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• Kontrola na przystani str. 7
• Koncepcje rozbudowy drogi 430 str. 8
• Noc w bibliotece str. 15

W NUMERZE

Zbigniew Czyż
Przewodniczący

Rady Miasta

Zdrowych, pogodnych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary,
nadziei i miłości, a także radosnego,
wiosennego nastroju, miłych spotkań
w gronie najbliższej rodziny
i serdecznych przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”

Andrzej Balcerek
Burmistrz

Miasta Puszczykowa

życzą:
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Zgodnie z dotychczasowymi przepisami 1 procent po-
datku możemy przekazać wybranej przez siebie organizacji
posiadającej status organizacji pożytku publicznego. Ich
listę można znaleźć m.in. w serwisie informacyjnym Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Socjalnej (www.pozytek.gov.pl)
lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (http://opp.ms.gov.pl).

Nowością jest też możliwość wskazania nazwy fundacji czy
stowarzyszenia, które chcemy obdarować swoim 1 proc. nie
tylko w zeznaniu rocznym, ale też w jego korekcie. Warunek
– ta korekta musi być złożona najdalej dwa miesiące po za-
kończeniu terminu rozliczeń z fiskusem za dany rok.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewi-

dencjonowanych,
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą

i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
• podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartoś-

ciowymi.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku pub-
licznego?

Po pierwsze to my musimy zdecydować, której Organiza-
cji Pożytku Publicznego (OPP) chcemy przekazać swój 1% na-
leżnego fiskusowi podatku. Swój 1 procent podatku docho-
dowego możemy przekazać tylko jednej Organizacji Pożytku
Publicznego.

We wzorach zeznań podatkowych znajduje się blok zaty-
tułowany „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na
rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.

Potem wyliczamy już tylko kwotę, którą chcemy przekazać.
Jeśli korzystamy z programów komputerowych do rozlicza-
nia PIT zrobią to za nas automatycznie.

Jest też specjalna rubryka, w której możemy wskazać kon-
kretny cel, na który mają pójść pieniądze. Dzieje się tak m.in.
w przypadku ogólnokrajowych fundacji wspierających leczenie
wielu osób. RED

TWÓJ 1% PODATKU POMOŻE INNYM

Wybrane OPP działające na terenie Puszczykowa:
– Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe,

KRS 0000135268

– Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Wielkopolska, KRS 0000266321 w rubryce
„inne informacje” wpisujemy: Hufiec Poznań Rejon
– Ośrodek ZHP Puszczykowo,

– Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
„Pomoc Maltańska”, KRS: 0000207523

W przypadku Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczy-
kowie w pole cel szczegółowy należy wpisać:
Na rzecz Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.

– Szkoła Podstawowa nr 2, KRS: 0000031762
W przypadku SP nr 2 Puszczykowie w pole cel szcze-

gółowy należy wpisać: 164500153438 Szkoła Pod-
stawowa RED
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SAMORZĄD

Koniec zimy i wiosenna aura
umożliwiły w marcu
przeprowadzenie badań na ulicy
Poznańskiej w pobliżu przepustu.

O problemach z zagęszczeniem nasy-
pu, na którym biegnie ulica Poznańska na
odcinku od Łęczycy do stacji kolejowej,
informowaliśmy już kilkukrotnie na

łamach „Echa Puszczykowa”. Od daw-
na wiedzieliśmy, że konieczny będzie re-
mont. Jednak dopiero poprawa pogody
umożliwiła geodetom wykonanie badań
w szerszym zakresie. Tym razem od-
wierty przeprowadzono na odcinku dro-
gi o długości około 400 metrów. Niestety
potwierdziły one poprzednie, wycinko-
we badania.

Jak się okazało, grunt nasypu jest tak
słabo zagęszczony, że grozi to nawet za-
rywaniem się jezdni. Wykonanie badań
w zwiększonym zakresie, było niezbęd-
ne do opracowania koncepcji naprawy tej
drogi przez ekspertów z Politechniki
Poznańskiej. Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że jedną z możliwości stabilizacji
gruntu, jest odsączenie wody z na-
siąkniętego i źle ustabilizowanego grun-
tu i uzupełnienie ubytku kruszywem.

Jednak z uwagi na to, że jest to droga
powiatowa podlegająca Zarządowi Dróg
Powiatowych, którą nasze miasto tylko
administruje, jej remont leży po stronie
Starostwa Powiatowego. W budżecie
powiatu poznańskiego na ten rok, na re-
mont ulicy Poznańskiej zabezpieczo-
nych jest 500 tysięcy złotych. Dla naszego
miasta ta droga jest ważna nie tylko ze

względów komunikacyjnych, ponieważ
nasyp, na którym biegnie, stanowi rów-
nocześnie wał chroniący przed powodzią
domy znajdujące się przy ulicy Łąkowej
i Lipowej. Dlatego zależy nam bardzo,
aby ta naturalna ochrona znajdowała się
w należytym stanie. Pamiętamy przecież,
że w tym roku, właśnie ze względu na zły
stan nasypu, musieliśmy otworzyć prze-
pust, ponieważ jego zamknięcie groziło
podmyciem, a nawet zarwaniem się frag-
mentów ulicy Poznańskiej. Uszkodzenie
wału groziłoby także bezpieczeństwu
i zmusiłoby nas do wyłączenia tej trasy
z ruchu. Nie trzeba chyba nikomu tłuma-
czyć, jak olbrzymie problemy komuni-
kacyjne powodowałaby taka sytuacja.

Wcześniej przeprowadziliśmy prace na
wale przeciwpowodziowym na Niwce
Starej w pobliżu stadniny koni – czyli
w jednym z najniżej położonych miejsc
w Puszczykowie. Dzięki jego umocnie-
niu, w razie kolejnej powodzi, możliwe
będzie bezproblemowe podwyższanie
wału bezpośrednio na jego koronie, bez
konieczności blokowania ulicy.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

ULICĘ POZNAŃSKĄ CZEKA REMONT

PYTANIA DO URZĘDU MIASTA
Czy droga zaczynająca się między posesjami 36, a 38 na

ul. Sobieskiego nie należy do miasta? Wielu mieszkańców
korzysta z tego turystycznego duktu idąc na spacery w stro-
nę lasu. Niestety niekiedy dochodzi do nieprzyjemnych sy-
tuacji, podczas których byli właściciele nie są zadowoleni
z tego, że ktoś tamtędy przechodzi i nadal utrzymują, że dro-
ga należy do nich. Mieszkańcy Puszczykowa

Z posiadanych przez Urząd Miejski w Puszczykowie do-
kumentów wynika, że droga zaczynająca się od ul. Sobie-
skiego usytuowana pomiędzy numerami 36 i 38 prowadząca
w kierunku lasu jest własnością miejską.

Władysław Ślisiński
Wiceburmistrz Miasta Puszczykowa

PŁATNOŚCI W GBS BEZ OPŁAT
Wszystkie oddziały Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie nie pobierają opłat
za dokonywanie płatności na rzecz miasta Puszczykowa, w tym podatku od nieruchomości.



Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności i ko-
rzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej, został wycofany z porządku obrad.

Jak wyjaśniał wiceburmistrz Władysław Ślisiński, podczas
omawiania projektu na komisjach, radni dyskutowali tylko
o ustaleniu zasad korzystania z obiektów oświatowych. W trak-
cie dyskusji samorządowcy doszli do wniosku, że warto roz-
szerzyć listę obiektów także o te, którymi zarządza Centrum
Animacji Sportu. Z uwagi na to, że projekt w takim brzmie-
niu nie był dyskutowany na komisjach, warto jeszcze raz po-
wrócić do tego tematu podczas kwietniowych posiedzeń.

Pierwszą podjętą 29 marca uchwałą był Miejski Program
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015. Do jego opra-
cowania przeprowadzono badania wśród gimnazjalistów (310
osób).

Wśród przebadanych uczniów 90,2% zdeklarowało, iż ni-
gdy nikt nie chciał im sprzedać nar-
kotyków, 93% ankietowanych nigdy
nie próbowało narkotyków, tylko
0,3% ankietowanych przyznało się do
częstego używania tych środków.

Ankietowani wskazali, że naj-
częściej próbują używek podczas
imprez.

W Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej nie zanotowano
osób zgłoszonych i objętych pomocą psychologiczną z powodu
narkomanii.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że
„Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011–
2015” powinien być ukierunkowany przede wszystkim na
działania profilaktyki uniwersalnej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem młodzieży.

Z przeprowadzonej diagnozy jednoznacznie wynika potrzeba
większego zagospodarowania wolnego czasu młodzieży, pro-
wadzenia działań profilaktycznych i monitorowania zjawiska
związanego z narkomanią oraz konieczność intensyfikacji
działań prewencyjnych. Szczególnie niepokojący jest fakt, iż
z przebadanej grupy 310 uczniów, 17% wie, od kogo można
kupić na terenie miasta narkotyki.

