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KARDYNAŁ MARIAN JAWORSKI HONOROWYM OBYWATELEM PUSZCZYKOWA
21 maja br. jednomyślną decyzją Rady Miasta
ks. Kardynał Marian Jaworski otrzymał tytuł Honoro-
wego Obywatela Miasta Puszczykowa. Uroczystości
związane z wręczeniem tego zaszczytnego wyróżnienia
odbyły się 7 lipca br. w kościele pw. św. Józefa
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Puszczykowie.

Zanim honorowy obywatel Puszczykowa odebrał z rąk przed-
stawicieli samorządu tytuł, posadził przed świątynią pamiątko-
we drzewo – buk kardynalski, poświęcił pomieszczenia nowego
Domu Zakonnego oraz koncelebrował mszę św. w intencji
naszego miasta.

Po mszy św. goście przeszli do Sali im. Jana Pawła II, gdzie
odbyła się oficjalna część spotkania. To właśnie wtedy nastąpiła
uroczysta nominacja na Honorowego Obywatela Miasta Pusz-
czykowa. Jak podkreślał Andrzej Balcerek Burmistrz Miasta,
wręczając statuetkę, ks. Kardynał zawsze był przyjacielem nasze-
go miasta i wielokrotnie dał temu wyraz m.in. uczestnicząc
w przekazaniu relikwii krwi błogosławionego Jana Pawła II pusz-
czykowskiej świątyni.

Spotkanie zakończyło się koncertem puszczykowskiej artyst-
ki Natalii, która wspaniałym śpiewem podkreśliła doniosłość chwi-
li. Uroczystości towarzyszyła prezentacja pięknego albumu
prof. Zenona Błądka „Na drogach Opatrzności” – poświęcone-
go w całości ks. Kardynałowi, jego życiu i pracy kapłańskiej. red

pospolitej. Kapituła doceniła mias-
ta i gminy, które prowadzą odpo-
wiedzialną politykę zrównoważo-
nego rozwoju, wiele inwestują,
podnoszą standard życia miesz-
kańców i jakość usług publicz-
nych, budują społeczeństwo oby-
watelskie, dbają o rozwój przed-
siębiorczości i jednocześnie tro-
szczą się o finanse publiczne.

Tworząc Ranking Samorządów
Rzeczpospolitej 2013 sprawdzo-
no i oceniono, które miasta i gminy najbardziej dbają o roz-
wój i standard życia mieszkańców z uwzględnieniem bezpie-
czeństwa finansów. Oceniano samorządy w trzech kategoriach:
miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejsko-wiejskie,
gminy wiejskie.

Podczas weryfikacji danych, szczegółowo oceniano szereg
czynników, głównie gospodarczych takich jak: dynamikę
wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego
mieszkańca, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów
w latach 2010–2012, nadwyżkę operacyjną w stosunku do do-
chodów, dynamikę wzrostu dochodów własnych, dynamikę
wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca, transport
i łączność, ochronę środowiska itp. red
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Puszczykowo znalazło się w pierwszej dziesiątce
Rankingu Samorządów przygotowanego przez
dziennik „Rzeczpospolita”. Nasze miasto uplasowało
się na VII miejscu w kategorii Gmina Miejska.

Burmistrz Andrzej Balcerek odebrał wyróżnienie w środę
17 lipca. Ceremonia wręczenia dyplomów najlepszym mias-
tom i gminom, w tym najbardziej prestiżowym rankingu w na-
szym kraju, odbyła się w Warszawie w siedzibie redakcji Rzecz-

VII MIEJSCE W RANKINGU
RZECZPOSPOLITEJ
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WYWIAD

CENNE ABSOLUTORIUM
Z Andrzejem Balcerkiem, Burmistrzem Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki

– 25 czerwca 2013 r. radni przegłoso-
wali uchwałę, którą udzielili Panu abso-
lutorium za wykonanie budżetu za 2012
rok. Jak pod względem finansów miasta
ocenia Pan miniony rok?

– To w jaki sposób radni oceniają wyko-
nanie budżetu jest dla mnie – jak chyba dla każdego prezydenta, bur-
mistrza czy wójta bardzo ważną informacją. Jeśli radni niemal jed-
nogłośnie udzielają absolutorium – bo przecież w Puszczykowie tyl-
ko jeden radny wstrzymał się od głosu, a pozostali byli za – to według
mnie jest wyraźny sygnał, że dobrze wykonuję powierzone mi obowiązki.
Dlatego taki wynik głosowania bardzo mnie cieszy. Pokazuje ponad-
to, że podobnie patrzymy na sprawy rozwoju naszego miasta.

Wykonanie dochodów i wydatków na poziomie pond 96 procent
jest dobrym wynikiem. Trzeba przecież mieć na uwadze, że w Pol-
sce wciąż mamy do czynienia z kryzysem, którego pochodną
jest m.in. mniejsze zainteresowanie inwestorów nabywaniem nie-
ruchomości. To właśnie dlatego wykonanie założeń sprzedaży
miejskich działek było na nieco niższym poziomie niż zakładaliśmy
podczas tworzenia budżetu na 2012 r.

Oceniając miniony rok chciałbym się także odnieść do roku 2011,
bo przecież rok 2012 był konsekwencją założeń przyjętych rok wcześ-
niej. Mam tu na myśli duże cięcia w kosztach stałych funkcjonowania
urzędu, które w minionej kadencji były niepotrzebnie zwiększone (m.in.
koszty zatrudnienia). Patrząc na nasze miasto z perspektywy dwóch
lat uważam, że udało się wiele. Po pierwsze ustabilizowaliśmy finan-
se, zatrzymaliśmy spiralę zadłużenia i systematycznie to zadłużenie
spłacamy. By nie być gołosłownym, na koniec ubiegłego roku
zadłużenie miasta wyniosło 13.207.250 zł i zmniejszyło się w sto-
sunku do roku 2011 o 922.365 zł.

Oznacza to, że obecnie miasto może spokojnie spoglądać w przy-
szłość, a radni kolejnej kadencji nie będą już musieli rozwiązywać takich
problemów przed jakimi staliśmy na koniec 2010 r. i w 2011 r.

Jednak mimo tych oszczędnościowych działań zrealizujemy nie-
mal wszystkie założone inwestycje. Powstały nowe ulice, zmoder-
nizowaliśmy, a właściwie wybudowaliśmy od nowa budynek komu-
nalny na Niwce, (w Puszczykowie, tak jak w wielu innych miastach
w Polsce też brakuje mieszkań komunalnych). W tym roku rozpo-
czynamy remont ośrodka zdrowia, w którym też powstanie kilka miesz-
kań komunalnych.

– Które zadania uważa Pan za priorytetowe?

– Budowa nowych ulic to wciąż najpilniejsze zadanie inwestycyj-
ne stojące przed nami. Potrzeby w tej materii są olbrzymie. Nasze
działania prowadzone są w oparciu o „Ranking ulic” i nie zamierzamy
w tej kwestii niczego zmieniać. Mogłoby to przecież spowodować nie-
potrzebne dyskusje na temat rankingu. A tak dokument jest znany miesz-
kańcom i każdy może się spodziewać kiedy jego ulica będzie moder-
nizowana. W 2012 r. wybudowaliśmy m.in. ul. Matejki, Langego, Nowo-
wiejskiego, łącznik na ul. Wąskiej, parking przy ul. Kościelnej i przy
szkole na ul. Kasprowicza, zatokę autobusową na ul. Kraszewskiego

i chodnik na ul. Jaskółczej. W tym roku na ukończeniu są prace przy
tzw. ulicy za Rynkiem. Ruszyły prace na ulicach Śląska i Środkowa.
Te ostatnie są bardzo ważne ponieważ stanowią dodatkowy dojazd do
szpitala i do tzw. małego centrum na Niwce przy Orliku.

Bardzo dobre i partnerskie relacje mamy ze Starostwem Powia-
towym, które prowadzi gigantyczne inwestycje w szpitalu. My rów-
nież włączyliśmy się w polepszanie warunków przy tym obiekcie.
Usprawniliśmy tam organizacje ruchu, przenieśliśmy przystanek auto-
busowy w lepsze miejsce, zamontowaliśmy dodatkowe oświetlenie
uliczne i wybudowaliśmy chodnik.

Wspólnie z gminą Komorniki uruchomiliśmy przytulisko dla psów
na terenie oczyszczalni ścieków w Łęczycy.

Będąc przy tegorocznych inwestycjach chcę podkreślić, że za dobre
rozwiązanie uważam też decyzję w sprawie kupna i zagospodaro-
wania budynku na Rynku. Przeniesienie tam biblioteki bardzo popra-
wi jej dostępność dla mieszkańców naszego miasta oraz ożywi Rynek.
Jestem przekonany, że kiedy biblioteka uruchomi swoją działalno-
ść w nowym miejscu, wszyscy przekonamy się, że to dobre rozwiązanie.

– W minionych miesiącach wśród mieszkańców wiele pytań
budzą plany inwestorów związane z budową obiektów handlo-
wych w rejonie ulic Dworcowej i Moniuszki?

– Aktualnie pracujemy nad miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego dla tego obszaru miasta. Jestem przekona-
ny, że uda się w najbliższym czasie ten plan wyłożyć do publicz-
nego wglądu. Da to możliwość złożenia uwag do tego planu wszyst-
kim zainteresowanym stronom oraz mieszkańcom. Uwagi wniesione
przez mieszkańców będą dla mnie wiarygodniejsze niż odpowiedzi
uzyskane z ankiety czy sondażu. Ustawa o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym wyraźnie określa, że burmistrz i rada roz-
patrują wyłącznie uwagi do planu. W zapisach nie ma nic o ankie-
tach i sondażach, które w związku z tym, nie mają żadnych skut-
ków prawnych, a są wyłącznie dodatkowymi informacjami. Dlate-
go proszę wszystkich mieszkańców naszego miasta, zarówno zwo-
lenników jak i przeciwników budowy tego typu obiektów o składanie
swoich uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Informacje o terminach składania uwag podamy w ko-
lejnych numerach Echa.

