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FELIETON

Rozważania 
na wybory

Szanowni Państwo,
Weszliśmy w ostatnią fazę kampanii wyborczej, czyli w tradycyjny festiwal obietnic. Przez cztery lata staraliśmy się 

w „Echu Puszczykowa“ przekazywać rzetelne informacje zarówno o wszystkich wydarzeniach, jak i o sytuacji fi nansowej miasta. 
Na łamach obecnego numeru pokazujemy, jak wyglądał budżet w latach 2006-2010, jakie były dochody, jakie wydatki, 

jak kształtuje się zadłużenie Miasta na koniec kadencji i jakimi pieniędzmi Miasto będzie dysponowało w następnym roku. 
Wszystko po to, by mieszkańcy oraz kandydaci na radnych i na burmistrza dokładnie znali sytuację fi nansową naszego miasta 
i by mogli sami, w miarę obiektywnie, ocenić, na jakim etapie rozwoju znajduje się Puszczykowo.

Niezależnie od zwycięzcy – wszyscy będą musieli zmierzyć sie z tymi samymi problemami, których 
rozwiązanie warunkuje poprawę jakości życia w mieście. Do największych należą wypłaty odszkodowań 
za grunty przejęte pod drogi, za które kiedyś nie zapłacił Skarb Państwa, a które teraz zgodnie 
z obowiązującym prawem spłacamy z budżetowych, czyli Państwa, pieniędzy. 

Bez względu na to, kto będzie dalej zarządzał miastem, do wypłacenia zostało ok. 20 mln zł, czyli 2/3 naszego rocznego 
budżetu. Wielokrotnie na publicznych forach mówiłam, że gdyby właścicielom uczciwie zapłacono za ich grunty, wtedy 
gdy je parcelowano w latach 60-80 ubiegłego stulecia, to miastu nie byłyby potrzebne żadne środki zewnętrzne na budowę 
tak potrzebnych dróg. Interweniowałam w tej sprawie we wszystkich możliwych instancjach samorządowych i rządowych. 
Jedyną szansą „przeżycia“ są zmiany legislacyjne, o które od trzech lat intensywnie zabiegam. Pozwolą one rozłożyć 
odszkodowania na raty (dzisiaj musimy pełną kwotę odszkodowania zapłacić jednorazowo, w ciągu 14 dni od wydania 
ostatecznej decyzji!).  Można również liczyć na dobrą wolę właścicieli, z którymi negocjujemy rozłożenie wypłat w czasie.   

Jak widać z przedstawionej na stronie 12 tabelki, poziom dochodów własnych w Puszczykowie jest stały. Nie mamy 
dużych zakładów przemysłowych, przedsiębiorców, od których wpływałyby znaczące podatki CIT od działalności gospodarczej. 
Naszym najważniejszym zasobem są mieszkańcy, którzy wybrali Puszczykowo, jako miejsce zamieszkania i od których wpływa 
do kasy miasta udział w płaconym przez nich podatku dochodowym PIT.  Dlatego gorąco apelujemy osób, które mieszkają 
w mieście, a „zostawiają“ swoje podatki w innych gminach, by przepisali się do właściwego dla Puszczykowa Urzędu Skarbowego.  

Szanowni Państwo, przez cztery lata pokazywaliśmy nie tylko, to co się udało zrobić, ale również przedstawialiśmy sytuacje 
konfl iktowe, trudności, informowaliśmy o niezbędnych zmianach czy zaniechaniach. Tłumaczyliśmy motywy podejmowania 
określonych decyzji.

Konfl ikty zdarzają się wszędzie, są wpisane w mapę wydarzeń społecznych każdej społeczności. Istotne jest, 
że poszukiwaliśmy i dalej poszukujemy ich pozytywnego rozwiązania. Przykładem niech niech będzie sprawa ścieżki 
nad Wartą. Właściciele postanowili ogrodzić swoje posesje uniemożliwiając przejście zwyczajowo przyjętą drogą spacerową. 
Mieli do tego prawo, a miasto, nawet gdyby się zgodzili na sprzedaż gruntu, nie miałoby w tej chwili pieniędzy 
na ich odkupienie.  Trzeba było znaleźć alternatywę. Powstał projekt przeniesienia ścieżki spacerowej nad sam brzeg Warty, 
na który otrzymamy dofi nansowanie z funduszy europejskich (piszemy o tym w dalszej części numeru). Zyskali wszyscy! 
Wierzę, że przy zrozumieniu i współpracy z mieszkańcami można rozwiązać nawet najtrudniejsze sytuacje 
sporne, czego życzę samorządowi następnej kadencji. Państwa oczywiście zapraszam na wybory! | 

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA, BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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RADA MIASTA

 | Ostatnia w minionej kaden-
cji sesja Rady Miasta odbyła się 
27 października. Wprawdzie w nie-
których kwestiach radni nie znaleź-
li porozumienia, to jednak na ko-
niec atmosfera nieco się ociepliła. 
Padły słowa podziękowania, były 
kwiaty i uściski dłoni.

Sesja obfi towała na koniec w ważne 
dla miasta postanowienia. Uchwalono 
plany zagospodarowania dla ko-
lejnych obszarów: w rejonie ul. So-
bieskiego i dla części zakola Warty. 
Pierwszy ma na celu poszerzenie kom-
pleksu sportowego i budowę zespołu 
kortów tenisowych. Drugi plan, dla te-
renów nadwarciańskich w rejonie ulic 
C. Ratajskiego i Nadwarciańskiej, czyli 
terenu Zakola, dotyczy ponad 22 ha przy 
wschodniej granicy miasta. Jego celem 
jest ochrona walorów przyrodniczych. 
Teren ma spełniać funkcje ekologiczną 
i ochrony przeciwpowodziowej. Teren 
zieleni otwartej pozostanie w stanie 
naturalnym. W pasie przylegającym 
do ul. Nadwarciańskiej będzie możli-
wość lokalizacji sezonowych obiektów 
związanych z imprezami, festynami 
itp. Na niewielkiej przestrzeni przy 
ul. Niwka Stara dopuszcza się zabudowę 
usługowo-mieszkalną. 

Uchwalono, że miasto wnie-
sie skargę na rozstrzygnięcie Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie uchwały absolutoryjnej 
do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego. Ponieważ RIO po raz 
kolejny dopatrzyła się uchybień pro-
ceduralnych, miasto zasięgnęło opinii 
konstytucjonalisty prof. Michała Ku-
leszy. Ostateczna decyzja sądu co do 
właściwych procedur ma dać jasność 
postępowania kolejnej Radzie Miasta, 
ale także innym samorządom w Polsce. 

SESJA NA KONIEC 
KADENCJI 

Przyjęto uchwałę w sprawie 
skargi Hanny i Piotra Dzięciołów 
na bezczynność Burmistrza Miasta 
Puszczykowa. Obecna na sesji Hanna 
Dzięcioł domagała się od miasta budo-
wy fragmentu chodnika na ul. Słowiczej, 
przy której mieszka jej rodzina wraz 
z niepełnosprawnym dzieckiem. Jak 
wyjaśnili urzędnicy, w czasie, gdy mia-
sto budowało chodnik, działka, o której 
mowa, widniała w ewidencji gruntów, 
jako prywatna. Dopiero księga wieczy-
sta pokazała, że istnieją prawne moż-
liwości budowy chodnika. Burmistrz 
obiecała poszukać w budżecie środków 
potrzebnych na wybudowanie tego frag-
mentu chodnika. 

Rada zgodziła się wydzierżawić 
na kolejne lata działki fi rmie Eko-
Rondo. Wcześniej miasto przewidy-
wało dodatkowe funkcje na tym tere-
nie, na którym znajduje się przytulisko 
dla psów. Trwają jednak intensywne 
prace nad budową schroniska w Skało-
wie, dlatego nie będzie rozbudowy przy-
tuliska, a zostanie tylko czasowe miejsce 
pobytu dla bezpańskich psów. 

Uchwałą przyznano Nagro-
dy Rady Miasta Puszczykowa dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Uchwalono roczny program 
współpracy Miasta Puszczykowa 
z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 
2011 rok. Projekt uchwały był konsulto-
wany z organizacjami i określa, w jakich 
obszarach miasto będzie wspierało orga-
nizacje w realizacji zadań publicznych. 

Wprowadzone też zostały zmia-
ny w uchwale budżetowej. 

Zastępca Burmistrza Tomasz Zwo-
liński złożył sprawozdanie z wykona-
nia zadań oświatowych 2009/2010. 
W 2009 na oświatę miasto wydało po-
nad 8 mln zł, w 2010 – ponad 11 mln zł. 
Ponad 2,5 mln zł pochłonęła rozbudowa 
szkoły przy ul. Kasprowicza. 

Na koniec Burmistrz Miasta Małgo-
rzata Ornoch-Tabędzka podziękowała 
wszystkim radnym oraz pracowni-
kom Urzędu Miejskiego za współpracę. 
– Dziękuję osobom wspierającym, 
ale także oponentom, bo to oni mobili-
zują do pracy – powiedziała. – W moim 
odczuciu udało się zrobić dużo. Mimo 
kryzysu trwały inwestycje: 31 budowa-
nych i wyremontowanych dróg, dwa 
Orliki, remont starej szkoły, rozbudowa 
obecnej – to inwestycje pozostawio-
ne, jako dobry ślad po pracy tej Rady 
– dodała. Przypomniała, że miasta nie 
oszczędzały przeciwności, takie jak 
trudna zima i powódź. – Wszystkim, 
którzy rozumieli potrzeby i współpraco-
wali dziękuję – zakończyła.

Także Przewodniczący Rady Miasta 
Marek Błajecki podziękował radnym 
i pracownikom Urzędu Miejskiego 
za cztery lata współpracy. Radnym 
wręczył symboliczne róże, a burmistrz 
Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej bukiet 
kwiatów. – Wystąpiliśmy w dobrych 
zawodach, bieg ukończyliśmy. Wiary 
w miasto nie straciliśmy – mam nadzie-
ję. To było dla mnie wielkie doświadcze-
nie, nauczka i nauka i będę to wykorzy-
stywał w przyszłości – podsumował. |

 LIDIA MAJDECKA

Uchwały i protokół z sesji znajdują się na 
stronie: www.puszczykowo.pl
Więcej informacji w Biurze Rady Miasta. 
tel. 61 898 37 34 lub rada@puszczykowo.pl
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 | Jak co roku, Rada Miasta 
Puszczykowa przyznała nagro-
dy uczniom szczególnie uzdol-
nionym. Miała jednak trudny 
wybór, bo do nagrody zgłoszono 
aż 39 kandydatów. 

Wśród zgłoszonych uczniów byli: 
Paweł Bakun, Anna Biernacka, Mi-
chał Biernacki, Wojciech Błądek, 
Zofia Bogdańska, Damian Broda, 
Natalia Gagat, Kinga Hoffman, Olga 
Iwaszkiewicz-Rudoszańska, Anna 
Jagaciak, Kajetan Jasiczak, Mate-
usz Kędziora, Mieszko Kwaśniewski, 
Agnieszka Lis, Aleksandra Lis, Kinga 
Łuczak, Kacper Mazur, Wiktoria Mi-
chałowska, Julia Mikołajczyk, Woj-
ciech Niedbała, Paulina Niewczyk, 
Monika Obrochta, Alfred Ossowski, 
Ewa Pawlaczyk, Adrianna Piątkow-
ska, Filip Rachwalak, Wiktoria Rut-
kowska, Filip Rybka, Anna Sobieraj, 
Maja Szklarska, Zuzanna Szklarska, 
Adrianna Szłapka, Agnieszka Szy-
mańska, Katarzyna Szymańska, 
Klaudia Walkowiak, Weronika Wą-
sowska, Anna Wiaterek, Maria Win-
kowska, Hanna Wydorska. 

Po uważnym przeanalizowaniu 
wniosków przez kapitułę, w składzie 
Marek Błajecki – Przewodniczący 
Rady Miasta, Maciej Dettlaff – sekre-
tarz miasta, Róża Grześkowiak – radna 
z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 
Rada Miasta jednogłośnie przyznała 
następujące nagrody:

Pierwszą nagrodę – 1000 zł 
– otrzymała Anna Jagaciak za 
wybitne osiągnięcia sportowe 
(skok w dal i trójskok) na arenie 
międzynarodowej. 

Drugą nagrodę – 700 zł – przy-
znano: Kindze Łuczak – medalist-
ce Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
w rzucie oszczepem, Wiktorii Mi-

NAGRODY 
DLA NAJZDOLNIEJSZYCH PRZYZNANE

chałowskiej za osiągnięcia na 
szczeblu wojewódzkim w karate, 
Mieszkowi Kwaśniewskiemu 
za ogólnopolskie sukcesy w tenisie ziem-
nym, Wojciechowi Niedbale – za 
sukcesy na szczeblu powiatowym w sza-
chach (udział w turniejach ogólnopol-
skich), Michałowi Biernackiemu 
za sukcesy w konkursach matematycz-
nych, Paulinie Niewczyk za sukce-
sy w biegu na 400 m oraz w biegach 
przełajowych. 

