsce przetargu – część jawna przetar-
gu – otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2013 roku
o godzinie 10.00, w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, 
ul. Podleśna 4 (budynek B, pokój nr 7).

XIII. Składanie ofert – pisemne oferty należy składać do
dnia 7 maja 2013 roku do godziny 12.00 w kancelarii Urzę-
du Miejskiego w Puszczykowie, przy ul. Podleśnej 4
w zamkniętej kopercie z napisem „I przetarg pisemny nie-
ograniczony na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Koś-
cielnej w Puszczykowie”. 

Przetarg jest ważny, chociażby wpłynęła tylko jedna ofer-
ta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

Pisemna oferta powinna zawierać:
imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz sie-

dzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub przedsię-
biorca; podmioty podlegające wpisom do rejestrów winny
dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru 
(nie starszy niż 6 miesięcy), datę sporządzenia oferty,

oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami prze-
targu i postanowieniami przyszłej umowy dzierżawy i przyj-
muje je bez zastrzeżeń, oferowaną stawkę czynszu
dzierżawnego netto, oświadczenie, że oferent zapoznał się
ze stanem nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych
zastrzeżeń, oświadczenie o nakładach, które oferent
zamierza poczynić na nieruchomości z podaniem zakresu
rzeczowego i harmonogramem prac, koncepcję architek-
toniczno-urbanistyczną zagospodarowania terenu, opis
sposobu wykorzystania nieruchomości, aktualne zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub
aktualny wypis właściwego rejestru, oświadczenie oferen-
ta o niezaleganiu z podatkami i opłatami, oświadczenie ofe-
renta o niezaleganiu w opłacaniu składek z tytułu ubez-
pieczenia społecznego, oświadczenie, że oferent posiada
wiedzę i doświadczenie w przedmiocie przetargu, dysponuje

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdol-
nymi do wykonania zamówienia, a także znajduje się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na pro-
wadzenie działalności gospodarczej oraz zagospodarowa-
nie terenu przedmiotu dzierżawy w sposób określony
w zakresie rzeczowym i harmonogramie prac, dowód wnie-
 sienia wadium.

XIV. Uwagi – Dzierżawca winien przedłożyć oświadczenie
w formie aktu notarialnego o poddaniu się, w trybie art. 777
§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego egzekucji, co do wyda-
nia nieruchomości po zakończeniu dzierżawy oraz egzeku-
cji należności czynszowych w wysokości dwunastomie-
sięcznego czynszu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego
obciążają Dzierżawcę. W przypadku nieprzedłożenia takie-
go oświadczenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umo-
wy, nie później jednak niż przed przejęciem nieruchomoś-
ci, Wydzierżawiający odstąpi od umowy bez zachowania ter-
minów wypowiedzenia, a Dzierżawca zobowiązany będzie do
zapłacenia kary umownej w wysokości ustalonej w umowie.

Protokolarne przejęcie nieruchomości następuje w ter-
minie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego. W przypadku
protokolarnego nieprzyjęcia nieruchomości, Wydzierża -
wiający może odstąpić od umowy – w tym wypadku Dzier -
żawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej
w wysokości ustalonej w umowie.

Podmiot, wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie do
realizacji inwestycji przedstawionej w ofercie przetargowej,
przy czym wszelkie roboty budowlane na terenie dzierżawio-
nej nieruchomości podmiot wykona we własnym zakresie
i na własny koszt, w tym również budowę przyłączy infra-
struktury technicznej na nieruchomości, na podstawie
warunków określonych przez gestorów odpowiednich sie-
ci. Wszelkie opinie, zezwolenia lub decyzje stosownych orga-
nów, w przedmiocie możliwości prowadzenia planowanej
działalności oraz zamierzonych prac budowlanych, Dzierżaw-
ca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu
mogą zapoznać się z warunkami przetargu (w tym z regu-
laminem przetargu i projektem umowy dzierżawy) w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budy-
nek A, pok. 2 oraz na tablicy ogłoszeń, w godzinach urzę-
dowania, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie – BIP.