Kolejnym projektem uchwały (wywołano ją na wniosek właś-
ciciela terenu oraz Burmistrza Miasta), było przystąpienie do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek położonych przy ulicy Tenisowej, ob-
ręb Puszczykowo Stare, o łącznej pow. ponad 4 ha. Celem
sporządzenia planu jest zmiana dotychczas obowiązujących
ustaleń MPZP z 2006 r. (w tym czasie nastąpił podział działki
na 19 mniejszych). Poprzedni plan (przed podziałem) zakładał
przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednoro-

dzinną, na działkach o powierzchni 2000 – 3000m. kw. Pre-
cyzował także, m.in. wysokość gzymsu na 4,5 metra, a kale-
nicy na 10,5 metra. Takie zapisy „zmuszały” do projektowa-
nia budynku dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym
(II kondygnacja w poddaszu).

Wniosek właściciela dotyczył zmiany wysokości gzymsu tak,
aby możliwe było projektowanie dwóch pełnych kondygna-
cji (zapis po zmianie jest zgodny z ustaleniami studium za-
gospodarowania przestrzennego miasta).

Pozostałe uchwały podjęte podczas 7 sesji
w dniu 29 marca 2011 r.:
• uchwała nr 41/11/VI – w sprawie: określenia trybu i sposo-
bu powoływania i odwoływania członków zespołu interdys-
cyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjo-
nowania,

• uchwała nr 43/11/VI – w sprawie: wy-
rażenia zgody na przeniesienie włas-
ności działki nr 754/11 na rzecz Mias-
ta Puszczykowa,

• uchwała nr 44/11/VI – w sprawie:
zmiany Uchwały nr 8/10/VI Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia

2010 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych,

• uchwała nr 45/11/VI – w sprawie: zmiany uchwały nr 71/07/V
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007 r. w spra-
wie podatku od nieruchomości,

• uchwała nr 46/11/VI – w sprawie: zmiany uchwały nr
18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r.

RED

90,2% przebadanych
gimnazjalistów zdeklarowało,
iż nigdy nikt nie próbował im
sprzedać narkotyków.
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SESJA

PREWENCJĄ W NARKOMANIĘ
Puszczykowscy radni podczas marcowej sesji podjęli 7 uchwał. Samorządowcy wysłuchali także raportu
Komisji Rewizyjnej z kontroli budowy przystani kajakowej na Warcie (o raporcie piszemy na str. 7).

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 8 Sesję Rady Miasta Puszczykowa,

która odbędzie się 19 kwietnia 2011 r. o godz. 17
w budynku Biblioteki Miejskiej ul. Wysoka 1, I piętro,
sala sesyjna.

Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń
Komisji Rady Miasta i terminy dyżurów radnych znajdują
się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie
internetowej miasta: www.puszczykowo.pl

Informacje można też uzyskać pod numerem
tel. 061 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl
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RADA MIASTA

– Jakie tematy po-
ruszano podczas mar-
cowych posiedzeń ko-

misji Rady Miasta?
– W marcu odbyło się 9 posiedzeń ko-

misji Rady Miasta. Pierwsze, w którym
uczestniczyłem dotyczyło Rynku. Pod-
czas wizji lokalnej oglądaliśmy stan za-
awansowania prac, rozmawialiśmy
o problemach z parkowaniem i organi-
zacją ruchu. Dwie ostatnie kwestie są
bardzo ważne i muszą być w należyty
sposób rozwiązane. W marcu na płycie
Rynku trwały jeszcze prace brukarskie,
ale po ich zakończeniu wszystko musi
zostać dobrze zorganizowane. Zwłasz-
cza, że do radnych docierają informa-

cje o problemach z parkowaniem.
O zmianach w organizacji ruchu roz-
mawialiśmy też przy okazji tematu re-
montu ul. Dworcowej. Z propozycją
zmian w sposobie parkowania wystąpi-
li handlowcy, którzy maja tam swoje
sklepy.

W marcu na zaproszenie samorządu lu-
bońskiego uczestniczyłem z burmistrzem
w uroczystości wręczenia nagród „Siew-
ca roku”. To ciekawa forma wyróżnienia
i podziękowania przedstawicielom biz-
nesu, kultury polityki i sportu, pro-
mującym swymi działaniami miasto czy
gminę.

– Jak wygląda harmonogram prac
rady na kwiecień?

– W kwietniu podczas posiedzeń Ko-
misji Budżetu i Rozwoju Miasta będzie-
my kontynuować prace nad Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego, przeprowa-
dzimy wizję lokalną na budowanej ulicy
Gołębiej. Będziemy też rozmawiać na te-
mat zagospodarowania zieleni i organi-
zacji ruchu na płycie Rynku.

Chcemy też powrócić do rozmów
w kwestii przystąpienia do Związku Mię-
dzygminnego „Transport Aglomeracji
Poznańskiej”. W marcu mieliśmy spot-
kanie z przedstawicielami tego związku.
Dyskutowane będą także sprawy opłaty
adiacenckiej.

RED

9 MARCA BR.
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA

– zapoznanie się ze stanem zaawansowania prac na Rynku,
– spotkanie z przedstawicielem Związku Międzygminnego

„Transport Aglomeracji Poznańskiej”.
– problemy związane z parkingami na Rynku i na ul. Dworcowej.

10 MARCA BR.
KOMISJA REWIZYJNA

– zakończenie kontroli inwestycji „Budowa przystani kajakowej
na rzece Warcie” i podpisanie protokołu pokontrolnego.

14 MARCA BR.
KOMISJA EDUKACJI KULTURY I SPORTU

– prezentacja portalu prawnego dla mieszkańców,
– zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę ws.

ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej,

15 MARCA BR.
KOMISJA REWIZYJNA

– kontrola zadania „Utworzenie Centrum Eko-Info”.

17 MARCA BR.
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

– spotkanie z przedstawicielami rodzin poszkodowanych
w pożarze domu na ul. 3 Maja w dniu 16 lutego br.,

– aktualne problemy bezpieczeństwa w mieście – spotkaniez
komendantem Straży Miejskiej.

– zapoznanie się z projektem uchwały o przeciwdziałaniu nar-
komanii,

– zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmian w uchwale po-
wołującej Komisję Spraw Społecznych,

– przyjęcie ostatecznej wersji planu pracy Komisji na 2011 rok.

21 MARCA
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA

– zaopiniowanie projektów uchwał,
– zapoznanie się z wnioskami mieszkańców,

22 MARCA BR.
KOMISJA STATUTOWA

– prace nad zmianami w Statucie Miasta Puszczykowa.

23 MARCA BR.
KOMISJA EDUKACJI KULTURY I SPORTU

– wizja lokalna Szkoły Podstawowej nr 1 i zapoznanie się
z warunkami lokalowymi szkoły,

– dyskusja nad dofinansowaniem wybranych organizacji po-
zarządowych,

– spotkanie z aktywną puszczykowską młodzieżą – dyskusja
o planach związanych z ich działalnością (ławki na terenie
CAS oraz szkolenia w gimnazjach).

30 MARCA BR.
KOMISJA REWIZYJNA

– kontrola zadania „Utworzenie Centrum Eko-Info w Pusz-
czykowie”,

MARCOWE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA

WAŻNA ORGANIZACJA RUCHU
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM CZYŻEM, Przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa
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RADA MIASTA

W marcu Komisja Edukacji, Kultury
i Sportu spotkała się dwukrotnie. Podczas
pierwszego posiedzenia zapoznaliśmy się
z propozycją portalu prawnego dla miesz-
kańców. W wielu poznańskich szkołach
podstawowych i gimnazjach rozpoczął
się program (prowadzony przez Wydział
Oświaty Urzędu Miasta Poznania wspól-
nie z Okręgową Izbą Radców Prawnych

w Poznaniu oraz portalem prawoteka.pl) związany z upo-
wszechnianiem edukacji prawnej wśród najmłodszych. Jest
to ciekawa propozycja. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach
młodzi ludzie powinni znać swoje podstawowe prawa, ale
też wiedzieć, jakie kary grożą za ich łamanie. Radni mie-
li możliwość zapoznania się z zasadami działania portalu
dla wszystkich mieszkańców (nie tylko dzieci) i ocenić jego
przydatność w naszym mieście.

Kolejnym tematem było zaopiniowanie projektu uchwały
zmieniającego uchwałę ws. ustalenia zasad korzystania z nie-
których obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (człon-
kowie komisji chcieli skierować ją do rozpatrzenia podczas mar-
cowej sesji RM). Niestety, Komisja musiała na następnym
posiedzeniu wnioskować o wykreślenie z porządku obrad 7 ses-
ji Rady Miasta tego punktu, gdyż jej końcową, bardzo zmie-
nioną wersję otrzymała z urzędu tuż przed rozpoczęciem ob-
rad. Jak wyjaśnił zastępca burmistrza zmiana prezentowanego
na komisjach projektu spowodowana jest tym, że nie uściślał
on zasad korzystania z wszystkich gminnych obiektów i urzą-
dzeń np. z boisk „Orlik 2012”, co jest wymagane ustawowo.
Członkowie komisji uznali, że lepiej będzie zaopiniować jedną
uchwałę, określającą zasady korzystania ze wszystkich, ko-
niecznych do określenia obiektów – poprosili o wykreślenie
projektu z marcowej sesji i przeanalizowanie nowej wersji.