Trzecie nagrody – 400 zł kapi-
tuła przyznała: Julii Mikołajczyk 
– studentce fi lologii polskiej i słowiań-
skiej, która podczas rocznego stypen-
dium zagranicznego w Szwecji uczest-
niczyła w wielu projektach naukowych, 
Aleksandrze Lis, która odniosła suk-
cesy w lekkiej atletyce (biegi średnie), 
jest laureatką konkursów fizycznych 
i matematycznych, Agnieszce 
Lis mającej na koncie sukce-
sy w lekkiej atletyce (300 ppł) 
i będącej laureatką konkursów 
chemicznych i matematycz-
nych, Katarzynie Szymań-
skiej – laureatce konkursów 
biologicznych, chemicznych 
i językowych, Agnieszce Szy-
mańskiej – laureatce konkur-
sów biologicznych, fizycznych 
i matematycznych, Monice 
Obrochta – laureatce woje-
wódzkiego konkursu chemicz-
nego, Wojciechowi Błąd-
kowi – laureatowi konkursów 
biologicznych i historycznych; 
wolontariuszowi, Filipowi 
Rybce, który odnosi sukcesy 
w konkursach matematycz-
nych i językowych, jest współ-
twórcą filmu animowanego, 
Kajetanowi Jasiczakowi, 
który odniósł sukcesy mię-

dzynarodowe w sporcie psich za-
przęgów, Weronice Wąsowskiej 
– uczestniczce konkursów fortepia-
nowych, Annie Biernackiej – lau-
reatce konkursów przyrodniczych 
i biologicznych, Kacprowi Mazuro-
wi – za osiągnięcia sportowe w bad-
mintonie i piłce nożnej.

Nagroda dla uczniów ma na celu 
wspomaganie możliwości stosowania 
zdobytej wiedzy w praktyce, a także 
umożliwianie udziału w ogólnopol-
skich i międzynarodowych olimpia-
dach, konkursach, festiwalach, zawo-
dach sportowych itp. 

Wręczenie nagród i wyróżnień 
odbędzie się 18 listopada o godz. 18 
w Bibliotece Miejskiej Centrum Ani-
macji Kultury. Uroczystości towa-
rzyszyć będzie występ Szkoły Tańca 
z Poznania „Born to Dance” | LM
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KONKURS NA RZEŹBĘ 
ROZSTRZYGNIĘTY 

 | O atrakcji turystycznej nie 
musi informować jedynie trady-
cyjny znak. O ile przyjemniejszym 
dla oczu, łatwiej zauważalnym dro-
gowskazem jest oryginalna forma 
przestrzenna. Dlatego Burmistrz 
Puszczykowa Małgorzata Ornoch-
Tabędzka ogłosiła konkurs na pro-
jekt rzeźby przestrzennej przy Mu-
zeum-Pracowni Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie, która miałaby sta-
nąć na placu u zbiegu ulic Fiedlera, 
Reymonta i Ratajskiego.

Na konkurs nadesłano 10 prac. Ich auto-
rami byli głównie mieszkańcy naszego mia-
sta, ale również Brzegu, Mosiny, Poznania 
i Szczyglic. W skład komisji konkursowej 
weszli Burmistrz Miasta Małgorzata Or-
noch-Tabędzka, przewodnicząca Komisji 
Kultury, Edukacji i Sportu Danuta Panek-
Janc, przedstawiciele Muzeum-Pracowni 
Literackiej Arkadego Fiedlera Krystyna 

i Marek Fidlerowie oraz – jako reprezenta-
cja środowisk twórczych – Hanna Rapal-
ska-Kaczmarek oraz Krzysztof Wołczyk. 
Projekty były oceniane pod względem 
wymogów formalnych, takich jak: termi-
nowość złożenia, akceptacja warunków 
regulaminu konkursu, załączenie projektu 
grafi cznego rzeźby, jej wizualizacji lub ma-
kiety, opisu technicznego i szacunkowej kal-
kulacji kosztów. Za każde kryterium można 
było otrzymać 0 lub 1 punkt. Do 5 punktów, 
można było zdobyć za walory artystyczne 
pracy, takie jak: nawiązanie do życia i twór-
czości A. Fiedlera lub ekspozycji muzeum, 
uwzględnienie założeń przestrzennych 
otoczenia, wzbogacenie przestrzeni miej-
skiej, oryginalność koncepcji artystycznej, 
dostosowanie formy, wysokości i sposo-
bu osadowienia w gruncie, uwzględnienie 
uwarunkowań terenu. Maksymalna liczba 
punktów do zdobycia to 185. 

Zwycięską pracą została rzeźba Heleny 

Ertel-Jakubowskiej z Puszczykowa. Uzy-
skała ona 176 punktów. Jak opisała ją autor-
ka „rzeźba jest personifi kacją odwiecznych 
przelotów i wędrówek ptaków. Ma przy-
wodzić na myśl dalekie podróże Arkadego 
Fiedlera.” Technika wykonania to narzut 
cementowy z konstrukcji stalowej, patyno-
wany żywicą syntetyczną. Autorka nagro-
dzonej pracy otrzyma 2 tys. zł. 

Wyróżnienie otrzymała rzeźba Mateusza 
Zwierzyckiego, również mieszkańca nasze-
go miasta. Praca „Kamień milowy Arkade-
go Fiedlera” otrzymała 155 punktów. Pro-
jekt zarówno formą, jak i treścią nawiązuje 
do kamienia milowego. Całość zaprojek-
towana jest z granitu o różnych fakturach 
i kolorach, co jest nawiązaniem do wie-
lowątkowości Ogrodu Kultur i Tolerancji 
w Muzeum, jak i do wielu doświadczeń 
nabytych w podróżach A. Fiedlera. Autor 
otrzyma 500 zł. Komisji podobała się róż-
norodność prac i oryginalne podejście do te-
matu przez ich twórców. Wszystkie były cie-
kawe i zasługiwały na wyróżnienie. Dlatego 
w Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego 
Fiedlera zostanie zorganizowana wysta-
wa projektów, na którą zostaną zaproszeni 
wszyscy autorzy prac. 

Twórcom wszystkich nadesłanych prac 
serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gra-
tulujemy. | AGNIESZKA ZIELIŃSKA 

I MIEJSCE

II MIEJSCE
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AKTUALNOŚCIPYTANIA DO BURMISTRZA
 | Pytania do Burmistrz Miasta Puszczykowa można przysyłać e-mailem na adres: um@puszczykowo.pl lub zgłaszać na stronie inter-

netowej miasta, w zakładce „Pytania do Burmistrza”. Nie mamy możliwości drukowania obszernych listów w całości, dlatego najczęściej 
drukujemy pytanie i odpowiedź, ewentualnie skrót listu. Żeby uzyskać odpowiedź, listy powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem. 

Szanowna Pani Burmistrz 
Kiedy w Puszczykowie skończy się 

grodzenie terenów Warty? Po odcięciu 
mieszkańców od ścieżki spacerowej na 
zakolu, zauważyłem ostatnio grodze-
nie łąki na Niwce. | WALDEMAR DOMAGAŁA

Szanowna Pani Burmistrz 
Jestem mieszkańcem Niwki i chciał-

bym wiedzieć, czy powstaje spójny 
plan zagospodarowania zakola Warty 
oraz czy jest koncepcja rozwiązania pro-
blemu ścieżki wzdłuż Warty w kierunku 
domków przy ul. Cyryla Ratajskiego. 
Z góry dziękuję za odpowiedź. | ŁUKASZ

Szanowni Panowie
Odpowiadam wspólnie na oba pytania, 

ponieważ dotyczą tego samego tematu. 
Właściciele mają prawo grodzić swo-

je własne grunty, ale zgodnie z prawem 
wodnym są zobowiązani zapewnić dostęp 
do wody objętej powszechnym korzysta-
niem w sposób umożliwiający to korzystanie 

Pani Burmistrz 
Zaniepokojana przeczytałam ostatnio 

o aktach wandalizmu w Puszczykowie 
i zapewne przemyślanym ataku na Pani 
osobę (bo przecież śmieszne jest tłuma-
czenie zdarzenia, do którego potrzebny 
był klucz do odkręcania kół, wybrykiem 
z okazji halloween). To są raczej efety 
trzyletniej nagonki na Panią w opozycyj-
nej gazecie, która celuje w wywoływaniu 
wrogich nastrojów. Młodzież słucha tego 
w domu i potem daje upust agresywnym 
zachowaniom. Co na to policja? Jak dłu-
go można tolerować niszczenie mienia 
i bezkarność sprawców? | 

 JUSTYNA BRETSZNAJDER

PLAN NA ZAKOLE 

KTO NISZCZY MIASTO? 

(art.28). Z kolei art. 27 ust. 1 tego prawa za-
brania grodzenia nieruchomości przyległych 
do powierzchniowych wód publicznych 
w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brze-
gu, a także zakazywania lub uniemożliwia-
nia przechodzenia przez ten obszar.

W obu przypadkach właściciele nie 
mogą uniemożliwić dostępu do rzeki. 
Trasa ścieżki, która została wydeptana 
na wale usypanym przy okazji budowy 
wodociągu, wiodła przez grunty prywat-
ne, których jedni właściciele nie chcieli 
sprzedać, a inni oczekiwali za nie rekom-
pensaty, na jaką miasta nie było stać. 

W związku z powyższym powstał pro-
jekt urządzenia ścieżki wzdłuż brzegu 
Warty, od parkingu przy ul. Cyryla Ra-
tajskiego do zakola Warty, poza terenem 
gruntów prywatnych. Grunty te należą 
do Skarbu Państwa i pozostają w zarządzie 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wod-
nej, a miasto otrzymało wstępną zgodę 
na ich użytkowanie. Projekt pomagało nam 

Szanowna Pani
Faktem jest, że gdy dotarło do mnie jak 

tragiczne skutki mógł mieć ten chuligań-
ski wybryk, gdybym ruszyła samochodem 
z poodkręcanymi kołami poczułam się 
trochę zagrożona. W równym stopniu do-
tknął mnie „krajobraz po bitwie”, jaki zo-
baczyłam przed Urzędem Miejskim. Gdy 
usłyszałam potem, że powyrywano lampy 
przed siedzibą Straży Miejskiej i zdewasto-
wano kilka następnych miejsc publicznych 
odczułam to (być może niesłusznie) jako 
swego rodzaju demonstrację przeciwko 
Miastu i urzędującej burmistrz.

Policja zareagowała natychmiast. Wsz-
częto w tej sprawie dochodzenie, ale jak 

sporządzić Towarzystwo Ochrony Przyro-
dy Salamandra. Został wysoko oceniony 
i z Programu Infrastruktura i Środowisko 
otrzymaliśmy już promesę finansowania. 
W części trasy prowadzącej przez grun-
ty podmokłe ustawione zostaną drew-
niane kładki z poręczami, demontowane 
w przypadku zapowiadanej powodzi. 
Będziemy Państwa informowali o postępach 
w realizacji projektu, który jest wspólnym 
przedsięwzięciem Puszczykowa i Mosiny 
(w Mosinie zbudowany zostanie parking 
niedaleko glinianek). Podczas ostatniej w tej 
kadencji sesji Rady Miasta, 27 październik-
ba br. uchwalono plany zagospodarowania 
dla ważnych terenów w mieście: w rejonie 
ul. Sobieskiego i dla części zakola Warty. 
Drugi plan, dla terenów nadwarciańskich 
w rejonie ulic C. Ratajskiego i Nadwarciań-
skiej, czyli terenu zakola, dotyczy ponad 
22 ha wschodniej granicy miasta. | 

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA, 

 BURMISTRZ PUSZCZYKOWA 

 Więcej o planach na stronie 4.

mi od razu powiedziano, skoro nie pozo-
stawiono żadnych odcisków palców, zna-
lezienie sprawcy będzie trudne. Ze swojej 
strony podjęliśmy dość radykalne i kosz-
towne decyzje. Teren Centrum Animacji 
Sportu przy ul. Kościelnej od kilku dni jest 
już objęty ochroną fi rmy SOLID SECURI-
TY. Sam budynek Urzędu jest chroniony, 
ale w związku z zaistniałą sytuacją zostaną 
zainstalowane kamery monitorujące teren 
przed Urzędem. Będzie to kosztowało mia-
sto jednorazowo ok. 10 tys. i około 3 tys. 
miesięcznie na ochronę. Są to pieniądze, 
za które można by sfinansować budowę 
części wymarzonego skateparku dla mło-
dzieży. |  Z POWAŻANIEM 

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA 

BURMISTRZ PUSZCZYKOWA 
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WYBORY 21 LISTOPADA
LISTA ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW 
DO RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO 
okręg nr 5 – Luboń, Puszczykowo, Komorniki 
LISTA NR 1 – KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 
NUMER NA LIŚCIE, NAZWISKO I IMIĘ WIEK MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
1 Błaszczak Jan Antoni 59 Luboń 
2 Sowa Kazimierz Marian 63 Szreniawa 
3 Szczepaniak Izabella 55 Luboń 
4 Pietrzak Ewa 46 Puszczykowo 
5 Machnicki Filip 38 Puszczykowo 
6 Brych Krzysztof Ryszard 48 Luboń 
7 Chodorowska Izabella Katarzyna 35 Luboń 