Zastrzega się prawo do odwołania lub zmiany oferty prze-
targowej oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn,
jak również zamknięcia przetargu bez wybierania której-
kolwiek z ofert.

Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie w godzinach urzędo-
wania, pod nr tel. 61 89 83 703 i 61 89 83 730. �

Burmistrz Miasta Puszczykowa – mgr Andrzej Balcerek
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OŚWIATA

SZPITAL M MIEJSCE
EDUKACJI

Ciekawe zajęcia dydaktyczne (wykłady, obserwacje mikro-
skopowe, pokazy sprzętu laboratoryjnego) odbywały się w pra-
cowniach biochemii, hematologii, immunologii, mikrobiologii
i analityki medycznej. Uczniowie mieli też możliwość obej-
rzenia sterylizatorni – miejsca, do którego nie wszyscy mają
wstęp. Przez chwilę mogli poczuć się jak profesjonaliści,
maszerując przeze zatłoczony korytarz, pełny wyczekujących
pacjentów. Obserwacje preparatów tkanek człowieka przy-
prawiło niektórych o omdlenia i słabości, ale i tak to nie
obniżyło to entuzjazmu naszych dzielnych gimnazjalistów. Być
może dzięki niecodziennym zajęciom ktoś odnalazł swoje
medyczne powołanie? Dzięki uprzejmości pracowników
poszczególnych pracowni szpitala, uczniowie zmienili zwykły,
szkolny dzień na szpitalną lekcję pełną wrażeń. Oprócz 
zdobytej wiedzy oraz doświadczenia młodzież otrzymała też
upominki.

Drugoklasiści z Gimnazjum nr 2 odwiedzili Szpital im.
Stefana Tytusa Dąbrowskiego w Puszczykowie. 

W imieniu uczniów i nauczycieli serdecznie dziękujemy
Pani Prezes Zarządu Szpitala Ewie Wieja za umożliwienie

uczestnictwa w interesujących zajęciach, a Pani Kierownik
Działu Marketingu Jolancie Sielskiej za ich zorganizowanie.

A. Fąs, E. Orzechowska

W marcu dzieci z przedszkola „Chatka Kubusia
Puchatka” w Puszczykowie pojechały do Muzeum
Narodowego w Poznaniu. Tematem spotkania w galerii
Malarstwa i Rzeźby był „Muzealny zwierzyniec”. 

Maluchy uczestniczyły w zajęciach muzealnych, podczas
których zobaczyły jak popularny w sztuce jest motyw
zwierząt. Na zakończenie, pobudzając swoją fantazję i inwen-
cję twórczą, dzieci wykonały z plasteliny różne zwierzęta fan-
tastyczne i realistyczne. Dla większości przedszkolaków
wycieczka do muzeum była ogromnym przeżyciem. Wrażenie
robiły nie tylko bogate zbiory, ale również sama architektu-
ra wnętrza muzeum.

Wrażeń kulturalnych dostarczyli również zawodowi śpiewacy,
którzy przyjechali do przedszkola z repertuarem operowym.
Tematem przedstawienia było: „Cudowne dziecko”, czyli rzecz
o Mozarcie oraz pan Świerszcz w operze. Dzieci wysłuchały arii
i serenady oraz zapoznały się z takimi pojęciami jak: duet, dyry-
gent, batuta, orkiestron, opera oraz uwertura.

OBCOWANIE ZE SZTUKĄ

Jak co miesiąc aktorzy z Poznania zafundowali dzieciom mnó-
stwo wrażeń. Maluchy nie tylko oglądały, ale również aktyw-
nie brały udział współtworząc przedstawienie „Kot w butach”

W marcu dzieci były też na wycieczce w Szreniawie, gdzie
przywitały pierwszy dzień wiosny i poznały zwyczaje i tradycje
związane z świętami Wielkiej Nocy. red

Urząd Stanu Cywilnego w Puszczykowie uprzejmie prosi o zgłaszanie jubilatów 
zainteresowanych udziałem w uroczystości wręczania medali 

za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Kontakt: Joanna Szejn (tel. 61 898 37 21)
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POWIATOWY RAJD
278 osób tworzących 84 załogi uczestniczyło 
w Samochodowym Rajdzie Turystycznym 
po Powiecie Poznańskim. 