Na koniec powiem, że doskonale zdaję sobie sprawę, że nieza-
leżnie od wybranego rozwiązania każde z nich będzie miało swoich
zwolenników jak i przeciwników.

– Dni Puszczykowa mamy już za sobą. Jak je Pan ocenia?

– Jestem przekonany, że wszyscy, którzy w tych dniach brali udział
w rozgrywkach sportowych, słuchali koncertów czy w inny sposób uczest-
niczyli w tej imprezie znaleźli coś interesującego dla siebie. Sądząc,
chociażby po liczbie osób, które pojawiły się na wszystkich arenach
imprez, mieszkańcy pozytywnie odebrali Dni Puszczykowa, kolejny już
raz organizowane w tradycyjnym miejscu, a nie na Zakolu Warty.

Korzystając z okazji chciałbym gorąco podziękować wszystkim, któ-
rzy włączyli się w organizację tegorocznych Dni Puszczykowa. �
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33. ABSOLUTORYJNA SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

Uchwała Nr 224/13/VI
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa

na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 225/13/VI
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finan-

sowego Miasta Puszczykowa za 2012 rok wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2012 rok.

Uchwała Nr 226/13/VI
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta

Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2012 rok.
Uzasadnienie: Uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej

Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 maja 2013 r. dotyczący
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa zgod-
nie z art. 271 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych, Rada Miasta Puszczykowa jako organ sta-

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Andrzejowi Balcer-
kowi za wykonanie budżetu za rok 2012 było najważniejszym punktem 33. sesji
Rady Miasta, która odbyła się 25 czerwca br. Zanim radni przystąpili do głosowa-
nia zapoznali się z pozytywną opinią wykonania budżetu wydaną przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową. Wykonanie budżetu omówił burmistrz w przedstawio-
nej radnym prezentacji. Podczas głosowania 13 radnych (jeden był nieobecny)
było za udzieleniem absolutorium, a jeden radny wstrzymał się od głosu.

Uchwały podjęte podczas 33. sesji Rady Miasta Puszczykowa przeprowadzonej 25 czerwca 2013 r.

Zapraszamy na 34. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która
odbędzie się 30 lipca 2013 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej w bu-
dynku B Urzędu Miejskiego przy ul. Podleśnej 4.

Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Komisji
Rady Miasta i terminy dyżurów radnych znajdują się na tabli-
cach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta:
www.puszczykowo.pl. Informacje można też uzyskać pod nu-
merem tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

nowiący została zobligowana do rozpatrzenia wniosku Komis-
ji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta
Puszczykowa w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego
po roku budżetowym. Wniosek Komisji Rewizyjnej został zaopi-
niowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową jako uzasadniony.

10 czerwca br.
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

– omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przy-
szkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego,

– omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myś-
liwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13,

– informacja nt. „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Puszczykowa opra-
cowany na lat 2013 – 2028”.

17 czerwca br.
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

– zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok, spra-
wozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia Miasta, wnio-
skiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opiniami RIO,

– zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: rozpatrzenia i zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2012
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Pusz-
czykowa za 2012 rok, udzielenia absolutorium dla Burmistrza Mias-
ta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2012 rok,
zmiany uchwały budżetowej.

18 czerwca br. – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
– Dni Puszczykowa – ostateczne ustalenia na kilka dni przed imprezą,
– informacja dyrektorów placówek o wykorzystaniu środków budżeto-

wych na remonty i inwestycje w szkołach,
– sytuacja szkół przed rokiem szkolnym 2013/2014,
– zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok, spra-

wozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia Miasta, wnio-
skiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opiniami RIO.

19 czerwca br. – Komisja Rewizyjna
– kontynuacja kontroli inwestycji – odwodnienie budynku Przedszkola

nr 3 w Puszczykowie.

20 czerwca br. – Komisja Spraw Społecznych
– zapoznanie z aktualnym stanem prac Związku Międzygminnego

„SELEKT” dot. wdrożenia z dniem 1 lipca br. znowelizowanej usta-
wy o gospodarce odpadami,

– bezpieczeństwo i porządek w Mieście – dyskusja z udziałem m.in.
komendanta Straży Miejskiej nt. bieżących problemów w Mieście,

– zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

26 czerwca br. – Komisja Rewizyjna
– kontynuacja kontroli inwestycji – odwodnienie budynku Przedszkola

nr 3 w Puszczykowie (wizja lokalna).

CZERWCOWE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA
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RADA MIASTA

PROBLEM MARKETÓW W PUSZCZYKOWIE
Temat zagospodarowania terenów przy południowej stronie ulicy Dworcowej od kilku lat jest nie rozwiązany
i bezustannie pojawia się w pracach komisji Rady budząc wiele emocji.

Od 2009 roku trwają prace nad planem zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy
dworcem kolejowym i ulicami: Dworcową, Moniusz-
ki, Solskiego i Kościuszki. Obecnie jest to teren o funk-
cji mieszkalnej i częściowo usługowej. I to właśnie
działania z inicjatywy wnioskodawców zaintereso-
wanych rozwojem funkcji usługowej a nie Urzędu czy
Rady Miasta budzą najwięcej kontrowersji.

Prace nad planem spowodowane były złożeniem
w Urzędzie Miasta wniosków o ustalenie warunków
zabudowy dla dwóch obiektów handlowych w rejo-
nie ulicy Dworcowej o powierzchni do 2000 m2 każ-
dy. W bieżącym roku dodatkowo złożone zostały dwa
kolejne wnioski dotyczące obiektów o powierzchni do 1200 m2 przy
ulicy Moniuszki i Dworcowej.

Jednak dylematów i różnych punktów widzenia w tej sprawie jest
wiele. A pogodzenie wszystkich aspektów wydaje się w tym przy-
padku wyjątkowo trudne.

Z jednej strony dogodne komunikacyjnie położenie w pobliżu dwor-
ca kolejowego oraz przy drodze powiatowej, którą jest ulica Dwor-
cowa wskazuje na możliwość rozwoju usług.

Z drugiej strony rozwój i intensyfikacja usług w bezpośrednim
sąsiedztwie od dawna zagospodarowanych terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej powodować może liczne konflikty i uciążli-
wości. Obawa przed taką sytuacją i pogorszeniem warunków życia
i zamieszkania wyrażona została wielokrotnie w negatywnym sta-
nowisku mieszkańców najbliższego sąsiedztwa terenów usługowych.

Z innej strony część terenów była dotąd wykorzystywana pod funk-
cję usług i handlu, zgodnie z prawem, obowiązującymi wcześniej pla-
nami zagospodarowania oraz studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania Puszczykowa. Dla właścicieli tych nieruchomości
jest to argumentem dla utrzymania usług, przebudowy istniejących
obiektów lub budowy nowych na tych samych terenach.

Wprowadzenie do planu zagospodarowania przestrzennego zmia-
ny funkcji dotychczasowych terenów usługowych lub ograniczenie
możliwości wykorzystania istniejących obiektów, w których pro-
wadzona jest działalność gospodarcza prowadzić może do konsek-
wencji finansowych dla budżetu miasta. Trzeba mieć świadomość
groźby poniesienia przez Miasto kosztów ewentualnych odszkodo-
wań – w zależności od skali zmian w sytuacji gospodarczej oraz na
rynku pracy.

Ponadto ukształtowany i szczególny charakter Puszczykowa
wymaga także wyjątkowego podejścia do sprawy lokalizacji wiel-
kopowierzchniowych obiektów handlowych dotąd powstających raczej
na terenie dużych miast lub na ich obrzeżach.

W Poznaniu nasycenie powierzchnią handlową należy do naj-
wyższych w Polsce (na drugim miejscu) i wynosi 546 m2 na 1000
mieszkańców.(źródło: Sebastian Ogórek serwis ekonomiczny-fi-
nanse.wp.pl). Natomiast w Puszczykowie obecnie, uwzględniając
wszystkie obiekty handlowe) wskaźnik ten wynosi ok. 1000 m2 na
1000 mieszkańców. Po ewentualnym wybudowaniu trzech obiektów

o powierzchni ponad 1000 m2 każdy (łącznie
4000 m2) zgodnie z wnioskami złożonymi w Urzę-
dzie Miasta, wskaźnik ten wynosiłby prawie
1500 m2 na 1000 mieszkańców, tj. najwyższy
w skali kraju.

Wiadomo, że tak duża ilość obiektów hand-
lowych nie ma szans na utrzymanie się na ryn-
ku. Co wtedy stanie się z ogromnymi terenami
przeznaczonymi w planach pod usługi – handel?
Czy alternatywą dla ich wykorzystania może być
funkcja mieszkaniowa wielorodzinna o niskiej
intensywności?

Radni zapoznają się na bieżąco z propozycjami
inwestorów i właścicieli obiektów usługowych i handlowych, znają
też stanowisko grup mieszkańców bezpośrednio sąsiadujących z te-
renami potencjalnych inwestycji.

Uważam, że dla pełniejszego obrazu oczekiwań jak największej
liczby mieszkańców Puszczykowa, powinien zostać przeprowadzony
sondaż. Obiektywne badanie opinii publicznej na obszarze całego
miasta z pewnością ułatwiłoby wypracowanie wspólnego stanowiska
w tak ważnej dla wszystkich mieszkańców sprawie. Sondaż miałby
pomóc w odpowiedzi na takie pytania, jak:
1. czy pana/pani zdaniem dla miasta dobre jest powstanie dużych

obiektów handlowych typu Netto, Lidl czy Biedronka?
2. czy pan/pani preferuje zaopatrzenie w dużych obiektach handlo-

wych, które byłyby zlokalizowane na terenie Puszczykowa, czy w bli-
skiej odległości poza jego granicami – Mosina, Luboń, Poznań?

3. czy zdaniem pana/pani dla miasta dobra jest lokalizacja dużego
obiektu handlowego w obiektach obecnej firmy Boltex przy uli-
cy Dworcowej?