Komisja zajmowała się też podaniami o dofinansowanie wy-
jazdu jednaj klasy w SP nr 1 w ramach „Zielonej szkoły”
i uczestnictwa uczniów Gimnazjum nr 2 wraz z opiekunami
w ogólnopolskim etapie Konkursu Twórczego Rozwiązywa-
nia Problemów „Odyseja Umysłu” oraz wnioskami o dotacje
na parce konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabyt-
kowych. W przypadku ostatniego z tych tematów komisja, po
wysłuchaniu wyjaśnień pani Aliny Stempniak, doszła do
wniosku, że skoro w budżecie są zabezpieczone środki na tego
typu prace (w wysokości 50 tys. złotych), to warto je wyko-
rzystać, choć w części, na przedsięwzięcie, które zakończy
całkowicie rozpoczęty wcześniej przez mieszkańców remont.
Takim przedsięwzięciem w ocenie większości członków ko-
misji (5 było za, 3 wstrzymało się od głosu, jedna osoba nie-
obecna) jest ukończenie remontu dachu w „Rusałce” – prośba
o dofinansowanie 25%, to jest 30.000 zł. Sprawa trafiła dalej do
dyskusji na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.

Drugie ze spotkań KEKiS odbyło się 23.03.2011 i rozpo-
częło się w SP nr 1. Pani dyr. E. Budzyńska oprowadziła człon-
ków komisji po budynku placówki, by obrazowo przedstawić
sytuację lokalową. Następnie odbyła się dyskusja na temat kon-
kretnych rozwiązań związanych ze zbliżającym się rokiem
szkolnym 2011/2012. Według prognoz mają być dwa oddziały
przedszkolne więcej niż obecnie.

Później komisja przeszła do innych tematów – dyskusji nad
dofinansowaniem wybranych organizacji pozarządowych oraz
rozmowy z aktywną puszczykowską młodzieżą o planach
związanych z ich działalnością, a zwłaszcza inicjatywą budowy
przez nich ławek na terenie Centrum Animacji Sportu. Młodzi
puszczykowianie wcześniej wystosowali list do komisji,
w którym w zamian za wykonanie przez nich ławek (budżet Mias-
ta pokryłby jedynie koszt materiału) oczekują umożliwienia im
spędzania wolnego czasu na tym terenie. Obecny na posiedze-
niu zastępca burmistrza, Władysław Ślisiński, z zainteresowaniem
przyjął ofertę młodych i umówił się ich przedstawicielami – Ste-
fanem Ruszkowskim i Maksymilianem Hermanowskim na
konkretne rozmowy i ustalenia. Godnym odnotowania jest jed-
nak fakt, że puszczykowska młodzież, w dobie materializmu
i myślenia tylko o sobie, chce zrobić cos dla dobra wspólnego.

Ławki będą służyć wszystkim mieszkańcom.
* * *

Omówienie tego zagadnienia było też jednym z tematów
spotkania z młodzieżą, które miało miejsce 1 kwietnia. Dys-
kutowaliśmy nad detalami dotyczącymi wykonania ławek i spo-
sobu wykorzystania miejsca dla młodzieży na terenie CAS. Po-
nadto omówiliśmy projekt szkoleń dla gimnazjalistów,
który byłby prowadzony przez puszczykowskich studentów,
a miałby na celu doradztwo – na co zwracać uwagę, planując
swoją edukacyjną przyszłość. Nowoprzybyli młodzi ludzie za-
pytali też o ocenę pomysłu utworzenia w Puszczykowie
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Kolejne spotkanie wyznaczyliśmy sobie na 14.04.2011,
o godz. 19.00. ZAPRASZAMY! Małgorzata Szczotka

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

SPRAWY EDUKACJI, KULTURY, SPORTU
ORAZ MŁODZIEŻY
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RADA MIASTA

– Po wnikliwej analizie dokumentów
dotyczących tej budowy i wysłuchaniu
wyjaśnień członkowie Komisji Rewizyj-
nej stwierdzili, że zachodzi uzasadnione
podejrzenie, iż inwestycja ta prowadzo-
na była w sposób noszący znamiona
naruszenia prawa budowlanego, prawa
o zamówieniach publicznych oraz usta-
wy o finansach publicznych – mówi
Piotr Bekas, przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej Rady Miasta Puszczykowa. –
Komisja jednogłośnie przegłosowała
wniosek do Rady Miasta o skierowanie
zawiadomienia do Prokuratury i Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej.

Wśród wątpliwości wymienionych
w sprawozdaniu pokontrolnym czytamy,
że Rada Miasta poprzedniej kadencji nie
była informowana oraz nie uczestni-
czyła w procesie tworzenia projektu,
nie ma też informacji, że radni zaakcep-
towali to zadanie.

– Radni zostali poinformowani, że
taka inwestycja będzie realizowana już po
podpisaniu umowy na dofinansowanie,
w którym burmistrz zaciągnęła zobo-
wiązania finansowe miasta bez zabez-
pieczenia środków w budżecie – mówi
P. Bekas. – Nie znaleźliśmy też żadnych
notatek służbowych, akceptacji koncep-
cji przystani czy notatek służbowych lub
informacji z rozmów prowadzonych
w sprawie partnerstwa prywatno-pub-
licznego (na takich zasadach miała po-
czątkowy być realizowane przystań –
przyp. aut.).

Członkowie komisji mają też wątpli-
wości, na jakiej zasadzie zlecano zakres
robót w 2008 r. skoro nie było projektu,
a przy zlecaniu robót brak było przed-
miarów, zakresów robót, nie był zatrud-
niony Inspektor Nadzoru, brak było
dzienników budów – co z kolei rodzi py-
tanie, na jakiej zasadzie te roboty były
później rozliczane.

Zastrzeżenia Komisji budzi także spo-
sób rozliczenia umowy na projekt przy-
stani obejmujący również uzyskanie po-
zwolenia wodno-prawnego i pozwolenia
na budowę. Zapłacono całą kwotę
umowną w 2009 r. mimo, że wykonano
tylko część umowy (wg jej zapisów ok.
20% wartości), a pozwolenie wodno-
prawne oraz pozwolenie na budowę zos-
tały wydane dopiero w sierpniu 2010 r.

Podczas kontroli radni ustalili także, iż
do zgłaszanych robót załączane były
oświadczenia Małgorzaty Ornoch-Ta-
będzkiej, poprzedniej burmistrz, o dys-
ponowaniu tym terenem na cele inwe-
stycyjne, co zdaniem komisji nosi
znamiona poświadczania nieprawdy, po-
nieważ był to grunt leśny podlegający
ochronie, a miasto nie miało zgody na
prowadzenie inwestycji. Odlesienie na-
stąpiło dopiero 31 maja 2010 r.

Zdaniem Komisji Burmistrz przy-
stąpiła do robót bez pozwolenia na bu-
dowę, występując tylko z tzw. zgłosze-
niem prowadzenia prac do Wojewody.

– Jednak w zgłoszeniu rozpoczęcia ro-
bót napisano, że będzie to tylko umac-
nianie brzegu i roboty prowadzone będą
z wody – z barek i pontonów. I na pod-
stawie takiego zgłoszenia przeprowa-
dzono przetarg oraz prowadzono inwe-
stycję – dodaje P. Bekas.

Kolejne nieprawidłowości radni za-
uważają w samym pomoście budowanej
przystani, który od listopada 2010 roku
składowany jest na terenie Centrum Ani-
macji Sportu. W protokole pokontrolnym
czytamy, że podczas wizji lokalnej stwier-
dzono, 5 elementów pomostu wykona-
nych z drewna, sklejki i przykręconych
pojemników przypominających pojemniki

murarskie. Zdaniem Komisji nie spełniają
one wymogów określonych w pozwole-
niu wodno-prawnym. Dodatkowo brak
jest jakichkolwiek atestów, czy dopusz-
czeń.

Pomimo, że w grudniu 2009 r. doko-
nano przy udziale przedstawicieli mias-
ta odbioru ostatecznego przystani bez ja-
kichkolwiek uwag, członkowie Komisji
Rewizyjnej stwierdzają, że – jak na ra-
zie efektu prowadzonych prac brak.

Miasto wydało już na tę inwestycję
233.966 złotych, w tym 105.000 złotych
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

– O efektach budowy przystani oraz
wydanych na ten cel pieniędzy każdy
może się przekonać wybierając się na spa-
cer nad Wartę przy ul. Niwka Stara.
Niech nikogo nie myli istniejąca w tym
miejscu budowla złożona z wbitych w dno
Warty pali stalowych oraz konstrukcji be-
tonowej. Jest to od dawna istniejący wy-
lot kanalizacji deszczowej z ul. Kra-
szewskiego. A swoją drogą ciekawe czy
istnienie tej konstrukcji nie przeszkadza
w lokalizacji tam przystani? – zastanawiają
się członkowie Komisji Rewizyjnej.