Uczestnicy, wśród których było także 9 załóg z osobami nie-
pełnosprawnymi wybierali spośród dwóch tras, których metę
wyznaczono w Puszczykowie. Organizatorami imprezy byli:
Powiat Poznański oraz Oddział PTTK Poznań-Nowe Miasto.

Pierwsza trasa miała start w Swarzędzu, druga w Lusowie.
Wszyscy uczestnicy, po pokonaniu około 40 kilometrów mel-
 dowali się w Puszczykowie, gdzie na mecie musieli jeszcze odpo-
wiedzieć na pytania dotyczące pokonanej trasy. 

– Po podliczeniu punktów okazało się, że drużynowo: I miejs-
ce zajęła załoga nr 8 z Poznania z kapitanem Anetą Bednarek,
na II miejscu uplasowała się załoga nr nr 23 z Zespołu Szkół
nr1 w Swarzędzu – kapitan Mateusz Kalke. III miejsce przy-
padło w udziale załodze nr 18 z kapitanem Jarosławem Dzia-
doszem – mówi Eugeniusz Jacek, komandor rajdu.

Zwycięzcy otrzymali puchary, a wszystkie załogi nagrody
rzeczowe. Dodatkowymi nagrodami rzeczowymi uhonorowano
także 21 najlepszych uczestników konkursu wiedzy. Specjal-
ne wyróżnienie otrzymał Marek Frejus. Na mecie na wszyst-
kich czekała także pyszna grochówka. 

Najmłodszym uczestnikiem rajdu był 3 miesięczny Wła -
dysław Kapturski z Swarzędza. red
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FINAŁY PUSZCZYKOWSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ
23 marca br. w sali gimnastycznej Szkoły Podsta -
wowej nr 2 po raz ostatni w sezonie 2012/2013
spotkały się zespoły Puszczykowskiej Ligi Piłki
Siatkowej. 

Jako że dwa zespoły zakończyły rywalizację w trakcie ligi,
do finałów dotarło sześć drużyn. O godzinie 16:00 rozpoczął
się mecz o V miejsce. Drużyna Budowlanki mierzyła się 
z zespołem MKS PTS II. Po wyrównanej walce zwyciężyła dru -
żyna MKS PTS II. 

W meczu o III miejsce walczyły drużyny PTS I i Żubry.
Wynikiem 3:1 zwyciężył zespół Żubrów. 

W finale zmierzyły się zespoły Seniorów i Wyczesów. Mecz
stał na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie zwyciężyła
drużyna Wyczesów wynikiem 3:1.

Wszystkie zespoły zostały nagrodzone małymi upominkami,
zaś dla pierwszych czterech miejsc przygotowano pamiątkowe
medale. Mamy nadzieję, że już niebawem rozpoczniemy
rywalizację na piaszczystych boiskach Puszczykowa. Zapraszamy
do obserwowania strony www.caspuszczykowo.pl. /CAS/jh



we, które odbędą się na akwenie Lubiatówko 28.04.13. Zapi-
sy pod numerem telefonu Sekretarza 797 986 622, od 22.04.13
– 26.04.13 w godzinach 15 – 20. Zawody zaliczane będą do
klasyfikacji dyscypliny spławikowej. Autobus zatrzymywać
będzie się w stałych miejscach od godz. 6:00.