LISTA NR 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
NUMER NA LIŚCIE, NAZWISKO I IMIĘ WIEK MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
1 Gabler Adam 63 Luboń 
2 Chmiel Andrzej 62 Chomęcice 
3 Golczak Bogdan Adam 60 Puszczykowo 
4 Werbliński Jakub 51 Łęczyca 
5 Rudnicki Daniel Arkadiusz 36 Plewiska 
6 Gorzelańczyk Karolina Monika 40 Luboń 

LISTA NR 4 – KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
NUMER NA LIŚCIE, NAZWISKO I IMIĘ WIEK MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1 Laskowski Andrzej 68 Puszczykowo 
2 Wieloch Mirosław 49 Komorniki 
3 Jankowski Zbigniew 63 Luboń 
4 Bielawska Agata Paula 23 Luboń 
5 Radom Iwona 52 Plewiska 
6 Fiedler Marzena 50 Puszczykowo 

LISTA NR 5 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
NUMER NA LIŚCIE, NAZWISKO I IMIĘ WIEK MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1 Korcz Jolanta 38 Luboń 
2 Skuratowicz Jan Marek 64 Puszczykowo 
3 Błajecki Marek 61 Puszczykowo 
4 Puk Robert 43 Luboń 
5 Skrzypek Stanisław Julian 29 Plewiska 
6 Majchrzak Jarosław Grzegorz 39 Luboń 
7 Kulpa Norbert Piotr 39 Plewiska 
8 Strózik Władysław 52 Wiry 

LISTA NR 15 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI DLA POWIATU
NUMER NA LIŚCIE, NAZWISKO I IMIĘ WIEK MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1 Zalewski Piotr Karol 53 Puszczykowo 
2 Sobiło Andrzej Piotr 55 Luboń 
3 Kapczyńska Elżbieta Małgorzata 50 Plewiska 
4 Fiedler Krystyna 60 Puszczykowo 
5 Stefaniak Elżbieta Iwona 57 Luboń 
6 Wilczyńska-Kąkol Karolina Monika 40 Luboń 
7 Grześkowiak Wojciech Mieczysław 49 Łęczyca 
8 Zygmanowski Ireneusz 53 Luboń 
9 Kapczyński Bartosz Jarosław 28 Plewiska 
10 Królikowski Mariusz Bernard 53 Luboń

OBWIESZCZENIE 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

W PUSZCZYKOWIE
z dnia 29 października 2010 r.

o zarejestrowanych kandydatach 
na Burmistrza Miasta Puszczykowa

w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 

Ordynacja Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. 
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Miejska Komisja Wyborcza w Puszczykowie 
podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.

1. BALCEREK Andrzej, 
lat 51, wykształcenie wyższe, zam. Puszczykowo, 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA, 
nie należy do parti i politycznej

2. BANACH Kazimierz, 
lat 64, wykształcenie wyższe, zam. Puszczykowo, 
zgłoszony przez KWW „ODPOWIEDZIALNOŚĆ”, 
nie należy do parti i politycznej

3. NIEDBAŁA Gniewko Bolesław, 
lat 36, wykształcenie wyższe, zam. Puszczykowo, 
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO,
nie należy do parti i politycznej

4. NOWAKOWSKI Marek, 
lat 53, wykształcenie wyższe, zam. Puszczykowo, 
zgłoszony przez KWW RZĄDŹMY RAZEM MAREK NOWAKOWSKI, 
nie należy do parti i politycznej

5. ORNOCH-TABĘDZKA Małgorzata, 
lat 57, wykształcenie wyższe, zam. Puszczykowo 
zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY ORNOCH – TABĘDZKIEJ, 
nie należy do parti i politycznej | 

 PRZEWODNICZĄCY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
 KLARA KRZEWIŃSKA

KIEDY I JAK GŁOSOWAĆ? 
 | Wybory samorządowe odbędą się 21 listopada 

w godzinach od 8 do 22. Każdy z głosujących otrzy-
ma cztery karty do głosowania różniące się kolorami. 
Na karcie głosowania w wyborach do sejmiku województwa, 
jak również w wyborach do rady powiatu stawiamy tylko je-
den krzyżyk przy jednym wybieranym kandydacie. Natomiast 
w wyborach do rady naszego miasta możemy maksymalnie 
wybrać tylu kandydatów, ile jest mandatów w danym okręgu 
(czyli dwóch w okręgach II, IV i V oraz trzech w okręgach I, 
III i VI). Tylko jeden krzyżyk stawiamy na karcie w wyborach 
na burmistrza naszego miasta. Lokale wyborcze zlokalizowane 
są tradycyjnie na terenie obu szkół podstawowych. Do zoba-
czenia przy urnie wyborczej! | MACIEJ DETLAFF, SEKRETARZ UM
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WYBORY 21 LISTOPADA
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PUSZCZYKOWIE

z dnia 29 października 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Puszczykowa zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) 
Miejska Komisja Wyborcza w Puszczykowie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Miejska Komisja Wyborcza w Puszczykowie podaje treść oświadczenia lustracyjnego 

kandydata (zarejestrowanego w okręgu nr 1 na liście nr 20 pozycja 1) stwierdzającego fakt jego pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.

Okręg Nr 1
Lista nr 16 – KWW NASZE MIASTO
1. LINIEWICZ Damian Michał, lat 27, 
zam. Puszczykowo
2. MACHNICKA Magdalena Agnieszka, lat 34, 
zam. Puszczykowo
3. WŁODARCZYK Artur Przemysław, lat 38, 
zam. Puszczykowo

Lista nr 17 – KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA
1. JOPEK Krzysztof, lat 48, zam. Puszczykowo
2. BEKAS Piotr Marian, lat 57, zam. Puszczykowo
3. HETMAN Władysław, lat 57, zam. Puszczykowo

Lista nr 18 – KWW RZĄDŹMY RAZEM 
MAREK NOWAKOWSKI
1. KOSTRZEWSKI Marek Gerard, lat 48, 
zam. Puszczykowo
2. MIŚ Agata, lat 45, zam. Puszczykowo
3. ZDANOWSKI Ireneusz Andrzej, lat 64, 
zam. Puszczykowo

Lista nr 19 – KWW „ODPOWIEDZIALNOŚĆ”
1. BANACH Kazimierz, lat 64, zam. Puszczykowo
2. LUTOMSKA Ewa Aniela, lat 63, zam. Puszczykowo
3. NOWAK FALKIEWICZ Justyna Magdalena, lat 31, 
zam. Puszczykowo

Lista nr 20 – KWW MAŁGORZATY 
ORNOCH - TABĘDZKIEJ
1. SCHNEIDER Maciej Wojciech, lat 46, 
zam. Puszczykowo
złożył następujące oświadczenie: pracowałem, 
pełniłem służbę i byłem współpracownikiem 
organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu 
art. 2 i 3a powołanej ustawy
2. WOSICKI Jacek, lat 50, zam. Puszczykowo
3. FEREK Izabela, lat 59, zam. Puszczykowo

Okręg Nr 2
Lista nr 16 – KWW NASZE MIASTO
1. KOWALSKA Magdalena, lat 33, zam. Puszczykowo
2. WIETRZYŃSKA Agnieszka, lat 37, 
zam. Puszczykowo

Lista nr 17 – KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA
1. SZCZOTKA Małgorzata Genowefa, lat 38, 
zam. Puszczykowo
2. WIECZOREK Michał, lat 31, zam. Puszczykowo

Lista nr 18 – KWW RZĄDŹMY RAZEM MAREK 
NOWAKOWSKI
1. BABULA-KOKOCIŃSKA Dorota Barbara, lat 41, 
zam. Puszczykowo
2. KACZMAREK Dorota Ewa, lat 51, 
zam. Puszczykowo
Lista nr 19 – KWW „ODPOWIEDZIALNOŚĆ”
1. CHOROSTKOWSKI Łucjan, lat 58, 
zam. Puszczykowo
2. PRUCHNIEWSKA Bernadeta, lat 37, 
zam. Puszczykowo

Lista nr 20 – KWW MAŁGORZATY ORNOCH 
– TABĘDZKIEJ
1. STELMACHOWSKI Maciej, lat 24, 
zam. Puszczykowo
2. BANKIEWICZ Małgorzata Agnieszka, lat 27, 
zam. Puszczykowo
Lista nr 21 – KWW PUSZCZYKOWO-WSPÓLNA SPRAWA
1. PIOTROWSKI Andrzej Wiesław, lat 63, 
zam. Puszczykowo
Lista nr 22 – KWW PAWŁA ŁOWICKIEGO
1. ŁOWICKI Paweł, lat 24, zam. Puszczykowo

Okręg Nr 3
Lista nr 16 – KWW NASZE MIASTO
1. DOLSKA Bogumiła Ewa, lat 52, 
zam. Puszczykowo
2. NIEDZIELSKI Paweł Piotr, lat 25, 
zam. Puszczykowo
3. NOWAK Piotr, lat 33, zam. Puszczykowo
Lista nr 17 – KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA
1. HEMPOWICZ Małgorzata Anna, lat 58, 
zam. Puszczykowo
2. POTOCKI Tomasz Ryszard, lat 35, 
zam. Puszczykowo
3. GÓRNA-KRZESZOWIAK Kinga Maria, lat 55, 
zam. Puszczykowo
Lista nr 18 – KWW RZĄDŹMY RAZEM MAREK 
NOWAKOWSKI
1. GOSIENIECKI Damian Dominik, lat 33, 
zam. Puszczykowo
2. TARASZKIEWICZ Stanisław, lat 55, 
zam. Puszczykowo
3. TEUSCHNER Ryszard Jerzy, lat 52, 
zam. Puszczykowo
Lista nr 20 – KWW MAŁGORZATY ORNOCH 
– TABĘDZKIEJ
1. RUDZIŃSKA Urszula, lat 55, zam. Puszczykowo
2. RADZISZEWSKA-KACZMAREK Krystyna, lat 64, 
zam. Puszczykowo
3. MAGDZIAREK Rafał, lat 24, zam. Puszczykowo

Okręg Nr 4
Lista nr 16 – KWW NASZE MIASTO
1. DOBICKI Jarosław Maciej, lat 38, 
zam. Puszczykowo
2. FLORKOWSKI Wojciech Jan, lat 63, 
zam. Puszczykowo
Lista nr 17 – KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA
1. SZAFARKIEWICZ Janusz, lat 59, zam. Puszczykowo
2. CZYŻ Zbigniew Piotr, lat 40, zam. Puszczykowo
Lista nr 18 – KWW RZĄDŹMY RAZEM MAREK 
NOWAKOWSKI
1. GYURKOVICH Anna, lat 26, zam. Puszczykowo
2. KOWALEC Sebasti an, lat 20, zam. Puszczykowo
Lista nr 19 – KWW „ODPOWIEDZIALNOŚĆ”
1. SOBOCIŃSKA BZDĘGA Lidia Stefania, lat 62, 
zam. Puszczykowo

2. KRUPKA Marcin, lat 25, zam. Puszczykowo
Lista nr 20 – KWW MAŁGORZATY ORNOCH 
– TABĘDZKIEJ
1. CZARTORYSKI Gustaw Maria, lat 56, 
zam. Puszczykowo
2. MIKOŁAJCZYK Elżbieta Maria, lat 62, 
zam. Puszczykowo
 
Okręg Nr 5
Lista nr 16 – KWW NASZE MIASTO
1. CZARNECKA Elżbieta, lat 56, zam. Puszczykowo
2. NOWOTNA-KROMOLICKA Natalia Agnieszka, 
lat 35, zam. Puszczykowo
Lista nr 17 – KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA
1. ŁOBOCKA Ewa Zofi a, lat 57, zam. Puszczykowo
2. BARŁÓG Marek, lat 64, zam. Puszczykowo
Lista nr 18 – KWW RZĄDŹMY RAZEM MAREK 
NOWAKOWSKI
1. KRZEMKOWSKA Monika Beata, lat 18, 
zam. Puszczykowo
2. ŁABĘCKA Karolina Anna, lat 22, zam. Puszczykowo
Lista nr 20 – KWW MAŁGORZATY ORNOCH 
– TABĘDZKIEJ
1. MARECKA CHUDAK Mariola, lat 48, 
zam. Puszczykowo
2. CICHOCKA Katarzyna Eleonora, lat 56, 
zam. Puszczykowo
Lista nr 23 – KWW CZAS NA MŁODYCH
1. RYBARCZYK Wojciech Marcin, lat 19, 
zam. Puszczykowo
 
Okręg Nr 6
Lista nr 16 – KWW NASZE MIASTO
1. MARCINKOWSKA Adriana Daria, lat 32, 
zam. Puszczykowo
2. NOWICKI Piotr Paweł, lat 29, zam. Puszczykowo
3. RATAJCZAK Arleta, lat 43, zam. Puszczykowo
Lista nr 17 – KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA
1. DETTLOFF Andrzej Marian, lat 52, 
zam. Puszczykowo
2. STRZELCZYK Jarosław, lat 51, zam. Puszczykowo
3. ROCHOWIAK Paweł, lat 46, zam. Puszczykowo
Lista nr 18 – KWW RZĄDŹMY RAZEM MAREK 
NOWAKOWSKI
1. JAKUBIAK Łukasz Tadeusz, lat 26, 
zam. Puszczykowo
2. RACZYŃSKI Paweł Bartłomiej, lat 59, 
zam. Puszczykowo
3. WINKEL Andrzej, lat 63, zam. Puszczykowo
Lista nr 20 – KWW MAŁGORZATY ORNOCH 
- TABĘDZKIEJ
1. WEIGT Antoni Karol, lat 66, zam. Puszczykowo
2. MARCINKOWSKA Ewelina, lat 33, 
zam. Puszczykowo
3. MIRECKA Maria, lat 60, zam. Puszczykowo | 

 PRZEWODNICZĄCY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
 KLARA KRZEWIŃSKA

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO RADY MIASTA MACIEJA WOJCIECHA SCHNEIDERA:
Publicznie dementuję informację, która pojawiła się na obwieszczeniach wyborczych, że byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa. 
Oświadczenie to jest efektem mojej pomyłki, którą popełniłem wypełniając formularz oświadczenia lustracyjnego – sprawę wyjaśnia IPN.
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta 
w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – strefa A.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 
art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały 
Rady Miasta Puszczykowa nr 82/07/V z dnia 19 grudnia 2007 r. 
zmienionej Uchwałą Nr 297/10/V z dnia 30 czerwca 2010 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu 
położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, 
Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – strefa A wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 22.11.2010 r. do 20.12.2010 r., 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie 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 29.11.2010 r. o godz. 15:00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, 
budynek A.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwesti onuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 7.01.2011 r. |  BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA 

w pierwszym przetargu brak chętnych, cena 
w drugiej licytacji może zostać obniżona. 
Cena wywoławcza w drugim przetargu wy-
nosiła 1 mln zł, ostatecznie oferent zapłacił 
1 050 000 zł. 