* * *
We wrześniu 2010 r. Urząd Mar-

szałkowski Województwa Wielkopol-
skiego przeprowadził kontrolę Urzędu
Miejskiego w Puszczykowie w zakresie
wykorzystania środków dotacji przyzna-
nych urzędowi przez marszałka. Zdaniem
kontrolerów z uwagi na wysoki stan
wody w Warcie nie można dokonać wiz-
ji lokalnej, a na podstawie przedstawio-
nej dokumentacji oraz zdjęć – budowa
przystani zrealizowana została termino-
wo i zgodnie z zakresem określonym
w umowie dotacji. RED

KONTROLA NA PRZYSTANI
Komisja Rewizyjna Rady Miasta
Puszczykowa zakończyła kontrolę
budowy przystani kajakowej
na Warcie w rejonie ulicy Niwka
Stara. Jej wyniki zostały oficjalnie
zaprezentowane podczas
marcowej sesji Rady Miasta.
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AKTUALNOŚCI

Funkcjonowanie i kierunki rozwo-
ju Aglomeracji Poznańskiej to projekt
organizowany przez Centrum Badań
Metropolitalnych w ramach Akademii
Aglomeracyjnej.

Celem Akademii jest diagnozowanie
najważniejszych problemów i uwarun-
kowań rozwojowych aglomeracji oraz
debata na temat kierunków jej rozwoju,
a zwłaszcza jej spójności i konkurencyj-
ności. W tym roku Akademia poświęco-
na jest głównie problematyce gospodarki
przestrzennej i planowania przestrzennego
w miastach i gminach aglomeracji poz-
nańskiej. 24 marca Alina Stempniak, kie-
rownik Referatu Gospodarki Przestrzen-

nej i Gospodarki Gruntami Urzędu Miej-
skiego przedstawiła prezentację na temat
funkcji miasta, rozwoju demograficzne-
go, gospodarczego i przestrzennego,
problemów planowania przestrzennego
w mieście oraz barier i progów rozwojo-
wych, którymi w naszym mieście są
m.in.: brak możliwości usprawnienia sys-
temu komunikacji, problem rozbudowy
drogi 430 – rozdzielenie miasta, brak bez-
kolizyjnego połączenia komunikacyjnego
po wschodniej i zachodniej stronie linii ko-
lejowej Poznań – Wrocław, granica ob-
szaru ograniczonego użytkowania dla
lotniska wojskowego Poznań–Krzesiny
– strefa III, obszary NATURA 2000, stre-

fa zagrożenia powodzią oraz strefa ochron-
na od ujęcia wody dla miasta Poznania
Mosina–Krajkowo.

Spotkania w ramach Akademii służą
wymianie informacji i dyskusji na temat
stanu zagospodarowania aglomeracji
i kierunków jej przestrzennego rozwoju
w najbliższych latach. Oprócz przedsta-
wicieli samorządów w dyskusjach uczest-
niczą eksperci z dziedziny planowania
przestrzennego. Rezultaty dyskusji będą
materiałem do opracowania całościowe-
go dokumentu pod nazwą „Stan i kierunki
rozwoju przestrzennego aglomeracji poz”",
pokazującego aglomerację jako jeden or-
ganizm wielkomiejski. RED

Temat budzi wiele emocji. 28 marca do Urzędu Miejskie-
go dotarło pismo Jerzego Gładysiaka dyrektora Departamen-
tu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego, w którym odpowiada na list wysłany do UW przez
jednego z mieszkańców Puszczykowa sprzeciwiającego się po-
szerzeniu tej drogi (list nie zawierał adresu zwrotnego i dla-
tego został przysłany do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie).

J. Gładysiak pisze m.in., że droga 430 nie jest i nie będzie drogą
szybkiego ruchu (są nimi tylko autostrady i drogi ekspresowe
S5, S8, S0, S11), nie będzie także dodatkową obwodnicą dla aglo-
meracji, gdyż rolę tę pełnić będzie Zewnętrzny Pierścień Dro-
gowy Bliskiego Zasięgu łączący gminy powiatu poznańskiego.

Dyrektor J. Gładysiak informuje ponadto, że zlecił opra-
cowanie projektu koncepcyjnego rozbudowy drogi woje-
wódzkiej nr 430 i 431 na odcinku od granicy Poznania do
skrzyżowania (ronda) w Mosinie. Podstawowym zadaniem pro-
jektu jest wskazanie minimum 3 wariantów rozbudowy tych
dróg na klasę techniczną G (główna, czyli taka jak istnieje)
i kategorie ruchu KR4 z uwzględnieniem istniejącego sposo-
bu zagospodarowania przyległego terenu oraz uzyskania de-
cyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Wariant 1 – rozbudowa istniejącej drogi do dwóch jezdni
o dwóch pasach ruchu podzielonych pasem rozdziału na całym
odcinku wraz z budową dróg obsługujących przyległy teren oraz
chodników i ścieżek.

Wariant 2 – rozbudowa istniejącej drogi jak wyżej, z lo-
kalnymi przewężeniami polegającymi na rozbudowie jezdni
do czterech pasów ruchu zgodnie z rozporządzeniem Minist-
ra Transportu i Gospodarki Morskiej

Wariant 3 – pozostawienie dla ruchu tranzytowego dwu-
pasmowej jezdni o szerokości 7 metrów uzupełnianej w mia-
rę potrzeby równoległymi drogami obsługującymi przyległy
teren jedno lub dwukierunkowymi z włączeniem w wybranych
skrzyżowaniach oraz budową chodników i ścieżek rowerowych.

Przedstawiając powyższe pragnę – pisze J. Gładysiak – po-
informować, że zgłaszane są wątpliwości, co do warunków tech-
nicznych pozwalających na budowę jezdni o czterech pasach
ruchu. Spowodowane jest to ograniczeniem terenu (istniejąca
zabudowa) oraz koniecznością ingerencji w obszaru Wielko-
polskiego Parku Narodowego. Ponadto rozbudowa drogi wo-
jewódzkiej nr 430 na wskazanym odcinku ze względu na sze-
roki zakres prac oraz znaczne koszty realizacji wymaga
ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
(teraz jej w nim nie ma – przyp. aut.).

Przy aktualnym poziomie finansowania trudno określić ter-
min zakończenia realizacji zadań obecnie ujętych w Progno-
zie, a tym bardziej zadań oczekujących na wprowadzenie do
tego planu. RED

DROGA NR 430
NIE BĘDZIE DROGĄ
SZYBKIEGO RUCHU
W minionych tygodniach temat planowanej przez
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich rozbudowy
drogi nr 430 na odcinku z Poznania do Mosiny
wielokrotnie przewijał się w mediach.

PUSZCZYKOWO UCZESTNIKIEM AKADEMII AGLOMERACYJNEJ



9Echo Puszczykowakwiecień 2011www.puszczykowo.pl

Adres nieruchomości 62-040 Puszczykowo, ul. Klasztorna 14 62-040 Puszczykowo, ul. Jaskółcza 2

Oznaczenie nieruchomości obręb Puszczykowo Stare, obręb Niwka, arkusz mapy 11,
wg ewidencji gruntów arkusz mapy 6, działka nr 240/2 działka nr 1022/6 o pow 1773 m²,
i budynków o powierzchni 1785 m² działka nr 1021/6 o pow 201m²,

nieruchomość o łącznej powierzchni 1974 m²

Nr Księgi Wieczystej KW nr PO2P/00173508/5 KW nr PO2P/00173175/1
KW nr PO2P/00173176/1

Opis nieruchomości nieruchomość niezabudowana nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie w planie nieruchomość przeznaczona nieruchomość przeznaczona pod zabudowę
zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową mieszkaniową jednorodzinną
przestrzennego jednorodzinną

Cena wywoławcza 452.000,00 zł netto 420.000,00 zł netto

Wadium 50.000,00 zł 50.000,00 zł

Minimalne postąpienie 10.000,00 zł 10.000,00 zł

Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2011 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Wysoka 1 (budynek Biblioteki Miejskiej).

Wadium należy wpłacić do dnia 8 kwietnia 2011 r., na konto Urzędu nr 46 9048 0007 0000 6028 6000 0002
w GBS Mosina. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych,
dopuszczonych do obrotu publicznego.

Treść ogłoszenia o II przetargu dostępna jest w BIP na stronie www.puszczykowo.pl, dodatkowe informacje
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pokój nr 2 bud. A, tel. 61 898 37 30.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
przypomina o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W PUSZCZYKOWIE

W dniu 29 marca 2011 r. na stronie internetowej www.puszczykowo.pl w BIP oraz na tablicach
ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Puszczykowie zostało umieszczone Zarządzenie Nr 26/11/VI
Burmistrza Miasta Puszczykowa w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży

PUSZCZYKOWO

SAMORZĄD
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SAMORZĄD

Z dokumentów wynika, że dochody Miasta Puszczy-
kowa w ubiegłym roku zostały zrealizowane w wyso-
kości 27.943.960 zł, tj. 91,37% planu, w tym docho-
dy majątkowe 1.727.375 zł.