12 maja zapraszamy na zmagania podczas zawodów „Mistrz
Koła 2013”, zapisy będą prowadzone pod numerem telefonu
Sekretarza od 06.05.13 – 10.05.13 w godzinach 15 – 20. Zawo-
dy są kolejnymi z cyklu dyscypliny spławikowej w ramach kon-
kursu o tytuł „Wędkarza roku 2013”. Informacja o miejscu
zawodów zostanie podana dwa tygodnie przed zawodami, na
tablicach ogłoszeniowych, w sklepie wędkarskim przy ulicy
Piaskowej – obok sklepu „Społem” i stronie internetowej Koła:
www.pzw.org.pl/puszczykowo/.
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WĘDKARSKIE WIEŚCI
Przeciągająca się zima dała nam się we znaki.
Zalegający śnieg spowodował odwołanie zawodów 
z okazji Okręgowego dnia wędkarza. 

Ubolewamy nad tym, ponieważ zawody organizowane
przez Okręg PZW w Poznaniu, Koło nr 62 Karaś w Poznaniu
i Puszczykowskie Koło wędkarskie, podnoszą prestiż nie tyl-
ko Koła, ale i miasta w środowisku wędkarskim.

Na 14 kwietnia zaplanowano zawody „Rozpoczęcia sezo-
nu 2013” Koła PZW w Puszczykowie. Do ostatniej chwili
Zarząd Koła miał nadzieję, iż zawody się odbędą. Dokonano
zapisów, wędkarze czekali z niecierpliwością na rozpoczęcie
sezonu. Po zimie, która była wyjątkowo długa, sytuacja
hydrologiczna Polskich rzek, w tym Warty, uległa pogorsze-
niu. W trosce o bezpieczeństwo wędkarzy (wysoki poziom War-
ty) Zarząd Koła podjął decyzje o odwołaniu zawodów. Kiedy
stan wód wróci do normy, zawody zostaną przeprowadzone na
Warcie w Puszczykowie. 

Mimo przeciwności, kontynuujemy wędkarskie zmagania.
Zapraszamy więc wszystkich wędkarzy na zawody wyjazdo-

W imieniu Zarządu Koła, chciałbym złożyć serdecz-
ne podziękowania za wsparcie realizacji zadania pub-
licznego „Organizacji zawodów wędkarskich dla miesz-
kańców” przez Burmistrza Miasta Puszczykowa, Pana
Andrzeja Balcerka. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Adam Stefaniak, Sekretarz Koła

LIGA TENISA STOŁOWEGO ZAKOŃCZONA
20 kwietnia odbył się ostatni turniej z serii
Puszczykowskiej Ligi Tenisa Stołowego
organizowanej przez Centrum Animacji Sportu. 

Wystartowały trzy kategorie zawodników: dziewczęta
szkół podstawowych, chłopcy szkół podstawowych oraz open
mężczyzn. 

Wśród dziewcząt pierwsze trzy miejsca zajęły: Julia Andrze-
jewska, Julia Sobska oraz Weronika Szklarska. Wśród
chłopców – Krzysztof Malkowski, Łukasz Ratajczak i Tymo-
teusz Pawlak. 

W kategorii open mężczyzn pierwsze miejsce zajął Jakub Zie-
lewicz, drugie –Jacek Mazurek, zaś trzecie Andrzej Walkiewicz. 

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki, a wszyscy ucze -
stnicy koszulki CAS. Najbliższy turniej tenisa stołowego już pod-
czas Dni Puszczykowa. Zapraszamy! /CAS/jh

6 kwietnia Centrum Animacji Sportu zaprosiło
mieszkańców na turniej brydża sportowego. Odbył
się w po mieszczeniu BM CAK przy ulicy Wysokiej. 

Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi sta-
tuetkami i wielkanocnymi słodyczami. W końcowej kla-
syfikacji pierwsze trzy miejsca zdobyli: I miejsce – Andrzej
Janaszek/Jerzy Ozorowski, II miejsce – Krzysztof Krau-
se/Andrzej Proniewicz, III miejsce – Piotr Surdyk/Piotr Tyra-
nowski. Kolejny turniej będziemy organizować podczas Dni
Puszczykowa. Już dzisiaj zapraszamy. /CAS/jh 

WIELKANOCNY TURNIEJ BRYDŻOWY
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CZYLI BIEGAJ Z NAMI, 
A JAK CHCESZ, 
TO Z PRZYGODAMI
O tym, że Puszczykowianie biegają, świadczy ilość
biegających na co dzień, jak i tych którzy startują
w zorganizowanych biegach. W ostatnim poznańskim
półmaratonie startowało prawie 40 osób z naszego
miasta, a w maratonie 30 osób. 