Do przetargu przystąpiła tylko jedna 
osoba. Wylicytowany budynek przeznaczo-
ny jest na funkcje mieszkalno-usługowe. 
Nowy właściciel wspomniał o planach stwo-
rzenia w nim pensjonatu lub kawiarni. | LM

NIERUCHOMOŚĆ PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 
SPRZEDANA 

 | Miasto w drodze drugiego 
przetargu sprzedało nieruchomość 
przy ul. Poznańskiej zwanej potocz-
nie domem Grodzkiego. Jedyny ofe-
rent, jaki przystąpił do licytacji za-
płacił 1 050 000 zł. 

Drugi nieograniczony przetarg ustny 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

położonej przy ul. Poznańskiej w Puszczy-
kowie, odbył się 3 listopada 2010 r. o godz. 
10 w Puszczykowie, w budynku Biblioteki 
Miejskiej, przy ul. Wysokiej 1. 

Przypomnijmy, że do pierwszego prze-
targu nie przystąpił ani jeden oferent. 
Wówczas cena wywoławcza wynosiła 
1,5 mln zł. Zgodnie z przepisami, jeśli 
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AKTUALNOŚCI

Całość projektu „Turystyka na Terenach 
Chronionych Mikroregionu WPN – Budo-
wa Miejsc Wypoczynku I Edukacji Ekolo-
gicznej” opiewa na kwotę ponad 950 tys. 
złotych, 85% kosztów zostanie sfinanso-
wanych ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, resztę pokryją 
środki budżetowe Puszczykowa i Mosiny. 
Projekt otrzymał wysoką ocenę i znalazł 
się na 6. miejscu w Polsce na etapie oceny 
merytorycznej, został umieszczony na liście 
rankingowej jako projekt podstawowy. | 

 MACIEJ DETTLAFF, SEKRETARZ URZĘDU MIASTA 

miejsca rozwieziono już ok. 50 pojemni-
ków z piaskiem, które sukcesywnie będą 
uzupełniane. 

Na odśnieżanie i posypywanie ulic 
miasto zaplanowało 247 tys. zł. Odśnieża-
nie chodników i ścieżek rowerowych oraz 
ich posypywanie ma kosztować 13 tys. zł, 
a pojemniki z piaskiem to koszt 13 300 
zł. W sumie na zimowe utrzymanie dróg 
i chodników zaplanowano 302 300 zł. Osta-
teczny koszt zależał jednak będzie od tego, 
jaka będzie nadchodząca zima. Podczas 
ostatniej na usuwanie jej skutków Urząd 
Miejski był zmuszony przeznaczyć znacznie 
więcej środków, niż założono w planach, 
bo aż ok. 650 tys. zł. |  REMIGIUSZ MOTYCKI

PIENIĄDZE UNIJNE
NA ŚCIEŻKĘ NAD WARTĄ 

PRZYGOTOWANIA DO ZIMY 

 | Kolejny wniosek o dofi nanso-
wanie miejskiej inwestycji zyskał 
uznanie instytucji zarządzającej 
środkami europejskimi.

Tym razem chodzi o wspólny wniosek 
Puszczykowa i Mosiny dotyczący reali-
zacji małej infrastruktury turystycznej 
w sąsiedztwie obszarów chronionych. 
Na terenie Puszczykowa powstanie długo 
wyczekiwana ścieżka spacerowa wzdłuż 
rzeki Warty. Mosina natomiast planu-

 | Ponad 300 tys. zł miasto pla-
nuje przeznaczyć na zimowe utrzy-
manie dróg i chodników. Czy to wy-
starczy? To zależy od tego, jak sroga 
i długa będzie zima. Ostatnia pochło-
nęła aż ok. 650 tys. zł.

je zagospodarować na cele turystyczno-
rekreacyjne teren dawnego wyrobiska 
na Górze Pożegowskiej. Ścieżka spacerowa 
będzie miała długość ok. 750 metrów, roz-
poczyna się na zakolu Warty, a kończy się 
przy wiacie piknikowej Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Wzdłuż ścieżki usta-
wionych zostanie siedem tablic edukacyj-
nych, zamontowane zostaną ławki i ko-
sze na śmieci, a także drewniane barierki 
zabezpieczające.

Jeszcze nie pojawiły się pierwsze symp-
tomy zimy, ale Urząd Miejski rozpoczął już 
przygotowania do zabezpieczenia miasta 
przed jej skutkami. W przetargu wybrano 
fi rmę, która będzie odśnieżała i zabezpie-
czała przed śliskością drogi gminne i po-
wiatowe w granicach administracyjnych 
miasta. Podpisano również umowę na od-
śnieżanie i posypywanie chodników. 

Przetarg wygrała firma, która dbała 
o utrzymanie dróg w ostatnim roku, co daje 
gwarancję, że poradzi sobie tak dobrze, jak 
podczas ostatniej zimy. 

Przez ostatnie lata wielu mieszkańców 
deklarowało chęć posypywania piaskiem 
chodników. Dlatego w najbardziej trudne 

KANALIZACJA, DROGA 
I PARKING 

 | Do końca listopada potrwa-
ją prace na ul. Dworowej. Rozpo-
częły się 2 listopada remontem 
kanalizacji burzowej, na odcinku 
od ul. Wiązowej do ul. Brzozowej. 
Po zakończeniu tych prac, zmie-
niona zostanie cała nakładka bitu-

miczna na jezdni, od przejazdu ko-
lejowego do ul. Brzozowej. 

Przy okazji robót, naprzeciw lodziarni 
zmieni się organizacja parkingu. Teraz bę-
dzie możliwość parkowania równoległe-
go i ukośnego, co połączy bezpieczeństwo 
z większą liczbą miejsc parkingowych. | LM
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RANKINGI

PUSZCZYKOWO 
W KRAJOWEJ CZOŁÓWCE 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 
O STANIE FINANSÓW MIASTA

 | Październik był miesiącem 
podsumowań kończącej się kadencji 
władz samorządowych. 

Według rankingu opracowanego przez 
tygodnik „Wspólnota”, opisującego zaan-
gażowanie inwestycyjne gmin (czyli które 
z nich najwięcej pieniędzy przeznaczają 
na nowe drogi, szkoły i inne obiekty uży-
teczności publicznej), w kategorii małych 
miast po przeliczeniu danych za rok 2009 
Puszczykowo zajęło pierwszą pozy-
cję w województwie wielkopolskim 
i 18 w całej Polsce! 

Warto podkreślić, że Puszczykowo 

 | Urząd Miejski przedstawia in-
formacje, jak kształtowały się docho-
dy, wydatki oraz zadłużenie Miasta 
w latach 2006 – 2010. 

W latach 2007 – 2010 wartości ujęte 
w kolejnych budżetach, zarówno po stronie, 
dochodów jak i wydatków, znacznie wzro-
sły. Obrazuje to poniższa tabelka.

Jak łatwo wywnioskować z przedstawio-
nych wyżej danych, od roku 2006 poziom 
dochodów zwiększył się jedynie o 51,33%, 

kontynuuje systematyczny marsz w górę 
rankingu – w roku 2005 było na 210 
miejscu, w 2006 – na 181, w 2007 – na 34 
a w 2008 na miejscu 19. Jak podkreśla-
ją autorzy rankingu, jest to wynik za-
równo angażowania własnych środków 
budżetowych, jak i pozyskiwania dotacji 
zewnętrznych.

To ogromny powód do dumy dla miesz-
kańców Puszczykowa, dlatego że rankingi 
dokonań samorządów opracowywane przez 
tygodnik „Wspólnota”, będący pozycją obo-
wiązkową każdego samorządowca, należą 
do jednych z najbardziej prestiżowych. 

natomiast w tym samym czasie poziom wy-
datków wzrósł o 79,88%. Wynika to głów-
nie z faktu realizacji w tym okresie inwesty-
cji o wartości powyżej 36 mln zł.

W tym samym czasie zaciągnięto kre-
dyty i pożyczki w wysokości ok. 14,9 mln 
zł, spłacając jednocześnie zobowiązania 
w wysokości 7,3 mln zł. Inaczej mówiąc 
miasto zrealizowało w tym czasie inwe-
stycje w kwocie ponad 36 mln zł, zaciąga-
jąc dodatkowe kredyty na kwotę 7 mln zł.  

W bieżącym roku popularny tygodnik 
samorządowy „Wspólnota” opracował 
trzecią już edycję zestawienia osiągnięć 
gmin podczas całej kadencji. Analiza 
ta ocenia całość dokonań samorządu 
w aspekcie fi nansowym, ekonomicznym 
oraz infrastrukturalnym. 

W czołówce tego zestawienia nie mogło 
zabraknąć Burmistrz Miasta Puszczykowa 
Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej. Twórcy 
rankingu przyznali Burmistrz na-
szego miasta drugie miejsce w ca-
łym województwie wielkopolskim 
(za Burmistrzem Miasta i Gminy Kórnik 
– Jerzym Lechnerowskim) i jednocześnie 
24 miejsce w kraju. 

W tegorocznej edycji tego badania 
uwzględniono zaangażowanie osób kieru-
jących poszczególnymi gminami, a ranking 
nosi tytuł „Bohaterowie kadencji 2006-
-2010”. |  MACIEJ DETTLAFF, 

 SEKRETARZ URZĘDU MIEJSKIEGO 

Oznacza to, że bez zaciągnięcia kredytów 
dochody własne miasta wystarczyłyby je-
dynie na pokrycie wydatków bieżących 
oraz na realizację niewielkich inwestycji.

Dla zobrazowania stanu finansów pu-
blicznych miasta w korelacji z normami 
z Ustawy o fi nansach publicznych przepro-
wadźmy następującą symulację:

1. wskaźnik zadłużenia wynikają-
cy z ustawy o fi nansach publicznych 
nie może przekroczyć 60%. Na koniec 
2010 r. wskaźnik ten dla Puszczykowa wy-
niesie 40 %, tak więc hipotetycznie moż-
liwość kredytowa Puszczykowa w 2010 r. 
wynosi dodatkowo 6 mln zł.

2. wskaźnik obsługi zadłużenia 
wynikający z Ustawy o fi nansach pu-
blicznych nie może przekroczyć 15%. 
Dla Puszczykowa na koniec 2010 r. wynie-
sie on  9,5 %, a co za tym idzie – Puszczyko-
wo mogłoby w 2010 r. spłacać dodatkowo 
łączne raty kapitałowo-pożyczkowe w wy-
sokości 1,7 mln zł. 

Pokazane wyżej liczby wskazują na peł-
ne bezpieczeństwo budżetu miasta. | 

 PIOTR SZYTKOWSKI, 

 SKARBNIK URZĘDU MIEJSKIEGO 

Rok
Zad u enie

01.01.
Zad u enie

31.12.
Dochody Wydatki

Wska nik
15%

Wska nik
60%

2006 3910289,30 4749489,30 20484151 20 045 111 7,20 23,19

2007 4749489,30 4938700,00 25532377 27 228 071 6,17 19,34

2008 4938700,00 7973900,00 26289252 28 217 838 7,25 30,33

2009 7973900,00 7790100,00 25368239 30 031 284 8,55 30,71

2010 7790100,00 12355000,00 30999000 36 057 922 9,47 39,86

Wzrost 2006 2010 10514849 16012811
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INWESTYCJE

BUDOWA SZKOŁY ZAKOŃCZONA 
 | Od 1 grudnia uczniowie Gim-

nazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej 
nr 2 będą korzystać z nowo wybu-
dowanych sal lekcyjnych oraz nowej 
sali gimnastycznej. 

15 listopada odbędzie się odbiór tech-
niczny nowego obiektu. Dzień później na-
stąpi ofi cjalne otwarcie. 