W analogicznym okresie wydatki miasta zrealizo-
wano w wysokości 32.720.472 zł, tj.: 92,28% planu;
w tym wydatki majątkowe 7.326.050 zł. Deficyt wy-
niósł 4.776.512 zł.

W 2010 r. Puszczykowo uzyskało przychody w wy-
sokości 7.237.597 zł. W kwocie tej ujęto wolne
środki pieniężne pochodzące z rozliczeń kredytów
i pożyczek – 237.597 zł oraz kredyty – 7.000.000 zł.
Zostały one przeznaczone na sfinansowanie deficy-
tu oraz na spłatę zaciągniętego długu w latach ubie-
głych.

W ostatnim dniu ubiegłego roku zadłużenie Pusz-
czykowa wyniosło 13.512.194 zł. Wzrosło ono w sto-
sunku do 31.12.2009 r. o 5.722.094 zł, tj. o 73,45%.
(dług stanowi 48,35% wykonanych dochodów ogółem).

Stan zobowiązań miasta na 31.12.2010 r. wyniósł na-
tomiast 3.634.518 zł. Dotyczą one przede wszystkim
należności, które musiały zostać zapłacone z tytułu wy-
konanych w 2010 r. inwestycji (m.in. budowy we-
wnętrznej płyty Rynku – 237.900 zł, budowy ul.
Gołębiej – 829.501 zł, rozbudowy szkoły – 705.890 zł)
oraz opłat abonamentowych za hydranty uliczne za lata
2007–2010 – 754.431 zł.

– Zobowiązania na koniec roku wystąpiły przede
wszystkim ze względu na brak środków na rachunku ban-
kowym miasta. To skutek braku wykonania
w 2010 r. wszystkich zaplanowanych dochodów,
w szczególności z tytułu sprzedaży nieruchomości, po-
datków oraz środków z Unii Europejskiej, a także wpro-
wadzenia do ksiąg rachunkowych wcześniej nie za-
ewidencjonowanego zobowiązania wobec Spółki
Aquanet z tytułu zaległych opłat abonamentowych za
hydranty uliczne – wyjaśnia Piotr Łoździn, Skarbnik
Miasta Puszczykowa.

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i kredytów
wraz z odsetkami wyniosła 2.462.412 zł, (8,81% wy-
konanych dochodów). Raty kredytów – 402.500 zł, –
wymagalne w 2010 r., ze względu na brak środków
finansowych na koniec roku zostały spłacona dopiero
w 2011 r. RED

WYKONANIE BUDŻETU
PUSZCZYKOWA ZA 2010 R.
W ostatnim dniu marca br. Burmistrz Miasta
Andrzej Balcerek przedłożył Radzie Miasta
sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta
Puszczykowa za 2010 r.
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Uczestniczki spotkania zostały powitane uśmiechem i kwiatkiem
wręczanym przez Burmistrza Andrzeja Balcerka, Wiceburmistrza
Władysława Ślisińskiego i Sekretarza Miasta Macieja Dettlaffa. Pierwszą
atrakcją wieczoru był występ tenora – Konrada Dębskiego przy akom-
paniamencie muzycznym Szymona Musioła. W trakcie uczty muzycznej
usłyszeć można było utwory: „New York, New York”, „Brunetki, blon-
dynki” Jana Kiepury, a na zakończenie „Time to say good bye”. Nie za-
brakło oczywiście bisów dla naszej publiczności.

Po koncercie odbyło się losowanie nagród (m.in. kosme-
tyków, książek, koszulek, długopisów) dla uczestniczek,
ufundowanych przez puszczykowskie firmy.

Imprezie towarzyszył wernisaż wystawy malarskiej Ag-
nieszki Jagiełło, która jest instruktorką zajęć plastycznych i de-
coupage’u w BM CAK. Prace artystki można jeszcze podzi-
wiać w godzinach otwarcia BM CAK.

Po spotkaniu w sali teatralnej, na panie czekały dalsze at-
rakcje w postaci pokazu makijażu według najnowszych tren-
dów, w tym pokaz makijażu trwałego na modelce i masażu
gorącymi kamieniami, wykonywanego przez pracowników Po-
licealnej Szkoły Kosmetycznej Julii Kończak. Można było sko-
rzystać z porad kosmetologa i wizażystki oraz zapoznać się
z ofertą kosmetyków proponowaną w najnowszym katalogu fir-
my Avon.

Miłośniczki rękodzieła – biżuterii, serwet i szali miały możli-
wość uczestnictwa w pokazie różnych technik tworzenia
biżuterii przy stoisku Pretty Art – pani Barbary Piątkowskiej oraz zaku-
pienia jej wyrobów. Swoją unikatową biżuterię m. in. z filcu prezentowała
również Agnieszka Jagiełło. Tymczasem fascynatki szydełkowych ser-
wet i szali mogły podziwiać oraz zakupić różnorodne wzory wykonane
przez mieszkankę Puszczykowa – panią J. Kończak. BM CAK

7 marca miał być dniem, gdzie w kameralnym gronie
pań zamierzaliśmy uczcić tegoroczny Dzień Kobiet.
Zainteresowanie imprezą sprawiło, że owo
kameralne grono urosło do liczby ponad
120 przedstawicielek płci pięknej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim puszczykowskim firmom,
które włączyły się w organizację Dnia Kobiet
w Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury
w Puszczykowie:
• Apteka „Św. Kamila”
• VIOLA-FARM. APTEKA
• Apteka Alchemia
• „ŚWIAT MODY” Barbara Olejniczak
• NATURALL – żywność i kosmetyki naturalne
• Policealna Szkoła Kosmetyczna Julii Kończak
• Dana Państwo Kempińscy

WYDARZENIE

DZIEŃ KOBIET
W PUSZCZYKOWIE
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Zgodnie z planami, w marcu,
kiedy tylko warunki atmosferyczne
na to pozwoliły Zakład Robót
Drogowych Marka Dachtery
z Puszczykowa, który wygrał
przetarg, rozpoczął prace związane
z budową ulicy Wrzosowej
na Starym Puszczykowie.

Aby zminimalizować mieszkańcom
uciążliwości związane z budową, prace
prowadzone są około 60 metrowymi
odcinkami. Przez cały czas prac prze-
jezdność ulicy zostanie zachowana, po-
nieważ drogowcy wykonują prace na
połowie jezdni.

Zakres prac obejmuje kompleksowe
wykonanie całego około 180 metrowe-

go odcinka tej ulicy. Po wykorytowaniu
całego odcinka zostanie tam ułożona
podbudowa z betonu i tłucznia, na któ-
rej położone będą kostki typu pozbruk.

Po obu stronach ulicy Wrzosowej zostaną
także ułożone chodniki. Zgodnie z har-
monogramem zakończenie prac plano-
wane jest w połowie maja. RED

INWESTYCJE

Koniec zimy umożliwił drogowcom
powrót na ul. Gołębią
i kontynuowanie rozpoczętych
w minionym roku prac związanych
z budową tej ważnej dla Starego
Puszczykowa ulicy.

W marcu robotnicy prowadzili prace
w rejonie skrzyżowania ul. Gołębiej
z Pszeniczną. To właśnie tą ulicą odby-
wa się dojazd do posesji położonych
w tym rejonie. Ze względu na prace prze-
jazd, w stronę ulicy Jarosławskiej jest cza-
sowo niemożliwy.

W marcu drogowcy rozpoczęli też de-
montaż betonowych płyt, które przez lata
stanowiły prowizoryczną nawierzch-
nię i ułożone były od strony ul. Ja-
rosławskiej. Były one sukcesywnie
demontowane od „góry” w stronę ul. Ja-
rosławskiej.

Budowa ulicy Gołębiej rozpoczęła
się jesienią. Zakres robót obejmuje
realizację 1300 metrowego odcinka tej

ulicy o szerokości 5 metrów na całej
długości wraz z kanalizacją deszczową.
Nawierzchnia będzie z kostki typu po-
zbruk. Wykonawcą prac jest firma Tor-
bruk. Koszt tej inwestycji to około

2,5 mln zł. Termin zakończenia prac
związanych z budową tej ulicy został
określony na 30 kwietnia 2011 roku.
Całość środków na realizację zadania po-
chodzi z budżetu miasta. RED

RUSZYŁY PRACE NA UL. WRZOSOWEJ

DROGOWCY NA GOŁĘBIEJ

Firma Technika Sanitarna z Poznania wygrała przetarg
na mechaniczne „zamiatanie ulic” (wraz z przyległymi za-
tokami parkingowymi). Prace będą odbywały się na około
38 kilometrach ulic.

Do „pozamiatania” jest też 9,3 km. chodników i ścieżek ro-
werowych oraz parkingi o łącznej powierzchni ponad 5000 m2.

Do końca 2011 roku Technika Sanitarna 8-krotnie zamie-
cie ulice, parkingi, chodniki i ścieżki rowerowe. Prace będą pro-
wadzone dwoma samojezdnymi zamiatarkami samochodo-
wymi.