Na pewno tak liczny udział to także efekt popularyzowania
się tej formy aktywności. Do biegania nie potrzeba kosztow-
nego sprzętu (no, może poza butami, które są jakąś inwestycją),
nie potrzeba infrastruktury, nie trzeba formować drużyn. Bie-
ganie, nie wymaga dojazdu, możemy wyjść z domu i już jes-
teśmy na treningu. I to jakim – dzięki bieganiu można naje-
fektywniej spalić kalorie. 

Tak duża liczba startujących Puszczykowian to także efekt
fantastycznych terenów, które znajdziemy w sąsiedztwie
naszego miasta. To nie tylko trasy biegowe i rowerowe, ale także
możliwość pływania kajakiem. Warto byłoby te aktywności
połączyć i zachęcić innych do wykorzystania potencjału
miejscowości, w której mieszkamy. 

Coraz bardziej popularne, obok sławnego i wyczynowego
triathlonu staje się Adventure Racing – połączenie biegów na
orientację, jazdy na rowerze, kajakarstwa, jeżdżenia na rol-
kach czy wspinaczki. Biegi te są organizowane, zarówno jako
wydarzenia o charakterze ekstremalnym, wielodniowym,
jak i jednodniowe „sprinty”. Jedną z atrakcji rajdów przygo-
dowych jest udział zespołów. Zazwyczaj w trasę ruszają zespoły
2–4 osobowe, które mają za zadanie zaliczyć wszystkie wyzna-
czone punkty kontrolne, w możliwie jak najkrótszym czasie.
Współ praca w zespołach, pozwalająca na odnalezienie punk-
tów kontrolnych odróżnia tę dyscyplinę od wspomnianego
triathlonu, czy biegów długodystansowych, które są zmaga-
niami solistów. 

Od kilku lat Piotr Weigt organizował w Puszczykowie Rajd
Puszczyka, w formule Adventure Racing, opierający się na tra-
sie biegowej i rowerowej. W tym roku we współpracy z Pusz-
czykowskim Towarzystwem Sportowym (PTS) trasy mają zos-
tać rozszerzone o spływ kajakiem. 

Planowane trasy to ok. 5 km biegu na orientację, ok. 20 km
jazdy na rowerze i ok. 3 km spływu kajakiem, całość dla
zespołów 2 osobowych. Oprócz ambitnych sportowców, dla
których rajd będzie sprintem, liczymy na udział amatorów,
a zwłaszcza par rodzinnych – rodzica z dzieckiem (od 11–12
lat). Oczywiście, na zakończenie, wspólne spotkanie i rege-
neracja, najprawdopodobniej przy ognisku. Termin rajdu, to
niedziela, 16 czerwca 2013 r., start godzina 11. 

Szczegóły, co do samego biegu i planowanych tras pojawią
się wkrótce na stronie internetowej PTS-u. Ze względu na cha-
rakter działań PTS-u oraz dążenie do niskich opłat wpisowych
liczymy na sponsorów. Chcemy przez sport promować tych
przedsiębiorców, którzy zechcą wesprzeć nasze działania. Kon-
takt – na stronie PTS-u. 

By dobrze przygotować się do rajdu planujemy „godzinę bie-
gową” w każdy wtorek i czwartek, o 19.30 start z rynku w Pusz-
czykowie. Do wspólnego biegania zapraszamy tych, którzy bie-
ganie zaczynają, lub go nie lubią. Trasa i tempo zostaną dosto-
sowane do najsłabszych zawodników. 