Na parterze wybudowano dwie sale 
o powierzchni 60 m² każda oraz zaplecza 

do sal laboratoryjnych (25 m²). Na piętrze 
powstały dwie sale: 60-metrowa i 70-me-
trowa z możliwością przegrodzenia i stwo-
rzenia dwóch pomieszczeń do nauki języków 
obcych oraz gabinet zastępcy dyrektora. 

Uczniowie będą mogli zadbać o roz-
wój fizyczny w świetnych warunkach, 
w nowej sali gimnastycznej. Przy nowej sali 
o wymiarach 13,30 m x 20 m, powstały 
też pomieszczenia magazynowe, zaplecze 
i toalety. 

Po odbiorze technicznym i oficjalnym 
otwarciu, do 1 grudnia br., kiedy to uczniowie 
wejdą do nowych sal, będzie czas na wypo-
sażenie sal w meble i potrzebne sprzęty. | LM

NIWKA ZYSKAŁA KOMPLEKS BOISK

 | Sportowa atmosfera towarzy-
szyła otwarciu kolejnego kompleksu 
boisk Orlik 2012 w Puszczykowie. 
Uczniowie puszczykowskiego Gim-
nazjum nr 2 rozegrali inauguracyj-
ny mecz w piłkę nożną, sędziowany 
przez Przemysława Stefaniaka – go-
spodarza obiektu. Na uroczystości 
pojawili się byli piłkarze poznań-
skiego Lecha a dziś Warty Poznań 
– Piotr Reiss, Tomasz Magdziarz 
i Zbigniew Zakrzewski.

Po uroczystym przecięciu wstęgi 
przez Burmistrz Puszczykowa Małgo-
rzatę Ornoch-Tabędzką i Adama Nowa-
ka z Departamentu Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego, obiekt zo-
stał poświęcony przez proboszcza para-
fii pw. św. Józefa Oblubieńca ks. Marka 
Smyka. 

Puszczykowski Orlik jest trzecią 
taką  inwestycją  w naszym mieście 
w ramach rządowo-samorządowego pro-
jektu budowy ogólnodostępnych obiek-

tów sportowych programu „Moje Boisko 
– Orlik 2012”. Na boiska budowane 
w ramach tego programu miasto otrzy-
muje 666 tys. zł dotacji z budżetu państwa 
i województwa. 

Boisko cieszy się już dużym zain-
teresowaniem. Nad wykorzystaniem 
obiektu czuwa trener środowiskowy 
Kazimierz Dolczewski, który będzie 
m.in. organizowa ł zawody sportowe 
oraz weekendy z piłką na świeżym po-
wietrzu. | MOS, LM
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wiatowego w Poznaniu, radni Puszczykowa. 
Zaraz po przecięciu wstęgi goście mogli 

zwiedzić EkoInfo. Cieszyło się ono ogrom-
nym zainteresowaniem i do ostatnich chwil 
fi nału rajdu było obleganym miejscem. 

Przypomnijmy, że na stworzenie 
EkoInfo miasto pozyskało środki unijne, 
które pokryły 70% inwestycji kosztującej 
ponad 155 tys. zł. | MOS, LM

INWESTYCJE

EkoInfo SŁUŻY POMOCĄ
EkoInfo czynne jest od wtorku do piątku, w godz. 10.15-16. W miesiącach zimowych jednak 
czynne będzie krócej. Można tam uzyskać informacje o atrakcjach przyrodniczych i turystycz-
nych Puszczykowa i gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN, otrzymać 
materiały promocyjne i obejrzeć prezentację multi medialną o atrakcjach WPN. 

EkoInfo DZIAŁA 
 | Od 17 października na terenie 

Puszczykowa, w budynku kas bileto-
wych PKP, przy wjeździe do miasta, 
działa centrum informacji turystycz-
nej EkoInfo. Ofi cjalne otwarcie nastą-
piło podczas zakończenia II edycji raj-
du po zdrowie w Mikroregionie. 

Na otwarciu pojawili się m.in. włoda-
rze gmin Mikroregionu WPN, dyrektor 
Wielkopolskiego Parku Narodowego Adam 
Kaczmarek, przedstawiciele Starostwa Po-

 | Na poddaszu budynku Biblio-
teki Miejskiej Centrum Animacji Kul-
tury 17 października ofi cjalnie prze-
kazano na użytek puszczykowskim 
harcerzom część wyremontowanego 
poddasza. Pomysłodawczynią utwo-
rzenia tam harcówki była Burmistrz 
Miasta.Pomieszczenie to jest histo-
rycznym miejscem zbiórek ZHP. Już 
w latach 70. odbywały się tam zbiórki.

Uroczystość odbyła się w formie zbiór-

ZBIÓRKA W NOWEJ HARCÓWCE gawęd i wspomnień dawnych harcerzy, któ-
rzy chodzili tu na zbiórki dawno temu. 

Punktem kulminacyjnym zbiórki było 
parafowanie przez dyrektor Biblioteki 
Miejskiej i komendanta Ośrodka ZHP 
Puszczykowo hm. Przemysława Nitschke 
„Aktu przekazania harcówki pod włada-
nie harcerzy”. Przecięcie wstęgi spotkało 
się z okrzykami radości zgromadzonych 
harcerzy. Zbiórka zakończyła się tradycyj-
nym kręgiem, pieśnią „Bratnie słowo” oraz 
okrzykiem Czuj Czuj – Czuwaj. |  

 PHM. MACIEJ STELMACHOWSKI

ki harcerskiej: wprowadzeniem sztandaru 
Ośrodka ZHP Puszczykowo, meldunkiem 
gotowości drużyn oraz powitaniem gości: 
Burmistrz Miasta Małgorzaty Ornoch-Ta-
będzkiej, dyrektor Biblioteki Miejskiej CAK 
Danuty Mankiewicz, przewodniczącego 
Kręgu Instruktorów Seniorów „Puszczyk” 
phm. Ryszarda Torzyńskiego. W uroczysto-
ści brali udział także radni miasta, rodzice 
harcerzy i zuchów, instruktorzy seniorzy 
i oczywiście zuchy i harcerze. Nie zabrakło 

ŚCIEŻKA ROWEROWA 
 SUKCES WPN I MIASTA

 | Otwarcie nowej ścieżki rowe-
rowej, biegnącej przez Nadwarciań-
ski Bór Sosnowy na terenie Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego, 
świętowaliśmy 24 października. 
Nowa ścieżka łączy Puszczykowo 
z Puszczykówkiem. 

To wspólna inwestycja Wielkopolskiego 
Parku Narodowego i Miasta Puszczykowa. 
Pieniądze pochodzą z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowiska. Na ten cel Wielkopolski Park 
Narodowy i Miasto pozyskali środki unijne, 

kolejowych, od dworca PKP w Pusz-
czykowie do ul. Chrobrego.

Nowo powstała ścieżka rowerowa po-
łączy Puszczykowo z Puszczykówkiem. 
Długa na 1,5 km i szeroka na 2,5 m ścież-
ka ma przeciwdziałać rozjeżdżaniu duktów 
leśnych na terenie Nadwarciańskiego Boru 
Sosnowego. Ścieżka rowerowa i towarzyszą-
ce jej elementy zostały zbudowane całkowi-
cie z materiałów naturalnych. Na trasie jest 
miejsce do odpoczynku, staną kosze, tablice 
edukacyjne informujące co warto zobaczyć 
w Wielkopolskim Parku Narodowym.

Otwarciu ścieżki towarzyszył rajd ro-
werowy, w którym wzięło udział ponad 70 
osób. Na uczestników rajdu czekała moc 
atrakcji, od gadżetów rowerowych, przez 
konkursy, pokaz Tai Chi i prezentację wa-
lorów ścieżek rowerowych w rejonie. | MOS

które pokryją 100% inwestycji. Całkowita 
wartość projektu wynosi 687 380 zł.

Nowo powstała ścieżka rowerowa 
wiedzie przez malowniczy Nadwar-
ciański Bór Sosnowy, wzdłuż torów 
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MIKROREGION

II RAJD PO ZDROWIE
 | Ponad 400 osób wzię-

ło udział 17 października 
w drugiej edycji Rajdu 
po Zdrowie w Mikroregionie 
WPN. W niedzielny poranek 
we wszystkich siedmiu gmi-
nach tuż przed godziną 10 
zebrały się grupy, które wy-
ruszyły do Centrum EkoInfo 
w Puszczykowie. 

Najliczniejsza, stuosobowa 
grupa rajdowiczów wyruszyła 
ze Stęszewa na czele z burmi-
strzem tej gminy Włodzimie-
rzem Pinczakiem. Najmniej licz-
ną, dziesięcioosobową grupę poprowadził 
z Kórnika burmistrz Jerzy Lechnerowski. 
Na rower wsiadła także Burmistrz Pusz-
czykowa Małgorzata Ornoch-Tabędz-
ka. Każdy uczestnik rajdu otrzymał pa-
kiet złożony z butelki wody mineralnej, 
naklejki edukacyjnej, talonu na catering 
oraz okolicznościowego daszka przeciw-
słonecznego. Daszki przydały się, bo tego 
dnia zaświeciło słońce.

Uczestnicy mieli do pokonania trasy 
o różnym stopniu trudności i w miarę wy-
równanej długości – najkrótsza wiodła ze 
Stęszewa (około 17 km), najdłuższa z Kórni-
ka i Brodnicy (po 25 km). Po jednym, dość 
groźnie wyglądającym upadku, wszyst-
kie grupy zaczęły docierać na parking 

ZAPREZENTUJ SIĘ W EkoInfo 
 | Pracownicy nowo otwarte-

go punktu EkoInfo zwracają się 
z prośbą o współpracę do przed-
stawicieli branży turystycznej, ga-
stronomicznej i sportowej w Pusz-
czykowie i Mikroregionie. Chcąc 
zapewnić odwiedzającym Puszczykowo 
i Wielkopolski Park Narodowy rzetelną 

gościnę, chcieliby posiąść szerszą wie-
dzę dotyczącą umożliwienia naszym 
gościom atrakcyjniejszego wypoczynku. 
Proszą więc o krótkie ulotki informujące 
o: wygodnych miejscach noclegowych, 
smacznych posiłkach, placach zabaw 
dla dzieci, torach przeszkód dla mło-
dzieży itp., organizowanych ogniskach, 

przy Centrum EkoInfo w Puszczykowie, 
na którym odbywał się fi nał tegorocznej 
edycji rajdu. 

Grupy otrzymały regeneracyjny, die-
tetyczny, ciepły posiłek złożony z wy-
śmienitej zupy dyniowej z kurczakiem 
a także kiszki ziemniaczanej. Jarosze mo-
gli upiec sobie słodkie jabłuszko na ogni-
sku. Dla uczestników przewidziane były 
kawa i herbata. 

Po posiłku, o godz. 13, odbyło się ofi-
cjalne otwarcie Centrum EkoInfo – punk-
tu informacji turystycznej o zasobach 
przyrodniczych i bogactwie naturalnym 
wszystkich gmin należących do Stowarzy-
szenia Gmin Mikroregionu WPN. Więcej 
o otwarciu piszemy na s. 12. 

Po części ofi cjalnej pracownicy 
szpitala w Puszczykowie zorgani-
zowali pokaz ratownictwa medycz-
nego z dokładnym wyjaśnieniem, 
jak należy udzielać pierwszej po-
mocy przedmedycznej osobie po-
trąconej przez samochód. Bogatsi 
o bardzo przydatną wiedzę uczest-
nicy rajdu wzięli udział w konkur-
sie wiedzy o profi laktyce zdrowia 
oraz o Wielkopolskim Parku Na-
rodowym. Każdy uczestnik kon-
kursu otrzymał atrakcyjny upomi-
nek ufundowany przez gminy. Dla 
wszystkich dzieci został zorganizo-

wany konkurs rysunkowy – także na nie cze-
kały upominki ze szpitala w Puszczykowie.

W przerwie między pierwszym i drugim 
etapem konkursu odbył się znakomity po-
kaz taekwondo w wykonaniu grupy TAJ-
FUN z Mosiny, a po nim wspólny trening 
dla wszystkich chętnych. 

Ostatnie grupy rajdowiczów odjeżdżały 
do domów przed godz. 16. Wszystko dzię-
ki pięknej pogodzie i znakomitej zabawie, 
w której wszyscy chętnie brali udział.

Rajd został zorganizowany dzięki 
wsparciu fi nansowemu z budżetu Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu, Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie oraz Stowa-
rzyszenia Gmin Mikroregionu WPN.| 

 MAGDALENA OLEJNICZAK-SALEWICZ

zabawach itp., możliwościach wynajmu 
sprzętu rekreacyjnego, wyczyszczenia 
konia, pogłaskania owieczki, przytu-
lenia kurczaczka, przejazdu saniami 
z zaprzęgiem i tym podobnych atrakcjach.

Im więcej informacji turyści otrzymają, 
z tym większej ilości atrakcji będą mogli 
skorzystać. Zachęcamy do współpracy. |  RED
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KULTURA

MADAGASKAR 1937 I 2008

WYCIECZKA DLA SENIORÓW NOWOŚĆ 
WYDAWNICZA 

WARSZTATY 
DLA MALUCHÓW  

WYKŁADY AKADEMII W TYM SEMESTRZE

 | „Dwa spojrzenia na Madaga-
skar – Arkadego Fiedlera w 1937 i Ar-
kadiusza Ziemby w 2008" – wernisaż 
wystawy zdjęć z Madagaskaru odbył 
się 22 października w Muzeum A. Fie-
dlera przy współudziale Urzędu Miej-
skiego w Puszczykowie. 