4. czy zdaniem pana/pani dla miasta dobra jest lokalizacja dużego
obiektu handlowego przy ulicy Moniuszki przy dworcu PKP
w Puszczykówku?

5. które miejsce w Puszczykowie, zdaniem pana/pani jest najlepsze
dla lokalizacji dużego obiektu handlowego?
Złożona przez ze mnie propozycja przeprowadzenia sondażu z kil-

koma podstawowymi pytaniami w tej sprawie nie spotkała się z przy-
chylnością Burmistrza i części Rady.

Jednak nadal podtrzymuję moje stanowisko, a podjęcie decyzji
w tej sprawie uzależniam od zapoznania się z oczekiwaniami miesz-
kańców, dla których plany zagospodarowania są przygotowywane.

Dlatego biorąc pod uwagę wagę problemu, liczę, że wyłożenie
do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania prze-
strzennego przygotowanego przez urząd miasta, umożliwi wypo-
wiedzenie się wszystkich zainteresowanych poprzez złożenie uwag
do projektu planu w odpowiednim ustawowo terminie.

Wszystkie głosy w tej sprawie ułatwią radnym podjęcie możliwie
najlepszej dla miasta decyzji, czego Państwu i sobie życzę.

Janusz Szafarkiewicz
Przewodniczący Rady Miasta
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ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI
Przetarg na odbiór odpadów komunalnych w Puszczykowie został rozstrzygnięty. Po zakończeniu procedury
zorganizowanej przez Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT" wybrano
ofertę złożoną przez doskonale znane mieszkańcom naszego miasta Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
EKO-RONDO z Puszczykowa.

W ostatnich dniach lipca puszczykowianie najpewniej będą już dys-
ponowali harmonogramami wywozu odpadów przygotowanymi przez
Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów
„SELEKT". Ich dystrybucją zajmuje się EKO RONDO. Harmonogramy
można otrzymać u każdego kierowcy śmieciarki, w siedzibie EKO RON-
DO. Można je także ściągnąć ze stron internetowych SELEKTU
(www.selekt.czempin.pl), EKO RONDO (www.eko-rondo.pl) oraz
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie (www.puszczykowo.pl).

11 lipca 2013 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego
SELEKT podjęło uchwałę o zmianie terminu płatności. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi będziemy uiszczać co mie-
siąc, do końca każdego miesiąca kalendarzowego, w którym ode-
brano odpady, począwszy od lipca 2013 r. To zasadnicza zmiana
ponieważ dotychczas podawana była data 15 każdego miesiąca.

Do każdej nieruchomości przypisany jest indywidualny numer kon-
ta bankowego. Numery kont dostarczane są przez osoby upoważnione
przez ZM "Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
Numer konta PL XX 8682 1030 8888 XXXX XXXX XXXXX,
(BANK SPÓŁDZIELCZY W PONIECU oddział Czempiń), gdzie
´X´ oznacza cyfry indywidualnego rachunku bankowego. (UWAGA:
podczas wypełniania blankietu wpłaty liter PL nie wpisuje się).

SKĄD WZIĄĆ KOSZE?
Wielu mieszkańców nie wiedziało czy kosz na odpady zmieszane

muszą kupić czy może dostaną go od firmy, która wygrała przetarg.
W myśl nowej ustawy zaopatrzenie nieruchomości w pojemnik

na odpady komunalne, jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.
Jak to można zrobić?
1 – kupić pojemnik we własnym zakresie.
2 – odkupić pojemnik od firmy, zajmującej się zbiórką odpadów.

W przypadku mieszkańców Puszczykowa można pojemnik odku-
pić od EKO RONDO. 120 litrowy kosztuje 60 zł, 240 litrowy 89 zł,
a 1100 litrowy 500 zł.

3 – złożyć wniosek o najem lub użyczenie pojemnika przez przed-
siębiorcę wyłonionego w przetargu. EKO RONDO stosuje następujące
stawki: pojemnik 120 litrowy 6,50 zł za miesiąc, pojemnik 240 lit-
rowy 8,50 zł za miesiąc, i pojemnik 1100 litrowy 25 zł za miesiąc. Opłatę
za dzierżawę należy uiścić jednak za pół roku z góry i doliczyć VAT.

Odbiór odpadów selektywnych będzie odbywał się w systemie wor-
kowym. EKO RONDO dostarcza po 6 worków na każdą posesję
(2 na plastik, 2 na szkło i 2 na tworzywa sztuczne). Można jednak
dokupić więcej w cenie 1 zł za szt. Pracownicy EKO RONDO będą
odbierali pełne worki i za każdy pełny zostawią pusty w stosunku
1 do 1. Jeśli ktoś nie dokupił worków otrzyma maksymalnie 6 pustych.
Jeśli jednak ktoś dokupił np. 4 worki i zapełnił je wszystkie odpa-
dami segregowanymi po ich zabraniu otrzyma 10 pustych worków.

CO ZROBIĆ, GDY ZMIENIA SIĘ ILOŚĆ OSÓB?
W przypadku konieczności korekty liczby osób zamieszkujących

daną posesję należy złożyć korektę deklaracji, w której wylicza się

Wszelkich informacji udzielają:
Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”,
ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń (tel. 61 282 33 58, 61 282 63 03).

Ewentualne uwagi dotyczące pracy firmy wywozowej należy kierować
do SELEKTU na podane wyżej nr. telefonów.

Informacje można uzyskać także w firmie EKO RONDO,
ul. Nadwarciańska 11, 62-041 Puszczykowo, tel. 61 813 30 15

stawkę od osoby na miesiąc. Korektę powinniśmy złożyć w ciągu
14 dni od wystąpienia zmian. Nowa stawka będzie wówczas obo-
wiązywała od kolejnego miesiąca.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, REMONTOWE, LEKI
1 lipca br. SELEKT uruchomił na terenie Instalacji Przetwarza-

nia Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym tzw. Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Możemy tam
bezpłatnie oddać (zawieźć we własnym zakresie) tzw. odpady pro-
blemowe jak: szkło okienne, meble, styropian, sprzęt elektryczny
i elektroniczny, świetlówki, baterie, opony, przeterminowane leki
i chemikalia, opakowania po farbach i lakierach, zużyte baterie i aku-
mulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budow-
lane i rozbiórkowe. W kolejnych latach PSZOK-i powstaną także
w innych gminach.

Dodatkowo dwa razy w roku – wiosną i jesienią (informacje
o zbiórkach będą podawane także na stronach internetowych EKO
RONDO, Urzędu Miejskiego oraz w Echu Puszczykowa) – będzie
się odbywała zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Przeterminowane leki można oddawać
do specjalnych pojemników na odpady niebezpieczne w aptekach,
przychodniach, ośrodkach zdrowia (jeśli w nich są) lub zawieźć we
własnym zakresie do PSZOK-u.

Odpady budowlane i rozbiórkowe w niewielkich ilościach można
wrzucać do pojemników na odpady zmieszane. W przypadku
większej ilości właściciel nieruchomości powiadamia firmę wywo-
zową, od której zamawia kontener na tego typu odpady (za to jed-
nak należy zapłacić wg stawek stosowanych przez firmę wywozową).

GDZIE TRAFIAJĄ ODPADY I CO SIĘ Z NIMI DZIEJE?
Odpady komunalne są przewożone do Regionalnej Instalacji Prze-

twarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym, a następ-
nie trafiają na linię sortowniczą, gdzie wydziela się poszczególne frak-
cje, aby kolejno poddać je recyklingowi i odzyskowi.

CZY MOŻNA PŁACIĆ „Z GÓRY"?
Istnieje możliwość uregulowania należności „z góry”, czyli

zbiorczej zapłaty za następne miesiące, jednak niewykraczającej poza
rok budżetowy tzn. można w lipcu zapłacić do grudnia czyli do koń-
ca roku.
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Dzięki współpracy Puszczykowa, Komornik, Mosiny
i Wielkopolskiego Parku Narodowego w ramach
Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego
Parku Narodowego 17 lipca br. nad jeziorem
Jarosławieckim oddano dla mieszkańców nowe
bezpieczne miejsce do kąpieli.

Jak mówi Andrzej Balcerek, burmistrz Puszczykowa uczest-
niczący w przygotowaniach tego przedsięwzięcia nad bez-
pieczeństwem osób kąpiących od 17 lipca, aż do końca sierp-
nia br. będzie czuwało dwóch ratowników, którzy codziennie
– od poniedziałku do niedzieli – w godzinach od 11do 19 będą
na plaży.

– Wiem, że to bardzo popularne miejsce, które na wakacyj-
ny wypoczynek wybierało wielu mieszkańców naszego miasta
i nie tylko. Teraz będą mogli wypoczywać bezpiecznie pod okiem
ratowników. Cieszę się bardzo, że udało nam się wprowadzić
w życie ten pomysł i życzymy wszystkim przyjemnego wypoczynku
nad wodą– mówi A. Balcerek.

Na plażę nad jeziorem Jarosławieckim w WPN, można doje-
chać z Puszczykowa rowerem i samochodem, popularną grajze-
rówką. To bezpieczne miejsce do kąpieli powstało ze znacz-
nym wsparciem finansowym Stowarzyszenia Gmin Mikrore-
gionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Mikroregion
zobowiązał się do pokrycia kosztów badań wody, audytu
i wyposażenia tego miejsca w sprzęt, niezbędny do jego na-
leżytego funkcjonowania. Gminy uczestniczące w projekcie
są odpowiedzialne wyłącznie za utrzymanie kąpieliska i zabez-
pieczenie w ratowników, którzy w sezonie czuwają nad bez-
pieczeństwem kąpiących. red

POPŁYWAMY NA JEZIORZE JAROSŁAWIECKIM

INFORMACJE
WĘDKARSKIE

DNI PUSZCZYKOWA 2013
W niedzielę 9 czerwca z okazji zbliżających się Dni Pusz-

czykowa, odbyły się towarzyskie zawody wędkarskie. Tym ra-
zem pogoda dopisała. Rano odwiedził nas Burmistrz Pan
Andrzej Balcerek, który uroczyście przywitał przybyłych
i życzył udanych połowów. Po losowaniu wędkarze rozeszli
się na stanowiska, aby podjąć walkę o puchar z okazji Dni Pusz-
czykowa 2013. Po sygnale o godz. 12, zakończono zawody.
Nadszedł czas na ważenie i ogłoszenie wyników. Klasyfika-
cja po czterech godzinach rywalizacji wyglądała następująco:
I miejsce w kat. mężczyzn zajął Michał Polowczyk (3.150 gr.),
tuż za nim był Jacek Gensler (2.060 gr.), trzecie miejsce
„wyłowił” Wojciech Tomaszewski (1.660 gr.). W kategorii
kobiet zwyciężyła Bożena Skrzypek (580 gr.).