W imieniu PTS-u i organizatorów zapraszam na bieg i bie-
gowe przygotowania. Krzysztof Czekalski

FINAŁ KATARZYNY 
23 marca na Politechnice Poznańskiej odbył się II rzut

Akademickich Mistrzostw Województwa w badmintonie.
Jak zawsze cieszyły się one dużym zainteresowaniem
wśród poznańskich studentów. 

Nie zabrakło na nich również reprezentantki z Pusz-
czykowa. Katarzyna Kistowska występująca w barwach
Uniwersytetu Przyrodniczego po wielu zaciętych poje-
dynkach dotarła do finału, w którym po długiej walce
pokonała zawodniczkę z Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza. PTS

SPORT
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MISTRZOSTWA PUSZCZYKOWA 
W BADMINTONIE
6 kwietnia odbyły się Mistrzostwa Puszczykowa w Badmintonie
organizowane przez Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe. 

Zawody zgromadziły na starcie ponad
40 zawodników w kilku kategoriach
wiekowych. Zmagania na kortach roz-
poczęli najmłodsi uczestnicy w katego-
rii dzieci klas 1–3. Nie zabrakło emo-
cjonujących pojedynków i wyrównane-
go finału, gdzie Jakub Mikołajczak poko-
nał klasowego kolegę Jakuba Standar.
Trzecie miejsce zajął Grzegorz Jana-
szek, zaś czwarte Kuba Dudek ( najmłod-
szy 5,5-letni uczestnik zawodów). W kate-
gorii dziewczynek klas 3–6 pierwsze
miejsce zajęła Weronika Wojda wygry-
wając z drugą Martyną Wojdat i trzecią
Gabi Ossowską. Kolejną kategorią była
silnie obsadzona grupa chłopców klas 
4–6. Tutaj niespodziankę sprawił Michał
Tecław, który wygrał całą kategorię.
W półfinale zwyciężył z faworytem
zawodów Kubą Kędziorą. W finale
Michał nie dał też szans Wojtkowi Paw-
likowi, który musiał zadowolić się drugim

miejscem. Ostatecznie podium tej grupy
to: 1. Michał Tecław 2. Wojtek Pawlik 
3. Kuba Kędziora. Następną kategorią sta-
nowili gimnazjaliści. W tej grupie bez-
konkurencyjny był Mateusz Kędziora,
który pokonał drugiego Kacpra Mazura
i trzeciego Macieja Czyża. Po konku-
rencjach najmłodszych przyszedł czas na
kategorię Wesołego Amatora Panów,
która okazała się najliczniejsza. Po poje-
dynkach grupowych i fazie pucharowej
zostało trzech zawodników. Najlepszy
okazał się Robert Golak, który pokonał
drugiego Marka Kędziorę i trzeciego
Marcina Rembowskiego. W kategorii
OPEN kobiet zagrało pięć zawodniczek
stanowiąc jedną grupę i grając systemem
„każdy z każdym”. Złoto zdobyła Agata
Matla pokonując srebrną medalistkę
Marię Fiedler, brązową Małgorzatę
Dudek. W kategorii OPEN Panów w fina-
le spotkali się bracia Janaszkowie, gdzie

lepszy okazał się Kuba pokonując Prze-
mka w dwóch setach. Trzecie miejsce
i brązowy medal zajął Mateusz Kędzio-
ra, który mimo młodego wieku prezentuję
bardzo wysoki poziom.

Na koniec zawodów przyszedł czas na
gry podwójne, które były rozegrane po raz
pierwszy w historii Mistrzostw. Z sześciu
par najlepiej spisała się para Jakub Kra-
kowski/Mateusz Wilczek, która pokonała
w finale parę Katarzyna Kistowska/Mate-
usz Kędziora. Trzecie miejsce zajęła para
Krzysztof Jassem/Przemek Janaszek.

Organizatorzy turnieju nie kryją zado-
wolenia z wysokiej frekwencji w zawo-
dach oraz co raz większej popularności
badmintona w naszym mieście.