Wyprawa na Madagaskar w 1937 była 
jedną z najważniejszych podróży Arka-
dego Fiedlera. Spędził tam przeszło rok, 
w tym wiele miesięcy we wsi Ambinani-
telo , wśród ludu Betsimisaraka. Utrwa-
lał na kliszy przyrodę, ludzi i wydarzenia 
z życia miejscowej społeczności, z którą się 
zaprzyjaźnił.

Jego zdjęcia z Madagaskaru, które wie-
le lat przeleżały w rodzinnym archiwum, 

 | Wszystkich chętnych Biblio-
teka Miejska zaprasza na wycieczkę 
autokarową do Katedry Poznań-
skiej. Oprócz świątyni i jej podzie-
mi, planujemy zobaczyć także inne 
ciekawe obiekty Ostrowa Tumskie-
go, m.in. Pałac Arcybiskupi, Most 
Jordana, Kościoł NMP.

 | Towarzystwo 
Gimnastyczne „So-
kół” w Puszczyko-
wie – to tytuł nowej 
książki, którą wyda-
ła Biblioteka Miejska 
CAK w Puszczyko-
wie. Można ją nabyć 
za 25 zł w siedzibie biblioteki. Gorąco za-
chęcamy do zapoznania się z działalnością 
tego towarzystwa w naszym mieście. | BW

 | Biblioteka Miejska CAK zapra-
sza na nowe warsztaty dla przed-
szkolaków i dzieci w wieku od 6 
do 7 lat. Pierwsze miałyby spotkania 
w czwartki w godz. 10-12. Starsze – w po-
niedziałki: gr. I godz. 11.30, grupa II – godz. 
12.30 i gr. III – godz. 13.30. Zapisy w BM 
CAK: tel. 61 819 46 49. | RED

na nowo odkryte, w 2008 r. zamieszczo-
no w jubileuszowym wydaniu „National 
Geographic”.

Wycieczka planowana jest na 24 listopa-
da, zbiórka o godz. 9, przyjazd do Puszczy-
kowa między godz. 14 a 15. Koszt uczest-
nictwa: 20 zł od osoby – w tym jest bilet 
wstępu do podziemi. W wycieczce mogą 
wziąć udział także osoby spoza Akademii 
Seniora – można zabrać ze sobą kogoś z ro-
dziny czy znajomych. Zapraszamy. | BW

Arkadiusza Ziembę pasjonuje nauka ję-
zyków (nauczył się też malgaskiego). Dąży – 
jak mówi – do podróży totalnych, nie pozo-
stawiających niedosytu. Do Ambinanitelo 
dotarł na rowerze od najtrudniejszej strony 
– dziewiczej puszczy. Na Kolosach 2008 r. 
otrzymał wyróżnienie w kategorii Podróż 
Roku za wyprawę do „wioski Arkadego Fie-
dlera na Madagaskarze”. 

W Ambinanitelo poznał Alfredo Isaya, 
ostatnią osobę w siole, która pamięta 
Fiedlera. – Gdy pokazałem mu bogato 
ilustrowane wydanie „Gorącej wsi Am-
binanitelo” starcowi zaświeciły się oczy 
– mówi. Przeniósł się w czasy młodości 
i zaczął opowiadać: miał 17 lat, gdy do wsi 
przyjechał vazaha (biały człowiek), który 
przywiózł ze sobą maszynę do pisania i in-
teresował się zwierzętami... 

Wystawę można oglądać do końca listo-
pada. | MF

 | Zmiany globalne klimatu i ziemi – to 
tytuł pierwszego w tym semestrze wykładu 
dla studentów Akademii Seniora. Wykład 
25 października wygłosił prof. Andrzej 
Kędziora. Słuchacze mieli możliwość zapo-
znania się z zagrożeniami i konsekwencja-
mi, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne.

Biblioteka Miejsca CAK zaprasza na ko-
lejne wykłady: 
poniedziałki godz. 17 – Biblioteka Miej-
ska im. M. Musierowicz ul. Wysoka 1
22 listopada 2010 r. – Dlaczego coraz wię-
cej kupujemy? – prof. dr Piotr Rzepczyński

6 grudnia 2010 r. – Dlaczego potrzeb-
na jest nam znajomość ekologii? – prof. 
dr hab. Jan Bednorz 
20 grudnia 2010 r. Wykład pt. Geografi a 
win, czyli jakie wino do karpia? – spotkanie 
wigilijne seniorów z puszczykowskimi ko-
neserami win. 
10 stycznia 2011 r. – Dwory i pałace 
w Wielkopolsce od połowy XVIII w. do… 
– prof. dr hab. Jan Skuratowicz
24 stycznia 2011 r. – Zakończenie seme-
stru. Wykład pt. Obraz konfl iktów i terrory-
zmu w mediach – dr Radosław Fiedler | RED
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CO? GDZIE? KIEDY?
BIBLIOTEKA MIEJSKA 
CENTRUM ANIMACJI KULTURY 
NAGRODY DLA UZDOLNIONYCH
18 listopada, godz. 18
|  Wręczenie nagród Rady Miasta 
uczniom szczególnie uzdolnionym. 
Występ uczniów Szkoły tańca „Born to 
Dance”.

WYKŁADY DLA SENIORÓW 
22 listopada, 6 grudnia, 20 grudnia, 
godz. 17

|  Wykłady Akademii Seniora. 
Szczegóły na s. obok. 
Po wykładzie 20 grudnia 
– Wigilia dla seniorów.

MONODRAM Z KRAKOWSKĄ 
25 listopada, godz. 18
|  „Wakacjuszka” – wystąpi 
Emilia Krakowska. 

ŚWIĄTECZNY KONCERT 
Kultury 9 grudnia, godz. 18
|  Koncert bożonarodzeniowy 
– Paweł Wasiak Trio.

HOT_ELARNIA, 
ul. Morenowa 33

KONCERT CHARYTATYWNY 
AUDIOFEELS
12 grudnia, godz. 18 
|  Charytatywny koncert świąteczny 
zespołu Audiofeels. Dochód ze sprze-
daży biletów trafi  do wybranego przez 
zespół Domu Dziecka. Bilety w recepcji 
HOT_elarni oraz na portalu bilety24.pl. 
Szczegóły na www.hotelarnia.pl 
oraz w recepcji – tel. 61 898 37 80. 
Po koncercie minibankiet. | OPRAC. LM

CHOPIN NA POCZĄTEK 

LITERACKI CZWARTEK W SALONIE  

 | Puszczykowo rozpoczęło cykl 
imprez kulturalnych w ramach 
Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej 
spektaklem o Chopinie, czym wpisa-
ło się w obchody Międzynarodowego 
Roku Chopina z okazji dwusetnej 
rocznicy urodzin wielkiego polskie-
go kompozytora. 

Inauguracja Puszczykowskiej Jesieni 
Kulturalnej odbyła się 14 października 
w Małej Filharmonii. Spektakl „Cze-
kając na Chopina” został dedykowany 
puszczykowskim nauczycielom z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej. Wystąpili 
artyści Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki 

 | Czytali wiersze i fragmenty 
swoich utworów, opowiadali o pro-
cesie twórczym i planach na przy-
szłość – w jesienny wieczór 28 paź-
dziernika w kameralnej Sali Salonu 
Artystycznego spotkali się pisarze 
i poeci mieszkający w Puszczykowie 
i ich czytelnicy. 

Wśród zebranych pisarzy byli Maria 
Frączek, Ewa Kujawska, Maria Pałczyńska, 
Janina Parzy, Ryszard Krawiec, Dariusz 
Preisler i Andrzej Przybysz. Na spotkaniu 
zabrakło niestety Krystyny Miłobędzkiej, 

z Poznania. Widzowie mieli szansę 
obejrzeć spektakl teatralno-muzyczny 
o spotkaniu sześciu wielbicielek Chopina, 

które oczekują na przyjście polskiego 
wiruoza. Snują opowieści z życia kom-
pozytora, opowiadają anegdoty, śpie-
wają często nieznane pieśni mistrza. 
Wspomnienia bohaterek są pretekstem 
do przedstawienia niektórych utworów 
mistrza fortepianu. Inscenizacja Micha-
ła Znanieckiego została gorąco przyjęta 
przez puszczykowską publiczność.

Organizatorzy – Biblioteka Miejska 
Centrum Animacji Kultury – składają 
gorące podziękowania właścicielce Małej 

Filharmonii Beacie Plucie za udostępnie-
nie sali oraz Muzeum Arkadego Fiedlera 
za wypożyczenie fortepianu. | KG

KULTURA

kierownik w Bibliotece Miejskiej Centrum 
Animacji Kultury.

Na spotkaniu w ramach Puszczykow-
skiej Jesieni Kulturalnej artyści mówili 
o miłości i przemijaniu, o osobistych wąt-
kach w utworach, o natchnieniu, ale rów-
nież o mozolnych czasem przygotowaniach 
do pracy nad książką. Mówili o pisaniu 
do szufl ady i odwadze, jaka potrzebna jest 
do wydania swojego dzieła. I jeszcze o pla-
nach na przyszłość. 

Mamy nadzieję, że to spotkanie zain-
spirowało uzdolnionych mieszkańców 
naszego miasta do rozwijania ukrytych 
talentów literackich. | LM

fot. www.opera.poznan.pl

ale jej piękne wiersze recytowała prowa-
dząca spotkanie Katarzyna Golaszanka 
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OŚWIATA

SUKCESY DWÓJKI 
W PRZEŁAJACH 

 | Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 wywalczyli sobie 4. miej-
sce na Powiatowych Zawodach 
w sztafetowych biegach przeła-
jowych szkół podstawowych na 
dystansie 10 x 800 m. Uczniowie 
dwójki zdobyli też czołowe miej-

Podstawowej nr 2 w Puszczykowie w skła-
dzie: Agata Płócienniczak, Wiktor Kędzio-
ra, Zofi a Baszyńska, Mateusz Andrzejak, 
Marta Jajczyk, Maciej Czyż, Marta Dec, 
Sebastian Leonarczyk, Wiktoria Rutkow-
ska i Krzysztof Halicki (kolejność wg listy 
startowej) zdobył 4. miejsce na 13 startu-
jących drużyn z powiatu poznańskiego. 
Zespół wcześniej musiał wywalczyć sobie 
prawo startu w zawodach w rywalizacji 
z puszczykowską jedynką. Eliminacje 
odbyły się 22 września na terenie naszego 
zakola Warty. 

To jeszcze nie koniec sukcesów młodych 
sportowców z puszczykowskiej dwójki. 
13 października, po wcześniejszych elimi-
nacjach w Puszczykowie, na Indywidual-
ne Powiatowe Zawody w biegach przeła-
jowych do Kórnika pojechało 8 dziewcząt 
i 4 chłopców: Wiktoria Rutkowska, Marta 
Jajczyk, Weronika Gawin, Zofi a Baszyń-
ska, Ewa Orzechowska, Agnieszka Het-
mann, Agnieszka Fąs, Agata Płócienni-
czak, Maciej Czyż, Sebastian Leonarczyk, 
Łukasz Kopczyński i Krzysztof Halicki. 
Startowali z powodzeniem, pierwsze 
miejsce w kategorii dziewcząt młod-
szych zdobyła Wiktoria Rutkowska z VB. 
W kategorii chłopców młodszych pierw-
sze miejsce zajął Maciej Czyż z VC, a dru-
gie Sebastian Leonarczyk z VB. Wszyscy 
zawodnicy walczyli na dystansie 1200 
metrów i to przy ładnej, słonecznej, je-
siennej pogodzie. | 

 MARZENNA JOHANIEWICZ

sca podczas Indywidualnych Po-
wiatowych Zawodów w biegach 
przełajowych. 

1 października w Kórniku odbyły się 
Powiatowe Zawody w sztafetowych bie-
gach przełajowych szkół podstawowych 
na dystansie 10 x 800 m. Zespół ze Szkoły 

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ
 | Z okazji Dnia Edukacji Narodo-

wej, klasy 0 – III Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Puszczykowie 13 październi-
ka spotkały się na apelu przygoto-
wanym przez samorząd klas młod-
szych, w którym wzięli uczniowie 
nauczania zintegrowanego.

Zebrani zapoznali się z obrazem dawnej 
szkoły, przypomnieli sobie, jakie prawa 

i obowiązki spoczywają na uczniu. Ucznio-
wie klas I i II recytowali wiersze i śpiewali 
piosenki, a uczęszczający na zajęcia kółka 
teatralnego zaprezentowali scenki z życia 
szkoły. 

Zwracając się do pani dyrektor szkoły, 
dzieci złożyły życzenia wszystkim nauczy-
cielom. | 

 BEATA MARKOWSKA
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OŚWIATA

CHOPIN W JEDYNCE 
 | Rankiem 15 października 

w murach Szkoły Podstawowej nr 1 
rozbrzmiewała muzyka Fryderyka 
Chopina, przeplatana wiadomo-
ściami o życiu i twórczości wielkie-
go kompozytora.