ZAWODY W ŚREMIE
Zawody na Zalewnie Śrem, (23 czerwca br) były kolejny-

mi z cyklu „Wędkarz roku 2013", do końca rywalizacji w tej
klasyfikacji pozostały nam dwa konkursy. Pierwotnie w tym
terminie Zarząd Koła planował rozegrać zawody na rzece Odrze.
Jednak z powodu braku porozumienia z Okręgiem Zielono-
górskim PZW, wiązałoby się to z koniecznością wniesienia
dodatkowej opłaty za każdego wędkarza. Zarząd postanowił,
iż nie godzi się na wydatkowanie funduszy Koła na takie cele,
dlatego też wędkowaliśmy na Zalewie w Śremie. Zmagania wę-
dkarskie zakończyliśmy o godzinie 12. Zawodnicy udali się na
poczęstunek pod nowo postawioną stanicę wędkarską. Poczęs-

tunek był momentem na wymienienie się wrażeniami i opiniami
na temat akwenu i połowów. Zwieńczeniem wyjazdu było wrę-
czenie upominków i dyplomów najbardziej wytrwałym.
Pierwszy na podium stanął Maciej Połomski (3.470), drugi Mar-
cin Mizerny (2.010), trzeci Kazimierz Anioła (1.920).

Z wędkarskim pozdrowieniem
Adam Stefaniak – Sekretarz Koła
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Na początku lipca Zakład Robót Drogowych Krystyna
Michałkowska, rozpoczął prace związane z budową
ulic Śląskiej i Środkowej. Koniec prac zaplanowano
na wrzesień.

Realizacja tych ulic to tegoroczna największa inwestycja dro-
gowa Puszczykowa. W ramach tego projektu powstanie około
1300 metrów nowych ulic wyłożonych kostką typu pozbruk.
Zakres robót obejmuje także budowę chodników.

Na ulicy Śląskiej drogowcy pracują na odcinku o długości
około 1000 metrów. Ta ulica oprócz nowej nawierzchni zyska
także kanalizację deszczową. Na ulicy Środkowej zakres prac
będzie podobny, z tym, że roboty prowadzone są na odcinku
około 300 metrów. Na ulicy Śląskiej przewidziano budowę pom-
powni umożliwiającej właściwe odprowadzenie wód deszczo-

wych do systemu kanalizacyjnego.Ulica Śląska była planowana
do wykonania w tym roku zgodnie z Rankingiem ulic. red

DROGOWCY NA ULICY ŚLĄSKIEJ I ŚRODKOWEJ

RUSZYŁ REMONT PRZEDSZKOLA
Ekipy remontowe rozpoczęły gruntowny remont Przedszkola nr 3 przy
ul. Przyszkolnej. Oczywiście na termin rozpoczęcia robót wybrano
wakacje, kiedy to w przedszkolu nie ma dzieci.

Zakres prac jest znaczny i obejmu-
je wymianę pokrycia dachowego na ca-
łym obiekcie wraz z ociepleniem częś-
ci dachu. Na poddaszu znajdują się
pomieszczenia wykorzystywane przez
przedszkole. Sprawdzony zostanie
także stan techniczny więźby dachowej
wraz z jej impregnacją ognioochronną
i przeciwgrzybiczną. W zakres prac
wchodzi ponadto remont całej elewa-
cji budynku wraz z jej odmalowaniem.

Do remontu przewidziano także kominy,
które zostaną przemurowane.

Remont zostanie uzupełniony o napra-
wę schodów zewnętrznych, wymianę
drzwi głównych i okien w piwnicach.

Ze względu na zabytkowy charakter
budynku wszystkie prace remontowe
przy elewacji budynku muszą być
uzgadniane z Wielkopolskim Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków
w Poznaniu.

Harmonogram prac przewiduje ich
zakończenie do końca września br.

Prace są kontynuacją robót z ubie-
głego roku. Wówczas wykonano
remont tarasu i odwodnienie wokół bu-
dynku. red

„ZA RYNKIEM”
PRACE NA FINISZU
Niewykluczone, że kiedy ten numer Echa dotrze
do naszych czytelników tzw. ulica Za Rynkiem będzie
już gotowa. Zakończenie prac przewidziane
jest bowiem do końca lipca.

Pierwotnie planowano zakończyć prace do końca czerwca
jednak ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych
uzgodnień z Telekomunikacją termin zakończenia przesunął
się na koniec lipca.

W ramach prac Firma Usługowo-Handlowa ANNA z Gnie-
zna wykonała nową ulicę wraz z chodnikiem na odcinku od
ul. Kościelnej do nawrotki zlokalizowanej za Biedronką.
Powstało także 30 dodatkowych miejsc parkingowych.

W przyszłości, kiedy zostaną rozstrzygnięte kwestie związa-
ne ze sprawami własnościowymi gruntu, ulica będzie prze-
dłużona tak, że będzie można dojechać nią bezpośrednio do
ul. Poznańskiej. red
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Z WIDZA
W AKTORA
W czerwcu br. w Fundacji Fiedlerów
zakończył się etap projektu „Z widza
i obserwatora przemień się w ak-
tora” finansowany przez Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich (FIO). Uczest-
nicząca w nim grupa wspaniałych
osób spotykała się w Muzeum Fied-
lera opowiadając swoje historie
związane z Puszczykowem, Rogali-
nem, Mosiną i okolicami.

U Fiedlerów, w ich ogrodzie
o poranku czy zachodzie
Różni ludzie spacerują
Ciekawostek wypatrują (...)

Świadkiem tego są motyle
Delikatne, barwne chwile
Dziś zaklęte są w bursztynie
Z tej nagrody Fiedler słynie (...)

Gdy dopada Cię zmęczenie
To jest pora na jedzenie
W kawiarence pod drzewami
Zajmą sie troskliwie Wami (...)

We wspomnieniach uczestników przywołaliśmy przedwo-
jenne i powojenne Puszczykowo, dawny Rogalinek, plaże nad
Wartą, stare wille, sklepik „Żyda”.

Pachniało świeżym chlebem ze smalcem, gęgały gęsi, dzie-
ci zwisały i spadały z gałęzi drzew nabawiając się nawet wstrząsu
mózgu, krowy z Rogalina pędziły przez szosę, piały koguty,
rodziły się miłości, niektórzy zostali porwani na księżniczki afry-
kańskie, odbył się bociani sejmik. Było wesoło i sentymental-
nie jednocześnie. I szalenie międzypokoleniowo – najmłodsza
uczestniczka miała 2,5 roku a najstarsza 90 lat!

Z Grażyną Wydrowską nasze historie teatralizowaliśmy,
Oskar Lepczyński wprowadził uczestników w tajniki rapowania,
Wanda Wasilewska zdradzała nam sekrety dobrego reporta-
żu radiowego, a Ewa Obrębowska-Piasecka podszkoliła nas
w ciekawym pisaniu.

Z tych właśnie hi-
storii przygotowali-
śmy widowisko, któ-
re 30 czerwca zapre-
zentowaliśmy w Ogrodzie Kultur I Tolerancji Muzeum Fied-
lera. Nasze historie wydamy w formie książeczki, dla potom-
nych. Jedna z uczestniczek projektu, pani Zofia Skoka
przygotowała wystawę swoich prac – pięknych obrazów przed-
stawiających dęby i wierzby rogalińskie.

Atmosfera była nieasmowita, grupa wspaniale się zżyła ze
sobą, rodziły się piękne opowieści, powstały niesamowite sce-
ny i obrazy, utwory freestylingowe. Już teraz brakuje nam
wspólnych spotkań!

A więcej zdjęć i opowieści znajdziemy na stronie
www.fundacja-fiedlerow.pl Anna Fiedler

JEDNA Z PRAC POWSTAŁYCH PODCZAS WARSZTATÓW:

SKWER WŁADYSŁAWA
TOMASZEWSKIEGO
22 czerwca u zbiegu ulic Nadwarciańskiej, Cyryla Ratajskiego,
odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą Władysława
Tomaszewskiego, prekursora zabudowy willowej
w Puszczykowie.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu z Burmistrzem
Andrzejem Balcerkiem i Przewodniczącym Rady Miasta Zbigniewem Czy-
żem, przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa, którzy byli
inicjatorami wywołania uchwały w sprawie nadania skwerowi imienia
W. Tomaszewskiego oraz mieszkańcy miasta. Pamiątkową tablicę odsłaniała
natomiast Anna Tomaszewska prawnuczka bohatera tej uroczystości. red

Maria Frączek
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DNI PUSZCZYKOWA
Wspaniała letnia pogoda, bogaty program, mnóstwo
atrakcji – to wszystko sprawiło, że 22 czerwca na tere-
nie Centrum Animacji Sportu mieszkańcy Puszczy-
kowa bawili się podczas święta swojego miasta.

Jak mówił podczas uroczystości otwarcia Andrzej Balcerek,
Burmistrz Puszczykowa program jest tak bogaty, że z pewnością
każdy znajdzie w nim to co lubi. Tego dnia na terenie CAS nie
zabrakło dobrej muzyki, tańca i oczywiście rywalizacji spor-
towej. Także najmłodsi mieli co robić. O to żeby się nie nudzi-
li zadbali animatorzy, z którymi tworzyli gigantyczne bańki
mydlane, malowali na asfalcie czy po prostu mogli wyskakać
się do woli na dmuchanych zamkach.