Dzień po puszczykowskich zawodach,
w niedzielę w pobliskim Dopiewie od-
był się turniej badmintona
w grach podwójnych. Dwie
pary z Puszczykowa stanęły
na najwyższych miejscach
podium. Mateusz Wilczek
z Jakubem Krakowskim
w finale po wyrówna-
nym meczu wy grali 2:1
w setach z Przemkiem
Janaszkiem i Mar kiem
Kędziorą. PTS 

18 maja zapraszamy biegaczy do wzięcia udziału w biegu organizowanym z cyklu
POLSKA BIEGA.  
Start godz. 11:00 przy punkcie Eko Info. Meta na terenie Centrum Animacji Sportu
przy ulicy Kościelnej. 
Dzieci i rodziców zapraszamy na gry i zabawy, które zorganizujemy na mecie 
biegu. /CAS/jh

POLSKA BIEGA, PUSZCZYKOWO BIEGA



AWANS SIATKARZY MKS PUSZCZYKOWO 
Męska drużyna MKS Puszczykowo awansowała 
do tzw. pierwszej ligi, czyli silniejszej grupy
rozgrywek Lubońskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. 

Oto co możemy przeczytać o naszych siatkarzach na stronie
LALS: „…mecz, w którym na przeciw siebie stanęli zawodni-
cy MKS Puszczykowo i Amatorzy, był moim zdaniem najlep-
szym spotkaniem w II lidze w obecnym sezonie! Niesamowi-
te widowisko stworzyli nie tylko zawodnicy na parkiecie, ale także
kibice wspierając oba zespoły głośnym dopingiem. Spotkanie
od początku miało bardzo wyrównany przebieg. Pomimo, że
pierwszy set padł łupem MKS-u, nie gwarantowało to jeszcze
zespołowi awansu. Kiedy po drugim secie na tablicy widniał
wynik 2-0, stało się jasne, że w następnym sezonie to MKS Pusz-
czykowo znajdzie się w gronie pierwszoligowców! Pomimo stra-
conej szansy promocji o klasę wyżej, Amatorzy pokazali ducha
walki i „urwali” seta zespołowi uznawanemu od początku sezo-
nu za faworyta rozgrywek drugiej ligi.”

Siatkarzom reprezentującym nasze Miasto gratulujemy i ży -
czymy powodzenia w przyszłym sezonie. /mks/jh

SEZON NA ORLIKU ROZPOCZĘTY
10 kwietnia – mimo niezbyt sprzyjającej aury – na Orliku przy ulicy
Jarosławskiej odbyły się dwa turnieje piłki nożnej chłopców szkół
podstawowych w ramach Wielkopolskiego Turnieju Orlika. 

Do Puszczykowa zawitały drużyny z
Daszewic, Czapur, Dąbrowy, Krosna i
Plewisk. Puszczykowo reprezentowała

drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2.
Ostatecznie do dalszych rozgrywek awan-
sował zespół z Krosna i zespół z Dasze-

wic. 17 kwietnia grały dziewczęta z gim-
nazjów – tym razem rywalizowały w stre-
et ball`u. Do Puszczykowa dojechały
tylko trzy zespoły ze Swarzędza, z których
jeden awansował do dalszych rozgrywek.
Centrum Animacji Sportu zapewniło
młodym zawodnikom napoje i słodkie
przekąski. Wszystkie drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy. /CAS/jh

Pod koniec marca dzieci z klas 2 i 3 Szkoły Podstawowej nr 2
rywalizowały w Wielkanocnym Turnieju Piłki Siatkowej. Grali
chłopcy i dziewczynki. Na koniec turnieju każdy otrzymał
słodycze z wielkanocnym akcentem. 

Młodzi adepci siatkówki byli bardzo zaangażowani w grę i cieszył
ich każdy zdobyty punkt. Na koniec pytali… kiedy kolejny turniej? Sądzi-
my, że już niebawem. /mks/ jh

NAJMŁODSI PRZY SIATCE 