JEDYNKA MA NOWĄ 
STRONĘ WWW 

 | Zapraszamy wszystkich do odwie-
dzenia nowej strony internetowej Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie: 
www.sp1puszczykowo.pl. Można tam odna-
leźć wszelkie informacje dotyczące szkoły 
i obejrzeć galerię zdjęć z uroczystości i wy-
darzeń szkolnych. | MARTA MADAJ

DOTACJA Z UE 
NA PRZYJAZNĄ 
SZKOŁĘ 

 | Projekt złożony przez miasto 
do Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki pod nazwą „Przyjazna Szko-
ła” otrzymał dofi nansowanie w peł-
nej kwocie 133 721,22 zł. Dzięki tym 
środkom będzie możliwe sfi nansowanie 
specjalistycznych zajęć dla dzieci klas 
I – III w obu szkołach podstawowych, 
które wymagają dodatkowego wsparcia. 

Głównym celem projektu jest sprosta-
nie wyzwaniom, jakie niesie realizacja 
podstawy programowej wobec wszyst-
kich uczniów, która wymaga wdrożenia 
kompleksowego programu wspomagają-
cego szkołę w procesie edukacji, uwzględ-
niającego indywidualną pracę z dziec-
kiem w celu wspierania jego osobistego 
rozwoju. |  KATARZYNA NOWAK

NAJLEPSZE RZEŹBY 
Z PUSZCZYKOWA 

 | Uczennice Szkoły Podstawowej 
nr 2 Anna Hoffa i Jagoda Marcinkow-
ska odniosły sukces w Powiatowym 
Turnieju Rzeźbiarskim. 

14 października w Mosińskim Ośrodku 
Kultury odbyła się V edycja Powiatowe-
go Turnieju Rzeźbiarskiego. Biorą w nim 
udział dzieci wykazujące szczególne zdol-
ności artystyczne i umiejętności manual-
ne. Szkołę Podstawową nr 2 w Puszczyko-
wie reprezentowali: Anna Hoffa z klasy Va, 
Jagoda Marcinkowska z klasy IVb i Dawid 
Andrzejewski z klasy IVa, a opiekunem 
i inicjatorem wyjazdu była Barbara Biesia-
da – nauczyciel wychowania plastycznego.

Uczestnicy wykonywali prace rzeź-
biarskie w glinie na temat „Na dnie oce-
anu”, który został ogłoszony dopiero 
w dniu konkursu. Po zaciętych zmaga-
niach z kilkudziesięciu uczestników wy-
łoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce 
w kategorii dzieci szkół podstawowych 
zajęła uczennica naszej szkoły – Anna 
Hoffa z klasy Va, natomiast wyróżnie-
nie otrzymała Jagoda Marcinkowska 
z klasy IVb. 

Uczniom biorącym udział w turnieju 
serdecznie gratulujemy, życzymy dal-
szych sukcesów i dziękujemy za godne 
reprezentowanie szkoły. | BARBARA BIESIADA 

Prezentację muzyczno-literacko-mul-
timedialną, skierowaną do uczniów klas 
młodszych, przygotowali starsi koledzy 
z klas IVa i IVb, pod opieką Ewy Szturzbe-
cher. Poranek wspomnień przybliżył twór-
czość Fryderyka Chopina z okazji obcho-

dów dwusetnej rocznicy jego narodzin. 
Dźwięki wieszcza polskiej muzyki kla-

sycznej i słowa jego przyjaciela C.K. Norwi-
da: „Rodem Warszawianin, sercem Polak, 
a talentem świata obywatel” zostaną w na-
szej pamięci. | JAGIENKA HABERNIK
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ODESZLI 
 23.01.1939 Jerzy Bręcz 26.09.2010

 24.03.1953 Maria Danuta Antkowiak 02.10.2010
 25.12.1922 Henryk Wycisłowski 03.10.2010 

 12.10.1955 Paweł Rajczak 03.10.2010
 22.08.1949 Lech Mieczysław Witt 06.10.2010

 13.02.1927 Marian Przybylski 12.10.2010
 18.09.1933 Stanisław Bartkowiak 21.10.2010
 02.11.1941 Marianna Zegarska 21.10.2010 
 07.05.1932 Stanisława Pawlicka 22.10.2010

 14.07.1930 Stanisław Kostka Płachta 23.10.2010
 07.11.1931 Stanisław Sieradzki 24.10.2010
 07.02.1994 Marta Mencwel 24.10.2010

 08.10.1931 Teresa Pelagia Drozdowska 29.10.2010 
 08.10.1938 Edward Wiatr 03.11.2010

 | INTERWENCJE. Strażnicy inter-
weniowali 155 razy. 14, np. obrócone znaki 
drogowe, wyrzucone nielegalnie śmieci, usu-
nięcie padliny z drogi, przekazano do fi rmy 
Flora, 14 – awarie oświetlenia, uszkodzone 
chodniki, dziury w jezdniach – do Refera-
tu Gospodarki Komunalnej UM, 4 awarie 
oświetlenia do Enei, 3 do policji, 6 – odpom-

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ 
22.09.2010  04.11.2010 powywanie zalanych ulic miasta – do fi rmy 

Eko-Rondo, 2 do Aquanetu – awarie sieci 
wodociągowej, 9 do Gminnego Centrum Za-
rządzania Kryzysowego – dewastacje. 
POUCZENIA. Strażnicy pouczyli 31 osób 
za złe parkowanie, zakłócanie ciszy, nad-
mierne zadymienie i zanieczyszczenie drogi. 

Ukarano 28 kierowców za przekroczenie 
prędkości mandatami na kwotę 5 375 zł, 8 

osób – 1 150 zł – za spalanie i podrzucanie 
śmieci, niedopilnowanie zwierząt, wjazd do 
lasu, parkowanie na pasie zieleni.

Między 11-14 października strażnicy za-
bezpieczyli wycinkę drzew przy trasie nr 
430, 25 października, dzięki szybkiej inter-
wencji mieszkańców ul. Bukowej, udało się 
ugasić palącą się paletę słomy w pobliżu lasu.

31 października i 1 listopada strażnicy 
zabezpieczali drogę do cmentarza. | 

 DARIUSZ BOROWSKI, KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ


Wyrazy szczerego współczucia 

Katarzynie Świniarskiej 
i Magdalenie Płachcie z powodu 
śmierci Taty – Stanisława Płachty

SKŁADA BURMISTRZ PUSZCZYKOWA 
MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA 

WRAZ Z PRACOWNIKAMI URZĘDU MIEJSKIEGO 


Wyrazy głębokiego współczucia 

Marioli i Mieczysławowi Mencwel 
– rodzicom zmarłej tragicznie 

w pożarze córki Marty.
SKŁADA BURMISTRZ PUSZCZYKOWA 
MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA 

WRAZ Z PRACOWNIKAMI URZĘDU MIEJSKIEGO

BEZPIECZEŃSTWO

KRONIKA POLICYJNA
 |  W październiku funkcjona-

riusze Komisariatu Policji w Pusz-
czykowie ujawnili bądź zatrzymali:

 Na gorącym uczynku spraw-
cę kradzieży i pasera telewizora 
wartości 4 tys. zł. Obu grozi 5 lat 
pozbawienia wolności. 

 Sześciu nietrzeźwych kierow-
ców. Rekordzista w trakcie bada-
nia alkomatem w wydychanym 
powietrzu miał 2,5 promila alkoholu. Gro-
zi im kara pozbawienia wolności do lat 2 
oraz zatrzymanie prawa jazdy.

 Mężczyznę, który wtargnął do domu ob-
cej osoby i uszkodził meble wewnątrz domu. 
Grozi mu kara 5 lat pozbawienia wolności.

 Mężczyznę, który kradł drzewa z WPN 

oraz osoby, które to drzewo ukrywały. 
 Dwie osoby, które 23-24 października 

uszkodziły mienie na terenie Centrum Ani-
macji Sportu, w tym śmietniki, 
skrzynie na piasek, stół oraz 
drzwi do szatni LAS Puszczyko-
wo. Postępowanie jest w toku. 

Policja prowadzi postępowa-
nie w sprawie przyczyn pożaru 
przy ul. Lipowej. Na miejscu bie-

gli orzekli, jako prawdopodobne przyczy-
ny pożaru niezachowanie ostrożności np. 
z papierosem bądź ze sprzętem elektrycz-
nym. Policja oczekuje na opinie biegłego 
z zakresu pożarnictwa celem jednoznacz-
nego ustalenia przyczyn pożaru. | 

 ROBERT RASZTORF, KOMENDANT POLICJI W PUSZCZYKOWIE 

PSY POGRYZŁY 
LUDZI 

 | 26 października i 5 listopada 
doszło do pogryzienia osób przez psy, 
których właściciele nie dopilnowa-
li. Straż miejska prosi o zwracanie uwagi 
na swoje czworonogi, które zwłaszcza rano, 
przy wyjeździe do pracy, wybiegają poza 
posesję. Każdy niedopilnowanie będzie 
surowo karane przez strażników miejskich. 
Pies będzie musiał przejść kwarantannę, 
a właściciel zapłaci 200 zł kary. | RED

PODZIĘKOWANIE 
 | Straż miejska dziękuje mieszkań-

com ulic, na których były objazdy 1 listopa-
da za pomoc i cierpliwość oraz kierowcom, 
którzy zachowywali rozwagę i stosowali się 
do wyznaczonych tras. | DARIUSZ BOROWSKI, 

 KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
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BEZPIECZEŃSTWO

WANDALE 
PRZESZLI PRZEZ MIASTO

 | Jedna osoba nie żyje, druga 
walczy o życie w szpitalu na skutek 
poparzeń w groźnym pożarze, który 
wybuchł 15 października ok. godz. 
20 w dwukondygnacyjnym budynku 
przy ul. Lipowej. Poszkodowani na-
tychmiast otrzymali wsparcie miasta. 

Spłonął doszczętnie jeden pokój, a kilka 
pomieszczeń zostało zalanych wodą w trak-
cie akcji ratowniczej. Ogień gasiło 6 jedno-
stek straży pożarnej. Pięcioro mieszkańców 
domu trafi ło do szpitala, w tym dwie osoby 
z rozległymi poparzeniami. 

Burmistrz Miasta Małgorzata Or-
noch-Tabędzka, która przybyła na miej-
sce, podjęła starania o zabezpieczenie 
noclegu dla pogorzelców. Po oględzinach 

i konsultacji z przedstawicielem nadzo-
ru budowlanego zdecydowano jednak, 
że ponieważ ogień ugaszono, a stropy są 
całe, mieszkańcy mogą pozostać w domu. 
Akcja ratownicza zakończyła się kilka mi-
nut po godzinie 23. Przyczyny pożaru są 
wyjaśniane. 

Po tygodniu walki o życie w szpitalu 
specjalizującym się w leczeniu oparzeń 
w Gryfi cach, najmłodsza 17-letnia miesz-
kanka zmarła. Druga osoba nadal przeby-
wa w szpitalu w Puszczykowie. 

Poszkodowani mieszkańcy objęci zo-
stali pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. – Jednej osobie pokryto koszty 
noclegu przez dziesięć dni, dwie rodziny 
otrzymały zasiłki celowe, trzecia rodzi-

na otrzyma pomoc fi nansową po wyjściu 
ze szpitala. Jednej osobie umożliwiono 
bezpłatne korzystanie z obiadów ze wzglę-
du na brak możliwości przygotowania ich 
w domu – podaje Karol Majewski, kierow-
nik MOPS. Jedna z osób nadal przebywa 
w szpitalu, a druga po pobycie w szpitalu 
jest u rodziny w Mosinie. Zniszczone przez 
pożar mieszkania są remontowane przez 
właściciela budynku.

Tuż po pożarze kierownik MOPS zle-
cił wizytę psychologa, który miał udzielić 
wsparcia poszkodowanym. Jest on cały 
czas do dyspozycji.

Po remoncie i powrocie mieszkańców, 
pracownicy ośrodka ocenią braki i w razie 
potrzeb udzielą wsparcia. | LM

SKUTKI POŻARU PRZY UL. LIPOWEJ 

 | Zniszczone tablice infor-
macyjne, poprzewracane pojem-
niki z piaskiem, wyrwana ławka, 
podpalone pojemniki na śmieci 
– to tylko niektóre ze zniszczeń, 
jakich dokonali wandale na tere-
nie Puszczykowa w nocy z 31 paź-
dziernika na 1 listopada. Chuli-
gani odkręcili też śruby w kołach 
samochodu Burmistrz Miasta 
Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej.

Na terenie CAS opalili tablicę, 
na której był regulamin korzystania 
z terenu sportowego, przy ul. Słonecznej 
wygięli znaki kierunkowe, przy ul. Kościel-
nej zniszczyli energetyczne tablice rozdziel-
cze, porozrywali kilkadziesiąt worków z li-
śćmi pozostawionych przez mieszkańców 
do wywozu przy posesjach. Na płycie Ryn-
ku rozbili doniczki. Przy jednym z kiosków 
zerwali rynny, przed cmentarzem po-
wywracali przenośnie toalety ustawione 
przed dniem Wszystkich Świętych. 

Wandale zniszczyli też na ogrodzonym 
terenie Urzędu Miejskiego tablice informa-
cyjne. Przed budynkiem przewrócili po-
jemniki z piaskiem przygotowane na akcję 
zima. Przy siedzibie straży miejskiej uszko-
dzili tablicę i lampę. Miasto szacuje straty 
na ok. 10 tys. zł.