Od godziny 13 na scenie pojawiali się młodzi artyści laureaci
Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Małolata, który odbył
się w Puszczykowie w maju. Po nich do zabawy porwała wszyst-
kich Majka Jeżowska. Po zakończeniu występu artystka
jeszcze długo rozdawała autografy. Na scenie swoje umiejęt-
ności prezentowały też grupy uczestniczące w zajęciach pro-
wadzonych w Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kul-
tury im. M. Musierowicz w Puszczykowie. Dużym zainte-
resowaniem cieszyła się też akcja biblioteki, podczas której za
przysłowiowe 5 złotych można było kupić naprawdę wspaniałe
książki, z ekskluzywnie wydanymi albumami włącznie.

Później na scenie pojawili się profesjonaliści: Bardabusz
Orkiestra oraz rodzime zespoły z naszego miasta:Aluminium
Overcast, Mismatched i Gustave. Ostrego rock&rolla usłysze-
liśmy z kolei w wykonaniu doskonale znanego zespołu Żuki
Rock&Roll Band, grającego głównie przeboje Beatlesów, choć
nie zabrakło też utworów polskich wykonawców z lat 60.

Późnym wieczorem dla wszystkich zagrał Adam Nowak
z zespołem „Raz, dwa, trzy”, a przed gwiazdą wieczoru na sce-
nie w żywiołowej zumbie zaprezentowały się tancerki z ośrod-
ka Impuls.

Oczywiście Dni Puszczykowa nie mogły się odbyć bez spor-
towej rywalizacji. W tym roku zorganizowano kilka turniejów
w różnych dyscyplinach. Tradycyjnie olbrzymim powodzeniem
cieszył się turniej tenisowy. Zaciętą rywalizację stoczono na
boisku do siatkówki plażowej, koszykówki i oczywiście na
płycie boiska piłkarskiego. W salach gimnastycznych pusz-
czykowskich szkół rywalizowali z kolei tenisiści stołowi, bad-
mintoniści – z których słynie Puszczykowo, brydżyści i sza-
chiści. Dniom Puszczykowa towarzyszyły także zawody
w lotach gołębi pocztowych. W sportowe obchody Dni Pusz-
czykowa włączyli się także wędkarze, którzy swoje zawody
zorganizowali tydzień wcześniej.

Nie samą sceną i sportem żyli tego dnia mieszkańcy nasze-
go miasta bawiący się podczas festynu. Organizatorzy nie
zapomnieli też o cielesnych aspektach świętowania. Skoszto-
wać można było potraw z grilla, była oczywiście cukrowa wata
i stragany z różnościami – nieodzowne atrybuty udanego festy-
nu. Długa kolejka ustawiła się do wojskowej kuchni, z której
serwowano pyszną grochówkę zafundowaną dla wszystkich
przez samorząd miasta.
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W tegorocznej, czwartej edycji międzynarodowego programu
edukacyjnego Brave Kids udział wzięło aż 96 dzieci pocho-
dzących z różnych części świata. W pierwszym etapie projektu
dzieci zostały podzielone na cztery grupy, a każda z nich
zamieszkała w innym mieście: we Wrocławiu, gdzie cały pro-
jekt się narodził oraz po raz pierwszy w Puszczykowie, War-
szawie i Łodzi.

W naszym mieście, pod honorowym patronatem burmist-
rza miasta Andrzeja Balcerka, przez dwa tygodnie odbywały
się warsztaty artystyczne. Pod okiem liderów, dzieciaki uczyły
się od siebie przepięknych obrzędów, tańca, śpiewu i gry na
tradycyjnych instrumentach. Ale przede wszystkim dawały sobie
ogromną lekcję tolerancji, ponieważ każde z nich, niezależnie
od pochodzenia, wyznania, statusu materialnego czy spraw-
ności fizycznej, było na tych warsztatach równe.

W projekt bardzo mocno zaangażowały się miejscowe rodzi-
ny, które gościły w swoich domach młodych artystów, zapew-
niając im nocleg, wyżywienie, dowóz na warsztaty, ale prze-
de wszystkim ogrom serdeczności i ciepła. Dzięki nim mło-
dzi artyści mieli niepowtarzalną możliwość poznania polskiej
kultury i zwyczajów. Rodziny bardzo chętnie spotykały się
razem, urządzały grille, podwórkowe zabawy i organizowały
wyprawy do ciekawych miejsc. Podczas pokazu półfinałowego,
który odbył się 6 lipca na puszczykowskim Rynku młodzi artyś-
ci z Zimbabwe, Chin, Czech i Polski zaprezentowali owoce
dwutygodniowej pracy. Przed występem patron honorowy pro-
jektu Brave Kids burmistrz A. Balcerek podziękował pusz-
czykowskim rodzinom za gościnność.

Kolejnym etapem programu były warsztaty w Krośnicach.
To tam przez tydzień intensywnie przygotowywali się do wspól-
nego występu, których efekty można było podziwiać we
Wrocławiu, podczas wielkiego finału dziewiątej edycji Brave
Festival odbywającego się pod hasłem „Zaginiony rytm”. 12 li-
pca, we wrocławskim Centrum Sztuki Impart, blisko setka dzie-
ci zaprezentowała niesamowity, pełen radości i energii spek-
takl, który wzruszał i bawił. Bo jak tu nie uśmiechnąć się i nie
uronić łzy, gdy na jednej scenie widzimy dzieci z Indii i Zim-
babwe, które wystukują wspólny rytm na bębnach lub, gdy
podziwiamy spektakularny taniec breakdance w wykonaniu nie-
pełnosprawnej dziewczynki? Nic więc dziwnego, że publicz-
ność długo po zakończeniu występu klaskała i wiwatowała na
cześć niezwykłych, młodych artystów.

ODWAŻNEDZIECIAKI
PODBIŁY
SERCAWIDZÓW
Przygoda dzieci biorących udział w programie Brave
Kids dobiegła końca. Zobaczyliśmy już ich wspólny,
chwytający za serce występ finałowy. Teraz młodzi
artyści wracają do swoich krajów, pełni pozytywnych
wrażeń i bogatsi o nowe przyjaźnie i doświadczenia.

WYDARZENIE

Następnego dnia wszystkie dzieci już po raz ostatni spotkały
się na pikniku w Krośnicach. Był to czas pożegnań i zasłużone-
go odpoczynku po trwających trzy tygodnie warsztatach
artystycznych. Pożegnać się było bardzo trudno, bo w trakcie
pobytu nawiązały się piękne przyjaźnie. Teraz zapewne rela-
cje te będą długo pielęgnowane w rozmowach i listach wy-
syłanych do siebie, z różnych części świata.Te relacje sprawiają,
że projekt Brave Kids nigdy się nie kończy…

Matylda Dudek, media director Brave Festival

We Wrocławiu finałowy występ Brave Kids obejrzał
także Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek

W Puszczykowie „dzielne dzieciaki” zaprezentowały
się 26 czerwca na scenie Biblioteki Miejskiej

Drugi raz żywiołowe występy podziwialiśmy
6 lipca na puszczykowskim Rynku
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WYDARZENIA

ORINOKO NAD WARTĄ
8–9 czerwca, w Muzeum Arkadego Fiedlera przeżyliśmy wspaniały, pełen
atrakcjii i wrażeń weekend: Orinoko nad Wartą czyli puszczykowskie
spotkania podróżnicze u Fiedlerów.

Grupa studentów (i nie tylko) z Azji
Centralnej, pod wodzą Bakyta Oroz-
baeva i przy wsparciu Biura Mobilnoś-
ci Transatlantyckiej UAM oraz Gulzat
Kokoevą ze swoim portalem kyrgystan.pl
zorganizowali wspaniałą prezentację
tego regionu. Były jurty, gry, stroje, tań-
ce, muzyka no i przepyszne wprost
szaszłyki z jagnięciny. Uczta dla ducha,
języka i ciała. Mogliśmy posłuchać nie-
samowitych opowieści podróżników
z różnych stron świata.

Łukasz Wierzbicki zabrał grupę dzie-
ci w podróż z Kazikiem Nowakiem do
Afryki, Olga Paszkowska pokazała jak
zrobić lampion chiński czy pióropusz
indiański, Aga Ostrowska pomagała two-
rzyć niesamowitą biżuterię i strój etnicz-
ny, Krystyna Fiedler – maskę afrykańską,
a Ola Michalska, opowiadała o Bałkanach
i prowadziła warsztaty z malowania ikon
na kamieniach. Baśnie świata przybliżała
Grażyna Wydrowska, duzi i mali mogli
poszaleć na bębnach afrykańskich z Ewą
Sykulską, czy poznać tajniki egzotycz-
nych kuchni podczas warsztatów kuli-
narnych ze Stefanem Joliviet z Reunion,
czy Krysią Roszak ze Polskiego Stowa-
rzyszenia Turystyki Kulinarnej. Arek
Ziemba parzył pyszną malgaską kawę na

jarmarku z Madagaskaru rodem. Odbył
się także konkurs fotograficzny – Moje
zdjęcie z podróży. Trudnego zadania
wytypowania laureatów podjął się zna-
ny fotografik Jacek Gulczyński. Wszyst-
kie nadesłane zdjęcia są przepiękne.
Dziękujemy bardzo wszystkim uczest-
nikom za wspólną zabawę !

Oto lista laureatów – serdecznie gra-
tulujemy!: I miejsce – Szymon Niedź-
wiedziński – Rower, Białowieża II miejs-
ce – Wojciech Domagała III miejsce –
Wojciech Guziałek – Farma krokodyli
wyróżnienia: Andrzej Marcinkiewicz –
Westmister Bridge, Mikołaj Kuśnierek –
zamek Caernaphilly w Walii. Mariola
Adamiak – cieśnina Bosfor nagroda pu-
bliczności: Maja Kamińska.