RED

ZAMIOTĄ PO ZIMIE
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INWESTYCJE

Na puszczykowski rynek
po zimowej przerwie wrócili
brukarze. Stabilna pogoda
i dodatnie temperatury pozwalają
zakończyć prace związane
z układaniem płyty rynku.
Tzw. mała płyta przed Biedronką
została już odebrana.

W marcu zakończono roboty związa-
ne z układem drogowym na dużej płycie.
Pracownicy Zakładu Robót Drogowych
Marka Dachtery mogli zakończyć te
prace dopiero wtedy, kiedy wykonawca
budynku uprzątnął teren budowy bu-
dynku w centrum rynku (m.in. zabrał
stojący tam kontener uniemożliwiający
położenia tam bruku).

Brukarze wiosną kończyli również
układanie rozet zdobiących dużą płytę
rynku. Ułożenie tego typu rozet polega
na wycięciu w wykonanej „niemal na go-
towo” płycie rynku wzoru i wbudowanie
w te miejsca przyciętych na wymiar
kostek innego koloru. Dopiero po za-

kończeniu tych prac płyta rynku zostanie
właściwie zaspoinowana, a wbudowane
w nią reflektory podświetlające budyn-
ki ostatecznie dopasowane. – Jeśli wa-
runki atmosferyczne na to pozwolą do

świąt wielkanocnych rynek zostanie także
obsadzony zielenią – mówi Barbara
Mulczyńska, kierownik Referatu Inwe-
stycji i Infrastruktury Urzędu Miejskie-
go w Puszczykowie. RED

ROZETY NA RYNKU

Skończyły się utrapienia kierowców jeżdżących ulicą
Dworcową w Puszczykowie. Ze względu na warunki
atmosferyczne, rozpoczęty w listopadzie ubiegłego
roku remont nie mógł być wcześniej zakończony.

Ostatnim etapem prac wykonanych przez firmę Skanska
24 i 25 marca br. było ułożenie masy bitumicznej. Teraz po-
zostało już tylko namalowanie znaków poziomych i miejsc par-
kingowych na jezdni. Ze względów technologicznych, zosta-
nie to wykonane po około 2 tygodniach od położenia masy.
Dzięki temu malowania będą trwalsze.

Nowa nawierzchnia to nie jedyny plus remontu.
– W zakres prac wchodziło również wykonanie nowego od-

wodnienia w pobliżu przystanków autobusowych usytuowanych
po obu stronach ulicy Dworcowej. Prace te musiały być wy-
konane, ponieważ studnia chłonna, odbierająca kiedyś de-
szczówkę w tym rejonie ulicy Dworcowej, uległa zamuleniu
i nie spełniała już swojego zadania – mówi Remigiusz Motycki,
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskego
w Puszczykowie. – Dodatkowo zmieniliśmy nawierzchnię chod-
nika przy działającej tam lodziarni.

Na wniosek handlowców mających swoje sklepy w pobliżu
przejazdu kolejowego ustalono również, w jaki sposób będzie
można parkować na ul. Dworcowej (naprzeciwko lodziarni).
Pierwsze miejsce (najbliżej ul. Moniuszki) będzie przeznaczone
dla osób niepełnosprawnych. Auto na nim będzie zaparkowane

równolegle do jezdni. Dalsze miejsca będą już usytuowane ukoś-
nie. Taka organizacja parkingu umożliwi maksymalne wyko-
rzystanie miejsca, zachowując bezpieczenstwo ruchu.

Remont niemal 200 metrowego odcinka ulicy Dworcowej
kosztował ok. 250 tys. złotych. Puszczykowo otrzymało na to
zadanie dofinansowanie od Starostwa Powiatowego w wyso-
kości 154 tys. zł. RED

DWORCOWA Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ
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Dobra Wróżka i Mol Książkowy poprowadzą tego-
roczną Noc w Bibliotece przygotowaną dla puszczykowskich
dzieci (w wieku 5–10 lat) oczywiście przez Bibliotekę
Miejską Centrum Animacji Kultury. Impreza zaplanowana
jest na 13 maja z okazji Tygodnia Bibliotek. Rodzice mogą
zapisywać dzieci (tylko osobiście) od 15 kwietnia br. Cena
15 zł. Liczba miejsc ograniczona.

Program zapowiada się bardzo ciekawie. Chociaż to Noc
w Bibliotece nie zabraknie w niej także tańców, wśród których
znajdują się: makarena, Zorba, kaczuchy, waka-waka.

W programie będą także zajęcia integrujące drużyny (aby
lepiej zintegrować grupę dzieci zostaną podzielone na kil-
kuosobowe drużyny), malowanie olbrzymiej okładki książki
wybranej przez dzieci. Jej tytuł będzie nazwą ich drużyny.

Wszystkie drużyny będą rywalizowały w konkurencjach
związanych z biblioteką oraz z książkami: sztafeta z książką
na głowie, konkurs na wypełnianie rewersu, konkurs piękne-
go czytania bajek, quiz wiedzy o bajkach, słowne łamigłówki.

Dodatkową atrakcją, ale również konkurencją będzie karaoke
z największymi hitami z repertuaru piosenek dziecięcych. (Kacz-
ka Dziwaczka, Na Wyspach Bergamutach etc.). Dla uczestników
przewidziano nagrody i upominki.

RED
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KULTURA

Płyta „Mondi Live” Tomasza Jerzego Pawłowskiego
– mieszkańca Puszczykowa – zdobyła Złotą Płytę.
Artysta odebrał ją na deskach Sceny na Piętrze
podczas specjalnego koncertu.

Na koncert złożyły się utwory z płyty Mondi Live autorstwa
T. J. Pawłowskiego do muzyki Arnolda Dąbrowskiego oraz
kilka utworów z nowej płyty pt. „Deszcz”. Artyście towarzyszył
zespół znanych polskich muzyków m.in. Przemko Skalec –
fagot, Tomasz Szmyt – gitara solowa, Marcin Mak – perkusja
oraz kompozytor Arnold Dąbrowski. Drugi fortepian prowa-
dził znakomity polski multiinstrumentalista Sławomir Siko-
ra z towarzyszeniem kontrabasu i skrzypiec.

Obydwie płyty T. J. Pawłowskiego to uczta refleksyjnej pio-
senki autorskiej, która cieszy się ogromnym powodzeniem.
Były brawa, kwiaty i gratulacje ale najważniejsze, mówiąc
słowami artysty, było to cudowne zasłuchanie i towarzysząca
refleksja. W utworach T. J. Pawłowskiego można znaleźć frag-

ment osobistej zadumy nad własnym życiem i odnaleźć jego
barwę. RED

ZŁOTA PŁYTA DLA TOMASZA J. PAWŁOWSKIEGO

W czwartkowy wieczór 17 marca w niezwykle miłym
i kameralnym gronie gościliśmy Lidię Pospieszalską
z zespołem. Artystka wywodzi się z Wielkopolski,
stąd bardzo chętnie wyraziła zgodę na koncert
w Puszczykowie, zorganizowany z okazji
Międzynarodowego Dnia Poezji – 21 marca.

Jej utwory znajdują się na płytach zespołów takich jak: New
Life m, Deus Meus czy Zakopower, a piosenki współkompo-
nowane z mężem Marcinem wykonywali m. in.: Kinga Preiss,
Mietek Szcześniak i A.M. Jopek.

W trakcie spotkania pani Lidia zaprezentowała program
złożony głównie z jej własnych utworów, niezwykle refle-
ksyjnych i poetyckich, w których wykonanie zaangażowała
także puszczykowską publiczność. Pojawiło się również kil-
ka utworów z nowej płyty „Inaije” , gdzie autorami tekstów
są m. in. Andrzej Bujnowski OP, Wojciech Waglewski oraz

Adam Nowak z Raz Dwa Trzy. Po koncercie, zwieńczonym
kilkoma bisami, można było tę płytę nabyć i zdobyć cenne au-
tografy artystów. BM CAK

ZAŚPIEWAŁA POEZJĘ K KONCERT LIDII POSPIESZALSKIEJ

NOC W BIBLIOTECE
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KULTURA

Pan Grzegorz, od razu znalazł „wspól-
ny język” nie tylko z dziećmi, które licz-
nie stawiły się na spotkanie. Wciągnął do
rozmowy i zabawy także rodziców, któ-
rzy przyprowadzili swoje pociechy. Trud-
no się temu dziwić – Grzegorz Kasdep-
ke to przecież autor wielu dziecięcych
bestsellerów, a fragmenty jego twórczoś-
ci wykorzystywane są w wielu szkolnych
podręcznikach. Spod jego pióra wyszły ta-
kie tytuły jak: Romans palce lizać, Hor-

ror! Czyli skąd się biorą dzieci, Tu i tam
z Kubą i Bubą, Mity dla dzieci, Tylko bez
całowania! Czyli jak sobie radzić z nie-
którymi emocjami i wiele innych.

Mając pisarza na wyciągnięcie ręki
dzieci nie omieszkały zapytać skąd bie-
rze pomysły do swoich książek. Na ko-
niec pan Grzegorz rozdawał autografy.