W tym samym czasie sprawcy wtargnęli 
na posesję urzędującej Burmistrz Miasta 
i odkręcili śruby mocujące koła w jej samo-

chodzie. Gdyby nie spostrzegawczość 
sąsiada, który zauważył odkręcone 
śruby, cała sytuacja mogła mieć tra-
giczne konsekwencje. – W kontekście 
wcześniejszych agresywnych ataków 
słownych można to połączyć z próbą 
zdyskredytowania skuteczności działa-
nia, nadzorowanych przeze mnie, służb 
miejskich – skomentowała sytuację Bur-
mistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka. 

– W sprawie odkręcenia kół poli-
cja prowadzi odrębne postępowanie 
– wyjaśnia komendant policji Robert 

Rasztorf. 
Prawdopodobnie rozbój rozpoczął się 

na terenie CAS, gdzie mogło być nawet 
ok. 30 osób. Po tym, jak zapaliły się śmie-
ci w kontenerze, grupa rozpierzchła się. 
W halloween po mieście od domu do domu 
chodzili małolaci, ale także – po meczu 
w Poznaniu – krążyli pseudokibice Lecha. 
Policja sprawdza udział w rozbojach kilku 
osób. | AZ, LM
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SŁAWNY DŁUGODYSTANSOWIEC 
W PUSZCZYKOWIE

BADMINTONIŚCI AWANSOWALI DO REGIONU 

 | Jeden z najlepszych w histo-
rii naszego kraju były długodystan-
sowiec, medalista olimpijski i Mi-
strzostw Europy, członek sławnego 
„Wunderteamu” – Kazimierz Zimny 
11 listopada odwiedził Puszczykowo. 
To kolejna znana postać ze świata 
sportu, która pojawiła się w Puszczy-
kowie dzięki powstałemu w kwietniu 
br. przy Gimnazjum nr 1 Klubowi 
Olimpijczyka im. Marka Łbika.

W spotkaniu udział wzięło ok. 250 osób, 
w tym przedstawiciele władz miasta – bur-
mistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka i prze-
wodniczący Rady Miasta Marek Błajecki, 
dyrektor Gimnazjum nr 1 Tomasz Żak. 

75-letni dawny mistrz biegów podczas 
prelekcji z mnóstwem zdjęć i fi lmów wy-
świetlanych na dużym ekranie, w humory-
styczny sposób opowiedział o swoim dzie-
ciństwie, sportowej karierze, olimpiadach 
i obecnym życiu towarzysko-zawodowym. 
Największe zainteresowanie wzbudziły 
archiwalne filmy z Igrzysk Olimpijskich 
w Melbourne. 

Prezes Klubu Olimpijczyka Mariusz 
Frąckow iak zorganizowa ł  konkurs 
na temat wiedzy o karierze Zimnego. Na-
grodami były dyplomy z autografami bie-

 | Dwie szkoły podstawowe (SP 
1 i SP 2) oraz Gimnazjum nr 1 repre-
zentowały nasze miasto na Mistrzo-
stwach Powiatu Poznańskiego w Bad-
mintonie. Zwycięzcy będą walczyć 
w listopadzie na szczeblu rejonowym.

25 października w Przeźmierowie ry-
walizowały szkoły podstawowe. Dziew-
czyny z SP 2, w składzie M. Fiedler, 

gacza. Były długodystansowiec wręczył 
na ręce członków KO znaczek Polskie-

go Komitetu Olimpijskiego, w rewanżu 
otrzymał od dyrektora szkoły Tomasza 
Żaka oryginalny medal „Superbohatera”. 

Do KO mogą należeć wszyscy zaintere-
sowani sportem i olimpizmem. Celem klu-
bu jest m.in. krzewienie idei olimpijskiej, 
organizacja spotkań ze znanymi sportow-
cami i wyjazdów na prestiżowe imprezy 
sportowe z udziałem olimpijczyków. 
10 października członkowie KO dopin-
gowali biegaczy podczas poznańskiego 
maratonu, 19 grudnia wyjadą do Areny 
na mecz piłki ręcznej Polska-Rumunia, 
a 8 stycznia 2011r. w HOT_elarni bawić 
się będą na balu ze sławnymi polskimi 
sportowcami. W przyszłym roku w pla-
nach jest też wyjazd zagraniczny. 

Wszyscy zainteresowani działalnością 
w KO im. Marka Łbika mogą zgłaszać 
się na adres: primage@wp.pl. Infor-
macji udzielają: Mariusz Frąckowiak 
– tel. 604 56 26 80 i Ewa Pomes – tel. 502 
77 31 28. | MF

Z. Krakowska, po dwóch zwycięstwach 
i jednej porażce zajęły drugie miejsce 
i tym samym zakwalifi kowały się do fi nału 
rejonu. Chłopcy z SP 1 w składzie M. Kędzio-
ra, J. Kędziora zajęli trzecie miejsce i rów-
nież przeszli do dalszej fazy rozgrywek. 

Dzień później 26 października w Bara-
nowie rozegrano mistrzostwa gimnazja-
listów. Świetnie spisali się chłopcy z Gim-

nazjum nr 1, J. Mazur, K. Mazur, którzy 
wywalczyli drugą lokatę w powiecie i –po-
dobnie jak zawodnicy z podstawówek – za-
kwalifi kowali się do zawodów rejonowych. 
Dziewczyny z Gimnazjum nr 1, siostry 
Winkowskie zajęły czwarte miejsce. 

Zawody na szczeblu rejonowym odbędą 
się w Nowym Tomyślu oraz w Dominowie 
pod koniec listopada. | PTS

SPORT

KAZIMIERZ ZIMNY – jeden z członków sławnego „Wunderteamu" i czołowy długody-
stansowiec świata w latach 60. Na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie w 1960 r. zdobył brązowy 
medal w biegu na 5000 m. Na Mistrzostwach Europy w Sztokholmie w 1958 r. i w Belgradzie 
w 1962 r. został srebrnym medalistą na 5000 m. Siedmiokrotny mistrz Polski. Czterokrotny 
rekordzista kraju (na 3000, 5000, 10000 m oraz repr. sztafecie 4 x 1500 m). W 1962 r. 
otrzymał tytuł „Zasłużony Mistrz Sportu” i został odznaczony srebrnym Medalem 
za Wybitne Osiągnięcia Sportowe i Krzyżem Kawalerskim OOP. Jest organizatorem „Maratonu 
Solidarności” i doktorem nauk wychowania fi zycznego.
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SPORT

OTWARCIE 
SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO 

 | Uroczyście zainaugurowano 
w mieście nowy Szkolny Rok Sporto-
wy. Otwarcie odbyło się 26 paździer-
nika w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1. 

Była to również okazja, by – jak co 
roku – podsumować sportowe wydarzenia 
i nagrodzić uczniów, dyrektorów szkół, 
nauczycieli i trenerów za dzia łania 
na rzecz sportu oraz za ich pracę i osiągnię-
cia w minionym roku szkolnym. Wręczono 
także Sportowe Oskary tym młodym pusz-
czykowianom, którzy przywieźli medale 
z mistrzostw Polski, Europy a nawet świata. 

Rok sportowy otworzyła uroczyście 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędz-
ka. Złożyła też gratulacje nagrodzonym 
i podziękowała za organizację miejskiego 
życia sportowego Zbigniewowi Gorzelan-
nemu, który sprawnie poprowadził imprezę 

oraz kierownik Centrum Animacji Sportu 
Joannie Hejnowicz, która go w tym wspo-
magała. Z kolei uczniowie złożyli podzięko-
wania władzom miasta na ręce Burmistrz 
Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej i wice-
przewodniczącego Rady Miasta Janusza 
Szafarkiewicza. 

Uroczystości towarzyszył występ 
cherleederek oraz zawody sportowe 
przedszkolaków. 

Nazwiska wszystkich nagrodzonych 
znajdą się po 25 listopada na stronie Cen-
trum Animacji Sportu www.caspuszczyko-
wo.pl. | LM

SPORTOWE OSKARY OTRZYMALI: 
Anna Jagaciak – mistrzyni Polski seniorów 
w skoku w dal
Wojtek Szkudlarczyk – brązowy medalista 
Akademickich Mistrzostw Świata
Kajetan Jasiczak – mistrz świata w psich 
zaprzęgach

Paweł Jassem – mistrz Europy (drużynowy 
i w parach) w brydżu sportowym 

NAJWYŻSZE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
W SZKOŁACH OSIĄGNĘLI: 
Szkoła Podstawowa nr 1
1. Martyna Reti nger, 2. Maria Winkowska, 
3. Adrianna Szłapka, 4. Wojciech Niedbała, 
5. Szymon Nowacki, 6. Jakub Ignor
Szkoła Podstawowa nr 2 
1. Zuzanna Rost, 2. Natalia Gagat, 
3. Anna Stempniak, 4. Szymon Majewski, 
5. Tomasz Szcześniak, 6. Aleksander 
Wachowiak
Gimnazjum nr 1
1. Anna Kucharczyk, 2. Monika Witkowska, 
3. Anna Rożek, 4. Marcin Maćkowiak, 
5. Szymon Wawrzyniak, 6. Jakub Drajerczak
Gimnazjum nr 2
1. Magdalena Samol, 2. Zuzanna Talarczyk, 
3. Anna Heller, 4. Patryk Gerke, 
5. Paweł Bakun, 6. Mikołaj Danielewicz
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LODOWISKO RUSZA 
W LISTOPADZIE 

 | Również w tym roku miesz-
kańcy Puszczykowa będą mogli za-
żywać ruchu na miejskim lodowisku. 
Oficjalne otwarcie planowane jest 
na 28 listopada br. W roku ubiegłym, 
gdy stanęło w mieście po raz pierwszy, 
cieszyło się ogromnym powodzeniem. 

Lodowisko stanie w tym miejscu, gdzie 
było w roku ubiegłym, czyli na terenie Cen-
trum Animacji Sportu przy ul. Kościelnej. 
W przetargu wybrana została już fi rma, która 
postawi lodowisko. Wśród najważniejszych 
zmian, jakie miasto postawiło przed wyko-
nawcą zlecenia, jest wymóg pełnych band, 
tak by można na lodzie grać bezpiecznie 
w hokeja. Dzięki temu uda się przyciągnąć 
do CAS-u również amatorów tego sportu. 

W tym roku w planach są zajęcia 
nauki jazdy na łyżwach, które popro-
wadzić mają instruktorzy łyżwiarstwa. 
Zajęcia odbywałyby się w niedzielne poran-
ki, chociaż dokładny harmonogram będzie 
znany pod koniec listopada.

W związku z urozmaiceniem oferty 
w niektórych godzinach lodowisko prze-
znaczone zostanie na konkretne zajęcia 

np. na hokej, naukę jazdy na łyżwach i zosta-
ną wyłączone z ogólnej oferty rekreacyjnej.

W planach jest więcej niż w roku 
ubiegłym imprez na lodzie – dysko-
teki, bale przebierańców dla dzieci, 
imprezy taneczne dla każdej grupy 
wiekowej.

Przejrzyjmy więc szybko strychy, piw-
nice, pawlacze i inne schowki – czas wy-
dobyć łyżwy i przygotować je do sezonu. 

Wszelkie informacje o godzinach, 
w których czynne będzie lodowisko, 
z jakich zajęć będzie można na nim 
korzystać, uaktualniane na bieżąco, 
dostępne będę na powstającej stro-
nie internetowej Centrum Anima-
cji Sportu, która ruszy 25 listopada 
– www.caspuszczykowo.pl. | 

 JOANNA HEJNOWICZ

SPORT

CENNIK 
 pon.-pt. sob.-niedz.
Bilet ulgowy 7 zł 9 zł
Bilet normalny 10 zł 11 zł
Bilet rodzinny (2+2) 27 zł 31 zł

Bilety dla mieszkańców Puszczykowa 
za okazaniem dokumentu stwierdzającego 
miejsce zameldowania
Bilet ulgowy 5 zł 6 zł
Bilet normalny 9 zł 10 zł
Bilet rodzinny (2+2) 23 zł 26 zł
Dzieci i młodzież, studenci, 
emeryci i renciści z Puszczykowa 
– do godziny 14:00 3 zł –

Wynajem lodowiska 120 zł / 1h 200 zł /1h

Za 10 biletów oddanych w kasie – 1 wejście 
grati s

Wypożyczenie łyżew 5 zł

Ostrzenie łyżew 8 zł

Wypożyczenie kasku 2 zł

Kaucja zwrotna za wypożyczenie łyżew 
bez dokumentu tożsamości  150 zł

Kaucja zwrotna za wypożyczenie kasku 
bez dokumentu tożsamości  50 zł

Kara za zniszczenie lub zgubienie łyżew 150 zł

Kara za zgubienie kasku 40 zł

Kara za zgubienie żetonu z szatni 30 zł

Do biletu ulgowego uprawnieni są: 
dzieci i młodzież szkolna, studenci, emeryci 
i renciści – za okazaniem ważnej legitymacji

W UBIEGŁYM ROKU LODOWISKO CIESZYŁO SIĘ DUŻYM POWODZENIEM
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