Fundacja Fiedlerów była organizato-
rem Imprezy – wsparli nas: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wielkopol-
skiego, Powiat Poznański, Burmistrz
Puszczykowa, Mały Inżynier, Chocolis-
simo, Leśny Ośrodek Szkoleniowy
w Puszczykowie, Casa de Vinos, Księ-
garnia Arsenał, Park Linowy Korzon-
kowo, Atelier Agaty Walczak, Studio Fo-
tograficzne Renata Krzyżaniak, Grupa 18,
Aviva, Michał Kruszona – serdecznie
dziękujemy. Anna Fiedler

IMIENINY UL.BRZOZOWEJ
W sobotę 13 lipca już po raz trzeci odbyły się imieniny
ulicy Brzozowej – naszej ulicy. Z inicjatywy
mieszkańców ul. Brzozowej tradycyjnie w drugą
sobotę lipca spotykamy się, by wspólnie spędzić
parę godzin rozmawiając, biorąc udział w konkursach
i biesiadując przy muzyce.

W tym roku mieliśmy gości z zaprzyjaźnionego z Puszczy-
kowem bretońskiego Chateaugiron, którzy akurat gościli u miesz-
kańców Brzozowej. Odwiedził nas też zastępca burmistrza
Władysław Ślisiński. Humory i pogoda, mimo 13-tego, dopi-
sały. Pojawili się też goście z ulicy Langego, sąsiadującej z Brzo-
zową, ze wspaniałym imieninowym tortem! Ciekawostką
okazała się prawidłowa odpowiedź na jedno z konkurso-
wych pytań. Jak myślisz ile osób odwiedzało Puszczykowo
w okresie międzywojennym w letnia niedzielę? Prawidłowa

odpowiedź brzmiała, ku zaskoczeniu wszystkich, 30 000 osób
(w Poznaniu mieszkało w tym czasie ok 130 000 osób). W orga-
nizację imienin naszej ulicy włącza się coraz większa grupa sąsia-
dów i z niecierpliwością czekamy już na następny rok!

Joanna i Janusz Szafarkiewicz
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OGŁOSZENIE

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 Puszczykowie,
obejmujący część działki nr 701/30 przy ulicy Kościelnej, nieru-
chomość ogrodzona, na terenie której znajdują się obiekty
budowlane o charakterze sportowo-rekreacyjnym. W pasie dro-
gowym dróg przylegających do działki 701/30 znajdują się
sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa oraz prąd.
Dział IV Księgi wieczystej nie zawiera żadnych obciążeń. Dział
III zawiera ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA – Ope-
rator w zakresie służebności swobodnego przechodu i przejazdu,
które nie dotyczy 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 terenu
położonego w centrum miasta w rejonie ulic Kościelnej, Poz-
nańskiej, Słonecznej – etap B, zatwierdzonym uchwałą Rady
Miasta Puszczykowa nr 323/10/V z dnia 6 października 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 po-
wyższym planem nieruchomość przeznaczona jest pod tereny
zabudowy usługowej – usługi sportu i rekreacji.

VII. Cel dzierżawy – zagospodarowanie terenu sportowo-
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 po-
wierzchni zabudowy kubaturowej nie większej niż 3400 m2, co
stanowi nie więcej niż 35% powierzchni dzierżawionego te-
renu; pozostała część terenu powinna być zagospodarowana
obiektami, urządzeniami i zielenią o charakterze rekreacyjnym.

W pierwszym etapie przewiduje się wybudowanie co naj-
mniej następujących obiektów:
1. budynek hali sportowej wielofunkcyjnej z kortami i zaple-

czem socjalno-fitnessowym i gastronomicznym,
2. zewnętrzne korty tenisowe z chodnikami i ogrodzeniem,
3. wykonanie pól do minigolfa wraz z chodnikami,
4. wykonanie plenerowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych,

np. ścianki treningowej, ścianki wspinaczkowej, urządzeń
do gier,

5. zagospodarowanie terenu małą architekturą i zielenią niską,
6. wykonanie trybun wewnętrznych,
7. zabezpieczenie terenu z możliwością wykonania ażurowego

ogrodzenia z wyłączeniem elementów betonowych.
W drugim etapie przewiduje się wybudowanie co najmniej

następujących obiektów:
1. zaplecze rekreacyjno-noclegowo-socjalne,
2. zagospodarowanie 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. Terminy przeprowadzonych przetargów – I przetarg –
odbył się 10 maja 2013 r. i zakończył się wynikiem negatyw-
nym.

XI. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego – 0,30 zł
netto + podatek VAT wg obowiązującej stawki za 1 m2 terenu
miesięcznie, płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Oprócz stawki czynszu, Dzierżawca zobowiązany jest do po-
noszenia kosztów związanych z utrzymaniem i użytkowaniem
przedmiotu dzierżawy (w tym opłat za media), ubezpieczenia
nieruchomości oraz opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.
Czynsz podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych.

XII. Wadium – w wysokości 6.500,– zł należy wnieść do
dnia 29 lipca 2013 roku: w pieniądzu – na rachunek bankowy
Miasta Puszczykowa nr: 46 9048 0007 0000 6028 6000 0002
w GBS Mosina, a w obligacjach Skarbu Państwa lub papie-
rach wartościowych, dopuszczonych do obrotu publicznego –

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

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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OGŁOSZENIE

w kasie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Wadium powinno
być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki znalazły się
na rachunku bankowym Miasta Puszczykowa najpóźniej do
dnia 29 lipca 2013 roku, pod rygorem uznania przez organiza-
tora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu, w ciągu 3 dni od
dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłacone
przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na po-
czet kaucji lub czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchyle-
nia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Wydzierżawiającego.

XIII. Termin i miejsce przetargu – część jawna przetargu
– otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2013 roku o godzi-
nie 10.00, w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna
4 (budynek B, pokój nr 7).

XIV. Składanie ofert – pisemne oferty należy składać do dnia
29 lipca 2013 r. do godziny 12.00 w kancelarii Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie, przy ul. Podleśnej 4 w zamkniętej kopercie
z napisem “II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nie-
ruchomości przy ulicy Kościelnej w Puszczykowie”.

Przetarg jest ważny, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta
spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1. 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),

2. datę sporządzenia oferty,
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami prze-

targu i postanowieniami przyszłej umowy dzierżawy
i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

4. oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego netto,
5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem nierucho-

mości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
6. oświadczenie o nakładach, które oferent zamierza poczynić

na nieruchomości z podaniem zakresu rzeczowego i har-
monogramem prac,

7. koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zagospodaro-
wania terenu,

8. opis sposobu wykorzystania nieruchomości,
9. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej lub aktualny wypis właściwego rejestru,
10. oświadczenie oferenta o niezaleganiu z podatkami

i opłatami,
11. oświadczenie oferenta o niezaleganiu w opłacaniu składek

z tytułu ubezpieczenia społecznego,
12. oświadczenie, że oferent posiada wiedzę i doświadczenie

w przedmiocie przetargu, dysponuje odpowiednim poten-

cjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej pozwalającej na prowadzenie działalności gos-
podarczej oraz zagospodarowanie terenu przedmiotu
dzierżawy w sposób określony w zakresie rzeczowym
i harmonogramie prac,

13. dowód wniesienia wadium.

XV. Uwagi – Dzierżawca winien przedłożyć oświadczenie
w formie aktu notarialnego o poddaniu się, w trybie art. 777 §
1 Kodeksu postępowania cywilnego egzekucji, co do wydania
nieruchomości po zakończeniu dzierżawy oraz egzekucji na-
leżności czynszowych w wysokości dwunastomiesięcznego
czynszu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego obciążają
Dzierżawcę. W przypadku nieprzedłożenia takiego oświadcze-
nia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później
jednak niż przed przejęciem nieruchomości, Wydzierżawiający
odstąpi od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia,
a Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej
w wysokości ustalonej w umowie.

Protokolarne przejęcie nieruchomości następuje w terminie
wyznaczonym przez Wydzierżawiającego. W przypadku pro-
tokolarnego nieprzyjęcia nieruchomości, Wydzierżawiający
może odstąpić od umowy – w tym wypadku Dzierżawca zo-
bowiązany 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 infrastruktury
technicznej na nieruchomości, na podstawie warunków okreś-
lonych przez gestorów odpowiednich sieci. Wszelkie opinie,
zezwolenia lub decyzje stosownych organów, w przedmiocie
możliwości prowadzenia planowanej działalności oraz zamie-
rzonych prac budowlanych, Dzierżawca uzyska we własnym
zakresie i na własny koszt.

* * *
Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu mogą za-

poznać się z warunkami przetargu (w tym: z regulaminem prze-
targu i projektem umowy dzierżawy) w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pok. 2
oraz na tablicy ogłoszeń, w godzinach urzędowania, 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 którejkol-
wiek z ofert.

Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicz-
nie w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie w godzinach urzę-
dowania, pod nr tel. 61 89 83 703 i 61 89 83 730.

Burmistrz Miasta Puszczykowa – mgr Andrzej Balcerek
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TURYSTYKA

WYCIECZKI Z HISTORIĄ
W maju i czerwcu mieszkańcy Puszczykowa spotykali
się na cyklicznych wycieczkach po naszym mieście.

Prelegent Maciej Krzyżański w ciekawy sposób przedstawiał
historię poszczególnych obiektów oraz wyjaśnił dlaczego
powstał dworzec, dlaczego mówi się o Puszczykowie jako let-
nisku, kto i dlaczego tu przyjeżdżał. Przy każdym obiekcie poka-
zywał również archiwalne pocztówki i zdjęcia, które dawały
możliwość porównania obiektów i terenów „wczoraj i dziś”. Nad
Wartą opowiadał o zawodach jakie się tam odbywały, między
innymi na łódkach i kajakach. Wtedy jak na zawołanie poja-
wiła się na Warcie duża ilość kajaków, bo okazało się, że w tym
dniu odbywał się spływ kajaków, co oczywiście wprawiło to
uczestników wycieczki w doskonały humor.