Grzegorz Kasdepke – urodził się
w 1972 r. w Białymstoku. Jest autorem
książek dla dzieci i młodzieży. Tworzy też

słuchowiska radiowe. W latach 1995–
2000 redaktor naczelny magazynu dla
dzieci "Świerszczyk". Autor scenariuszy
programów oraz seriali telewizyjnych
(Ciuchcia, Budzik, Podwieczorek u Mini
i Maxa, jak i Klan). Laureat Nagrody
imienia Kornela Makuszyńskiego (za
książkę „Kacperiada...”), dwukrotny
zdobywca Nagrody Edukacyjnej XXI (za
książki „Co to znaczy...” oraz „Bon czy
ton”), autor bestsellerów wielokrotnie ho-
norowanych laurami (wyróżnienie Pol-
skiej Sekcji ibBY za książkę „Horror, czy-
li skąd się biorą dzieci”, wyróżnienie
w konkursie na najlepszą książkę roku za
książkę „Rózga”, „Małe pióro” za cykl
książek o Kubie i Bubie). RED

Wieczór Dobrego Serca – pod takim hasłem 26 marca
w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Ani-
macji Kultury w Puszczykowie zbierano pieniądze dla ro-
dziny, która straciła wszystko w wyniku lutowego pożaru.

Dla zgromadzonej publiczności wystąpili Andrzej Lajborek
i Paweł Kuleszewicz – artyści „Kabareciku na Woźnej” z Poz-
nania. Z uwagi na to, że wieczór Dobrego Serca zbiegł się
w czasie z pożegnaniem Adama Małysza wśród prezentowa-
nych skeczów nie zabrakło też nawiązania do tej zakopiańskiej
imprezy – aktorzy rewelacyjnie parodiowali znanych ko-
mentatorów sportowych. Gościem specjalnym wieczoru była
Danuta Mizgalska, która śpiewała swoje utwory z lat osiem-
dziesiątych, królujące na ówczesnych listach przebojów.

W trakcie tej doskonałej zabawy i ogromu śmiechu zebra-
liśmy kwotę 420,80 zł. Wszystkim, którzy przyczynili się do
tej zbiórki serdecznie dziękujemy za dobre, otwarte serca i wy-
śmienitą zabawę. BM CAK

BAJKOPISARZ U DZIECI

WIECZÓR DOBREGO SERCA

Co to znaczy pocałować klamkę? Jak nazywa się książka o miłości?
– to tylko niektóre z pytań, na które szukano odpowiedzi podczas
spotkania puszczykowskich dzieci z Grzegorzem Kasdepke,
bajkopisarzem i autorem książek dla dzieci. Tradycyjnie spotkanie
odbyło się w Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury.
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Mimo trwającej od 11 lata segregacji surowców wtórnych
wciąż bardzo często zdarzają się przypadki celowego wkłada-
nia do worków zamiast posegregowanej makulatury, tworzyw
sztucznych i szkła odpadów komunalnych. Sprawia to, że fir-
ma EKO RONDO zajmująca się w Puszczykowie odbiorem
surowców wtórnych ma problemy z przekazaniem ich do sor-
towni. Dodatkowo jest nawet obciążania przez sortownie za
śmieci znajdujące się w workach na surowce wtórne.

Dlatego poraz kolejny na łamach Echa Puszczykowa przy-
pominamy: co wolno, a czego nie wolno wkładać do worków
na surowce wtórne:

MAKULATURA (WORKI NIEBIESKIE)
WRZUCAMY – gazety, czasopisma kolorowe, książki i ze-

szyty w miękkich oprawach, tekturę litą i falistą, papier pakowy.
NIE WRZUCAMY – ręczników i chusteczek jednorazowych,

papierów zatłuszczonych, woskowanych i łączonych z folią,
opakowań wielowarstwowych (np. kartoników po mleku, śmie-
tanie, sokach).

TWORZYWA SZTUCZNE
+ DROBNY ZŁOM (WORKI ŻÓŁTE)

WRZUCAMY – woreczki i reklamówki sklepowe z folii,
umyte opakowania plastikowe po margarynach, jogurtach, ser-

kach, itp. Butelki PET, opakowania po szamponach i płynach,
puszki aluminiowe i stalowe, nakrętki, opakowania z ozna-
czeniami literowymi PP, PE, PE-HD, HD-PE.

NIE WRZUCAMY – tworzyw sztucznych pochodzenia me-
dycznego, opakowań i butelek po olejach, smarach, puszek
i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach
ochrony roślin, mokrych folii, styropianu, baterii, akumulatorów,
elementów AGD i zabawek.

SZKŁO (WORKI ZIELONE)
WRZUCAMY – słoiki i butelki bezbarwne oraz kolorowe

(całe)
NIE WRZUCAMY – szkła okiennego, luster, porcelany i fa-

jansu, ceramiki, szkła żaroodpornego i zbrojonego.
Worki używane do segregacji są przejrzyste i kierowcy od-

bierający je widzą, co jest w ich wnętrzu, dlatego surowce źle
posegregowane nie będą odbierane.

Prosimy nie wystawiać worków wypełnionych w nie-
znacznej części tylko zostawiać je do pełnego wypełnienie. Za-
wiązujmy pełne worki. To ułatwia załadunek !

W dniu zbiórki pełne worki prosimy wystawiać przed po-
sesjami do godz. 7.00

Istnieje możliwość przywiezienia posegregowanych su-
rowców wtórnych w workach do siedziby firmy (ul. Nad-
warciańska 11) od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 –
18.00.

RED

SEGREGUJ Z GŁOWĄ
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SPORT

KRASNALE
NA KORTACH
ANGIE

Wcześniej młodzi zawodnicy uczest-
niczyli w 13 turniejach wojewódzkich,
w których sklasyfikowano 30 zawodników.

W finałowych zawodach wśród
dziewcząt zwyciężyła Martyna Kubka
pokonując w meczu o I miejsce Martę
Gołębniak 6:4; 6:2. W rywalizacji
chłopców najlepszym „krasnalem” oka-
zał się zawodnik gospodarzy Witold

Konopko z Angie Puszczykowo. W wal-
ce o złoto pokonał Jakuba Sadowskiego
z poznańskiego AZS.

W marcowym turnieju wśród
dziewcząt o medale walczyli także: Li-
wia Kończal (PT Olimpia) i Zofia Sołkie-
wicz (Posnania Poznań) – zwyciężyła Li-
wia. Natomiast o brąz w kategorii
chłopców rywalizowali Piotr Bartko-

wiak (AZS Poznań) oraz Wojciech Bzo-
wy (WTT Września).

W klasyfikacji Grand Prix pierwsze
miejsce zajęła Martyna Kubka z Nafty
Zielona Góra, która w 13 turniejach
uzbierała 245 pkt. Drugie miejsce zdo-
była Marta Gołębniak z AZS Poznań, któ-
ra w tej samej liczbie turniejów uzyskała
230 pkt. RED

Po raz pierwszy w historii Dni Pusz-
czykowa w programie znalazł się lot
gołębi pocztowych. Jego organizatorem

jest mosiński oddział Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych, w którym działają również ho-
dowcy z naszego miasta. Lot odbędzie
się 11 czerwca br. na dystansie około
340 kilometrów, a ptaki wystartują
z niemieckiego Burg.

Oczywiście startu i lotów nie zoba-
czymy, jednak w harmonogramie po za-
kończeniu lotu odbędzie się wręczenie na-
gród zwycięskim hodowcom. Pucharami
nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejs-
ca (dla członków sekcji Mosina), a z uwa-
gi na to, że lot odbywa się z okazji Dni
Puszczykowa dodatkowo puchary otrzy-
ma trzech najlepszych hodowców z na-
szego miasta.

– Przed wręczeniem nagród będzie
można zobaczyć zwycięskie ptaki, które
hodowcy przywiozą ze sobą. Po ceremonii
ptaki zostaną wypuszczone, aby już same

wróciły do swoich gołębników – mówi
Piotr Kujawa prezes Oddziału Mosina
PZHGP.

Trasę z Burg ptasi wyczynowcy po-
konają w około 3–4 godziny. Wypusz-
czenie zaplanowano na godz. 8.30
a ptaki powinny pojawiać się w swoich
gołębnikach już przed południem.

– Podczas ubiegłorocznego lotu
z Burg zwycięski ptak osiągnął prędko-
ść 1705 metrów na minutę, czyli nieco po-
nad 102 kilometry na godzinę – mówi
P. Kujawa. – Bardzo dużo zależy jednak
od pogody i wiatrów.

W locie z Burg powinno wystartować
około 4000 gołębi. Ich „koszowanie” czy-
li komisyjny odbiór od hodowców
i umieszczenie w specjalnych koszach,
w których dojadą na start odbędzie się
w piątek 10 czerwca.

RED

W centrum Tenisowym „Angie”
w Puszczykowie odbył się finałowy
turniej mistrzostw Wielkopolski
w tenisie ziemnym w kategorii
do lat 10 popularnie zwanej
krasnalami (roczniki 2001
i młodsi).