Kolejna wycieczka – 9 czerwca rozpoczęła się przy kolej-
nym zabytkowym dworcu Puszczykówko, a zakończyła
w Muzeum A. Fiedlera, gdzie trwała impreza pt. „Orinoko nad
Wartą”. W wycieczce uczestniczył również Andrzej Balcerek,
Burmistrz Miasta

16 czerwca trasa wycieczki wiodła z Kościoła Parafialnego
pw. MBW, gdzie uczestnicy wysłuchali nie tylko historię powsta-
nia kościoła ale również legendę o stoczonych bojach przez
Mieszka I i woja Lubonia na terenach za obecnym kościołem
oraz poznali najstarsze domy budowane przez rodzinę Adam-
skich i Szulców. W klasztorze Zgromadzenia Braci Serca Jezu-
sowego wysłuchano prelekcji i obejrzano pokaz historycznych
fotografii, a brat Sebastian przedstawił historię Zgromadzenia
i oprowadził po Klasztorze i terenach przyklasztornych.

Zakończeniem pierwszego cyklu wycieczek był konkurs wie-
dzy o historii Puszczykowa, przeprowadzony 22 czerwca
z okazji Święta Miasta. Na piętnaście pytań bezbłędnie odpo-
wiedziało 7 osób. Wylosowane zostały 3 osoby, które otrzy-
mały upominki: Piotr Powąski, Katarzyna Trybuś i Elżbieta Kor-
nobis. Gratulujemy.

* * *
Bardzo serdecznie chciałabym podziękować naszemu pre-

legentowi panu Maciejowi Krzyżańskiemu, który dzieli się
z nami swoją ogromną wiedzą historyczną o Puszczykowie oraz
archiwalnymi materiałami, które zgromadził i gromadzi nadal.
Sądzę, że mając ciekawe materiały o Puszczykowie warto udo-
stępnić czy pokazać je panu Maciejowi.

Dziękuję również pani Joannie Krzyżańskiej i panu Toma-
szowi Brodziakowi za liczne zdjęcia zrobione podczas naszych
wycieczek.

Na kolejną wycieczkę zapraszamy 25 sierpnia. Start godz.
12.00, z parkingu przy ul. ks. Posadzego przy „Arturo”. Trasa:
ul. ks. Posadzego, Leśny Zameczek, Góra Mojżesza, budynek sta-
rej szkoły. W czasie wakacji możliwe jest skorzystanie z wycie-
czek z historią Puszczykowa po wcześniejszym umówieniu się
grupy w punkcie Centrum Ekoinfo. Maria Michałowska

EMERYCI I RENCIŚCI NA SZLAKACH RENESANSU
W czerwcu puszczykowscy seniorzy wyjechali na wycieczkę
na Lubelszczyznę i Roztocze. Zwiedzanie rozpoczęli od Kaplicy
Kochanowskich w Zwoleniu oraz podziemia, gdzie spoczywa
rodzina Kochanowskich.

Dalsza trasa wiodła do Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Senio-
rzy nocowali w Domu Pielgrzyma w Wąwolnicy, znajdującym się nieopodal
Sanktuarium Matki Boskiej Kłębelskiej i Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem
Św. Wojciecha.

W kolejnych dniach turyści z Puszczykowa odwiedzili Sandomierz, Lub-
lin, Majdanek, Puławy gdzie zwiedzali miejsce związane z rodem Czartory-
skich; Świątynię Sybili, Dom Gotycki oraz piękne ogrody wokół muzeum.
Tego samego dnia udali się do Kozłówki, zespołu pałacowo – parkowego
z XVIII w. Przy muzeum zwiedzili też powozownię, Kaplicę Rodzinną i Gale-
rię Socrealizmu.

Na trasie wycieczki nie mogło zabraknąć Kazimierza nad Wisłą. Po powrocie do Wąwolnicy seniorzy uczestniczyli w obcho-
dach 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej, koncercie i pokazie sztucznych ogni.

Podczas wycieczki zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc i zabytków, mieliśmy tez okazję lepiej poznać historię piękne-
go regionu jakim jest Lubelszczyzna i Roztocze.

Wycieczka została dofinansowana w kwocie 7.000 tys. przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Organizator wycieczki – Ewa Palm-Drobnik



19Echo Puszczykowalipiec 2013www.puszczykowo.pl

OSTATNI
DZWONEK
Ostatni dzwonek w tym roku
szkolnym uczniowie puszczykow-
skich szkół usłyszeli 28 czerwca.
Z pewnością wszyscy czekali
na niego z utęsknieniem.

Tradycyjnie najbardziej uroczyście żegnano się tam, gdzie szkołę kończyli szós-
toklasiści lub w przypadku gimnazjów trzecioklasiści. Ostatni dzień szkoły to także
najlepszy moment, aby podziękować najlepszym uczniom, sportowcom, wolonta-
riuszom i ich rodzicom.

Wszystkim uczniom puszczykowskich szkół życzymy udanych, wesołych i prze-
de wszystkim bezpiecznych wakacji.

Urodziła się w Poznaniu, a od 1933 roku z rodzi-
cami Aleksandrem Szczerkowskim i matką Heleną
z domu Hajdasz zamieszkała w Puszczykowie. W cza-
sie okupacji rodzina została wysiedlona z domu i prze-
bywała u znajomych w Puszczykówku. Teresa wraz
z innymi dziećmi musiała uczęszczać do Niemieckiej
Szkoły dla Polskich Dzieci. Po wojnie ukończyła
w 1947 roku szkołę podstawową w Puszczykowie.

Następnie w 1951 roku otrzymała dyplom Pań-
stwowego Liceum Pedagogicznego w Poznaniu i roz-
poczęła pracę w szkolnictwie, najpierw z Rostarzewie, potem
w Poznaniu a od 1957 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Pusz-
czykowie. Od sierpnia 1982 roku do przejścia na emeryturę
w 1986 r. pełniła funkcję dyrektora Przedszkola Nr 3 przy ul.
Przyszkolnej w Puszczykowie.

Czynnie uczestniczyła w życiu Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego i w organizacjach szkolnych. Niezwykle troskliwa
w wychowaniu i nauczaniu dzieci i młodzieży. Broniła nawet

z narażeniem własnej kariery tych, którym działa się
krzywda. Doceniano Jej zaangażowanie i nagrodzono
pracę m.in.: Odznaką za Zasługi dla Wielkopolskiej
Organizacji ZHP,Złotym Krzyżem Zasługi, Meda-
lem Dnia Matki, Odznaką Honorową za Zasługi
w Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Hono-
rową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem
Pamiątkowym 25-lecia Puszczykowa, Nagrodą spe-
cjalną za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej

i wychowawczej Ministra Oświaty i Wychowania w 1985 roku.
Bliska Jej była działalność w Związku Harcerstwa Polskiego.

Najpierw szczepowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pusz-
czykowie, a potem prowadziła co roku obozy harcerskie nie
tylko w kraju, ale także w dawnej Czechosłowacji i na Węgrzech.
Razem z mężem Ignacym wychowała pięcioro dzieci.

Materiał przygotowano
dzięki uprzejmości p. Ludwika Madeja

data ur. data zg.
Szczudlak Wanda Maria 18.VI.1933 7.VI.2013
Ostrowska Teresa Helena 27.VIII.1933 12.VI.2013
Goślińska Czesława 9.VII.1925 14.VI.2013

Żarkiewicz Ryszard Karol 4.VII.1937 17.VI.2013
Sibilska Irena 16.X.1916 19.VI.2013
Szczepaniak Hieronim 18.IX.1928 20.VI.2013
Hecht Zbigniew 12.IV.1947 21.VI.2013

ODESZLI

WSPOMNIENIE O TERESIE OSTROWSKIEJ O1933K2013P
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OŚWIATA

ŚWIĘTO
RODZINY
W IB
14 czerwca, w słoneczne piątkowe
popołudnie uczniowie klasy Ib
ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Puszczykowie zaprosili swoich
najbliższych do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego
Wielspin, gdzie zaprezentowali
im swoje niespodzianki.

kluczy, a babcie zakładki do książek.
Pierwszaki już całkiem nieźle radzą sobie
z pisaniem, więc na zakładkach samo-
dzielnie napisały Kocham Cię Babciu.

Impreza miała charakter pikniku. Ro-
dzice przynieśli własnego wypieku cias-
ta i sałatki. Był też grill i ognisko, przy
którym pieczono kiełbaski. Wspólnym
śpiewom, głównie rodziców przygrywał
na gitarze Pan Maciej Kubacki. Dzieci
w tym czasie poznawały dokładnie teren,
zamieniały się w pogromców dzików, szu-
kały kości dinozaurów i budowały bazy.
Jedną z większych atrakcji stała się prze-
jażdżka meleksem. Było tak miło, że nie
mogliśmy się rozstać. Impreza trwała do
późnych godzin wieczornych. SP nr 2

Były wiersze, inscenizacja zatytu-
łowana „Kto ma olej w głowie”, piosen-
ki i prezenty. I to nie tylko dla mam
i tatusiów, ale również dla babć i dziad-
ków. Mamusie dostały świeczniki oklejone
przez dzieci kwiatkami, biedronkami
i motylkami, tatusiowie własnoręcznie
malowane kubki, dziadkowie breloczki do

TURNIEJ SZACHOWY
26 czerwca, tuż, przed zakończe-
niem roku szkolnego w Szkole
Podstawowej nr 2 w Puszczykowie
odbył się Turniej Szachowy.

Swoim patronatem objęła go Sidonia
Jędrzejewska Poseł do Europarlamen-
tu i ufundowała nagrody dla wszystkich
uczestników. Wśród zawodników byli
zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Część
z nich swoje umiejętności wcześniej szli-

fowała na cotygodniowych zajęciach
szachowych pod okiem Pana Kazimierza
Malkowskiego, który sędziował Tur-
niej. Zawodników dobierano kompute-
rowo. Przy każdej szachownicy stał
zegar, który odmierzał czas. Runda trwała
10 minut dla każdego zawodnika. Po każ-
dej rundzie uczestnicy turnieju się zmie-
niali i mieli okazję walczyć z kimś
innym. Pierwsze miejsce zajął Wojciech
Żarna z klasy IIb. Drugie miejsce przy-
padło Kacprowi Ziembińskiemu z klasy
Ia, a trzecie Szymonowi Grześkowiako-
wi z klasy II b. Gratulujemy!

„LEŚNI
PRZYJACIELE”
U LOTNIKÓW
W piątek 7 czerwca dzieci z Przed-
szkola nr 3, dzięki uprzejmości do-
wódcy płk dypl. pil. Jacka Pszczoły,
miały okazję zwiedzić lotnisko
w Krzesinach.

Wielką atrakcją dla przedszkolaków
była wystawa samolotów stacjonujących
w Bazie oraz pokaz skoków spadochro-
nowych. Poza samolotami, niesłabnącym
zainteresowaniem cieszyły się inne pojaz-
dy infrastruktury lotniskowej, jak wozy
bojowe Wojskowej Straży Pożarnej czy
sprzęt Kompanii Obsługi Lotniska. Uwa-

Z MITOLOGIĄ
ZA PAN BRAT

6. czerwca 2013 r. odbyła się
pierwsza wystawa prac

plastycznych uczniów klas IV,
głównie uczestniczących w kołach

zainteresowań: plastycznym
i mitologicznym.

Symbolicznego przecięcia wstęgi wer-
nisażu pod hasłem „Z mitologią za pan
brat” dokonała dyrektor Ewa Budzyńska.
Dzieci zaprezentowały prace wykonane
pastelami, farbami, a nawet kolaże.
Ponadto uczniowie przygotowali krótki
wstęp artystyczny oraz drobny poczęs-
tunek. Istniała też możliwość dokonania
pamiątkowego wpisu w Księdze Gości.

Katarzyna Szymkowiak

gę przyciągał pokaz uzbrojenia i możli-
wość celowania z replik różnorakiej
broni. Niekłamany zachwyt wzbudziła
możliwość obejrzenia startów i lądowań
samolotów F-16. Start myśliwców wi-
dziany z niewielkiej odległości wywarł
na nas ogromne wrażenie.

Malujące się na twarzach wyjeżdża-
jących dzieci uśmiechy były najlepszym
potwierdzeniem udanej wycieczki.

Renata Palm
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SPARTAKIADA
PRZEDSZKOLAKÓW

Pierwsze zawody odbyły się na Orliku przy ulicy Nowe Osiedle,
gdzie zaprosiliśmy dzieci z przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka”.

W pozostałych przedszkolach – Floh,
Pracowitych Pszczółkach i u Leśnych
Przyjaciół – konkurencje rozgrywano na
placach zabaw.

Dzięki fantastycznej komunikacji z dy-
rektorami przedszkoli udało się tak sko-

ordynować działania, żeby dotrzeć do
wszystkich dzieci. Na koniec kolorowych
zabaw zarówno mali sportowcy, jak i ich
wychowawcy otrzymali medale – złote.
Jak mówiły niektóre dzieci, to były ich
pierwsze medale.

W PŁETWACH PO ZŁOTO

Zawody rozegrane 29 czer-
wca br. to jedne z najwię-
kszych imprez sportowych
w pływaniu w płetwach orga-
nizowana w Polsce. Uczestni-
czyli w niej zawodnicy z Pol-

ski i z Rosji. Rywalizacja spor-
towa zorganizowana została
na wodach Zatoki Gdańskiej
w Gdyni. Jan Stachecki (lat
10) wystartował na dystan-
sie pół mili morskiej (926 m)

Jan Stachecki zdobył I miejsce podczas V Mistrzostw
Polski PTTK i V Otwartych Międzynarodowych
Mistrzostw Gdyni w długodystansowym pływaniu
w płetwach w ramach Gdyńskiej Mili Nurkowej.

i zdobył I miejsce oraz tytuł
mistrza. Czas (13 min. 15 sek.)
w jakim przepłynął ten wyczer-
pujący dystans dał mu nie tyl-
ko zwycięstwo w swej kate-
gorii wiekowej (kat dzieci do
lat 11), ale także był niepoko-
nany dla zawodników starszej
grupy wiekowej – kat. młod-
ziki 12–13 lat przypływając
na metę z 150-metrową prze-
wagą. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. red

Przez dwa pierwsze tygodnie lipca w Szkole
Podstawowej nr 1 w Puszczykowie dzieci
uczestniczyły w półkoloniach letnich.

Podczas półkolonii odbywały się różne wycieczki m.in. wyjazd
na kręgielnię, wyjście na basen oraz wycieczka do kina na film
pt. „Uniwersytet Potworny” i krytą pływalnię w Kórniku.

Całość dopełniona była zabawami w terenie przygotowanymi
przez Patrycję i Gabrysię, rozgrywkami sportowymi i zajęciami
plastycznymi. Dzieci codziennie jadły ciepłe i smaczne obia-
dy składające się z dwóch dań.

Półkolonie były ciekawe i wszyscy doskonale się na nich
bawili. Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom,
którzy przygotowali zajęcia.

Patrycja Knop, Amelia Tężycka i Gabrysia Dymarska

Półkolonie SPORTOWY KONIEC WAKACJI dla dzieci i młodzieży
I turnus – od 19 do 23 sierpnia, g. 9–15; II turnus – od 26 do 30 sierpnia, g. 9–15 Szkoła Podstawowa nr 1

oraz BM CAK, ul. Wysoka 1. Koszt: 60 zł za tydzień. Zapisy: 666 85 13 82 – Joanna Hejnowicz

PÓŁKOLONIA Z ATRAKCJAMI

Dziękujemy wszystkim za wsparcie
i pomoc przy organizacji, która była nie lada
wyzwaniem. Nasz pomysł tak się spodobał
dzieciom, że zaprosiły nas na przyszły
rok. Do zobaczenia. CAS i BM CAK
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INFORMACJE

8 lipca do naszego miasta przyjechali goście z Francji,
z zaprzyjaźnionego z Puszczykowem Chateaugiron.

W tym roku w odwiedziny przyjechało ponad 30 osób. Tra-
dycyjnie wszyscy mieszkali u puszczykowskich rodzin. Gos-
podarze przygotowali dla gości bogaty program. W tym roku
celem wycieczek były m.in. Góry Stołowe, Kotlina Kłodzka oraz
Wrocław – stolica Dolnego Śląska. Oczywiście nie zabrakło też
wycieczek po Wielkopolsce. Członkowie Stowarzyszenia Pusz-
czykowo-Chateaugiron pokazali swoim gościom m.in. Wolsztyn,
Śmiełów, Rydzynę o Poznaniu nie wspominając. red

WIZYTA FRANCUSKICH GOŚCI

Pani Roma pasjonuje się malowaniem
obrazów na butelkach oraz zdobieniem
kamieni. Aktualnie w swym dorobku po-
siada ponad 1000 takich prac.

W nieodłącznym zestawie do nich są
także bardzo misternie ozdobione talerze.
Na tym pasja do rękodzieła autorki nie

TYSIĄC KAMIENI
NA STO ŻYCZEŃ

21 czerwca gościliśmy w Biblio-
tece Miejskiej im. M. Musierowicz
w Puszczykowie panią Romę Ziębę
– mieszkankę Puszczykowa i auto-
rkę wystawy „Tysiąc Kamieni na
Sto Życzeń”.

kończy się. Goście będący na wernisażu
wystawy podziwiać mogli ręcznie haf-
towane serwety w różnych barwach
i kształtach. Podczas poprzedniego spot-
kania poznaliśmy talent muzyczny pani
Romy. Tym razem podzieliła się z nami
swoją poezją. Zwiedzanie wystawy po-
przedzał koncert młodych, utalentowa-
nych puszczykowskich muzyków: Adria-
ny Piotrowskiej (wiolonczela) oraz Sta-
sia Kańskiego (pianino). Artyści zapre-
zentowali ciekawe aranżacje utworów
m.in. Leszka Możdżera, Nirvany i Stinga.

BMCAK

Uczestnicy półko-
lonii ze szkół podsta-
wowych oraz mali Pu-
szczykowianie z ro-
dzicami przekonali się
dzięki niej jak ważni
są przyjaciele, pozy-
tywne myślenie i szu-
kanie nowych rozwią-
zań w przypadku ja-
kiegoś problemu. Wraz
z tytułową Panterą i jej
przyjaciółką Krową pu-
bliczność odbyła pod-
róż do wesołego mias-

teczka i na wieś, nauczyła się wesołego tańca i wielu innych
ciekawych rzeczy. BMCAK

PTAKI FILIPA CIERZYŃSKIEGO
W niemal ostatnich dniach szkolnych Bibliotekę
Miejską odwiedziła klasa IV b wraz z wychowawcą
panem Tomaszem Mazurem.

Celem wizyty był wer-
nisaż prac kolegi i ucznia
Filipa Cierzyńskiego. Od
dłuższego czasu pasjo-
nują go ptaki, podziwia
różnorodność gatunków,
wynikający z niej cieka-
wy wygląd i zwyczaje.
Stąd wystawa przedstawia
ptaki wykonane różnymi
technikami plastyczny-
mi. Niezwykle inspirujący dla wszystkich zwolenników eko-
logicznego stylu życia może być karmnik dla ptaków wyko-
nany m.in. ze zużytej plastikowej butelki.

Podczas oglądania albumu przyrodniczego pt. „Tropem
zwierząt” autorstwa Filipa, dzieci bardzo chętnie dzieliły się
swoimi wiadomościami na temat ptaków i innych zwierząt. Wer-
nisażowi towarzyszył również słodki poczęstunek.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do obej-
rzenia wystawy, która będzie prezentowana w Bibliotece do koń-
ca wakacji. BMCAK

„POMARAŃCZOWA PANTERA”
W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ
Mimo wakacji, cykl Spotkań z Teatrem dla Dzieci
nadal trwa. 10 lipca na scenie Sali Teatralnej wystąpił
krakowski Duet – Teatr opowiadając historię pewnej
Pomarańczowej Pantery.

Gości z Francji powitał Burmistrz Andrzej Balcerek