LOT NA DNI PUSZCZYKOWA

Piotr Kujawa z zabytkowym zegarem
firmy Benzina, do odnotowywania
czasu przelotu gołębi.
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do 25 dnia każdego miesiąca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów dostarczanych materiałów. Anonimów nie publikujemy.
Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.
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SPORT

W dniach 18–20.03.2011
w Ropczycach odbyły się
Mistrzostwa Polski
Młodzieżowców w Badmintonie.
Klub PTS Puszczykowo
reprezentowało 4 zawodników.

Najlepiej spisał się nasz mixt Michał
Szkudlarczyk/Katarzyna Kistowska, któ-
ry zajął 5 miejsce przegrywając nie-
znacznie z późniejszymi srebrnymi me-
dalistami Michał Suski/Sylwia Sawicka
(AZS Wat Warszawa). Pozostali nasi
reprezentanci po wyrównanych poje-
dynkach zajmowali miejsce 9–16.

W grze podwójnej kobiet Katarzyna
Kistowska/Magdalena Wrześniewska prze-
grały walkę o ćwierć finał z deblemA.Ja-

czewska/A.Walentukanis (AZS UWM
Olsztyn) – srebrnymi medalistkami.

Singlistom również nie udało się za-
kwalifikować do ćwierćfinału. Michał

Szkudlarczyk uległ zawodnikowi Mi-
chałowi Suskiemu z Warszawy, a Hubert
Pawłowski przegrał z Michałem Zache-
wiczem. PTS

MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI
W BADMINTONIE

PUSZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO
SPORTOWE ZAPRASZA
WSZYSTKICH
MIESZKAŃCÓW
PUSZCZYKOWA NA

I EDYCJĘ MISTRZOSTW
PUSZCZYKOWA

W BADMINTONIE
7.05.2010 o godz. 9.30

W SALI GIMNASTYCZNEJ SP 1 ul.WYSOKA 1

• Uczestnikiem zawodów może być każdy mieszkaniec
Puszczykowa.

• Wpisowe: 10 zł od osób po 18 roku życia
(dzieci i młodzież zwolniona z opłaty startowej)

• Wymagany strój sportowy, dowód tożsamości
(legitymacja szkolna, dowód osobisty)

• Rakietki i lotki zapewnia organizator
• Zapisy i zgłoszenia przed zawodami o 9.20

w sali gimnastycznej przy SP1
Więcej informacji:

697695723 Jakub Janaszek
660041429 Paweł Niewoliński



Agata Matla wśród kobiet i Jacek
Mazurek wśród panów – to najlepsi te-
nisiści stołowi Otwartego Turnieju Te-
nisa Stołowego zorganizowanego przez
Centrum Animacji Sportu w Pusz-
czykowie.

Marcowy turniej był kolejnym, w
którym przy tenisowych stołach rywali-
zowali mieszkańcy naszego miasta.
Areną zmagań była sala gimnastyczna
Szkoły Podstawowej Nr 1. Zawody ro-
zegrane w dwóch kategoriach: mężczyź-
ni i kobiety. Zawodnicy walczyli do

dwóch przegranych meczów.
Duże emocje towarzyszyły
meczom finałowym, w któ-
rych do ostatnich piłek trudno
było przewidzieć, kto zwy-
cięży.

W kategorii kobiet pierwsze
miejsce zajęła Agata Matla,
pokonując Franciszkę Frid-
rich. W kategorii mężczyzn zdecydo-
wanie najlepszym zawodnikiem okazał
się Jacek Mazurek, przed Marcinem
Rożkiem i Arkadiuszem Krzyżańskim.

Następny turniej coraz bardziej po-
pularnego tenisa stołowego zostanie ro-
zegrany z okazji Dni Puszczykowa. Za-
praszamy. ZG/JH
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Sobota na sportowo
W każdą sobotę, o godz. 9.30, na terenie Centrum Anima-

cji Sportu (ul. Kościelna 7) prowadzone są gry i zabawy spor-
towe dla dzieci ze szkół podstawowych.

Puszczykowska Liga Piłki Nożnej
11 kwietnia na Orliku przy ulicy Jarosławskiej ruszają roz-

grywki Puszczykowskiej Ligi Piłki Nożnej. W turnieju star-
tują drużyny szkół podstawowych oraz gimnazjów.

SZKOŁY PODSTAWOWE – Grupa A
g. 16.00 MKS 4B PUSZCZYKOWO – L4
g. 16.30 WWE – FC KREDKI

Grupa B
g. 17.00 WKS – SP 2 4 A
g. 17.30 CZERWONE DIABŁY – FC PUSZCZYKOWO

SZKOŁY GIMNAZJALNE
g. 18.00 KS KUBALIN – KS OSTRE DZIDY
g. 18.30 FC BIEDRONKA – KOTWICA ROGALINEK
Kolejne mecze – 18.04.2011, 2.05.2011

18.04.2011
Na stadionie LO w Puszczykowie zostanie rozegrany czwór-

bój lekkoatletyczny szkół podstawowych.
20.04.2011

Na stadionie LO w Puszczykowie odbędą się indywidual-
ne mistrzostwa w lekkiej atletyce gimnazjów. RED

Zespół dziewcząt ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 dotarł w rozgrywkach
piłki koszykowej do rozgrywek po-
wiatowych. W turnieju w Stęszewie
dziewczynki zajęły III miejsce. Gra-
tulujemy zawodniczkom oraz trene-
rowi – panu Wiesławowi Bartkowia-
kowi.

Stoją od lewej: Weronika Piłacik, Ka-
rolina Krzyżańska, Katarzyna Werblińska,
Weronika Wąsowska, Julia Chałdaś, Ka-
rolina Jańczak, Joanna Przybysz, Julia
Trzebiatowska, Dominika Demuth (kibic)

Siedzą od lewej: Magdalena Zielińska,
Izabela Jaroch, Angelika Antkowiak,
Anna Grajewska. RED

KOSZYKARKI Z MEDALEM

OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

CO? GDZIE? KIEDY? HARMONOGRAM ROZGRYWEK
DRUŻYN LASU PUSZCZYKOWO

TRAMPKARZE
16 IV 2011 – Jedynka Luboń – Las Puszczykowo, (godz. 11.00)
30 IV 2011 – Las Puszczykowo – TS Gminy Kamieniec,

(godz. 11.00)
7 V 2011 – Las Puszczykowo – Promień Opalenica,

(godz. 11.00)
JUNIORZY

10 IV 2011 – Wełna Rogoźno – Las Puszczykowo,
(godz. 14.00)

16 IV 2011 – Las Puszczykowo
– EWPA Wielkopolska Komorniki, (godz. 14.00)

30 IV 2011 – Grom Ciepłownik Plewiska – Las Puszczykowo,
(godz. 11.00)

7 V 2011 – Las Puszczykowo – Kopernik Poznań, (godz. 14.00)
SENIORZY

10 IV 2011 – Unia II Swarzędz – Las Puszczykowo,
(godz. 11.00)

16 IV 2011 – Las Puszczykowo – Przemysław Poznań, (godz. 17.00)
23 IV 2011 – Wełnianka Kiszkowo – Las Puszczykowo,

(godz. 16.00)
30 IV 2011 – Las Puszczykowo – Błękitni II Owińska, (godz. 17.00)

3 V 2011 – 1999 Łopuchowo – Las Puszczykowo, (godz. 16.00)
7 V 2011 – Las Puszczykowo – Zawisza Dolsk, (godz. 17.00)



W puszczykowskim przytulisku dla zwierząt przy
ul. Nadwarciańskiej 11 (siedziba firmy EKO-RONDO)
przebywają psy, które można adoptować.

Umowa adopcyjna przewiduje zobowiązanie do
dobrego traktowania czworonoga oraz zgodę na wi-
zytę poadopcyjną pracownika fundacji Animalia,
której wolontariusze opiekują się psami w pusz-
czykowskim przytulisku. Zanim podejmie się de-
cyzję o adopcji psa, warto jednak pamiętać, że jego
posiadanie to poza prawdziwą przyjemnością,
także obowiązek i odpowiedzialność. Bierze się go
na całe życie. Dlatego przed adopcją trzeba do-
wiedzieć się, czy pies akceptuje inne zwierzęta, jeś-
li już jakieś są w domu i czy pozytywnie reaguje
na dzieci, jeśli są w rodzinie.

* * *
Więcej na temat adopcji czytaj na internetowej stronie Fun-

dacji Animalia: fdz-animalia.pl
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BEZPIECZEŃSTWO

Interwencje – 310 interwencji zrealizowanych przez Straż
Miejską w Puszczykowie.

Sposób załatwienia interwencji. Przekazano niezwłocznie
18 interwencji m.in. do firmy „Flora”(obrócone znaki dro-
gowe, podrzucone śmieci, przewrócone drzewa), do Referatu
Gospodarki Komunalnej UM 95 (awarie oświetlenia, uszko-
dzone chodniki, dziury w jezdniach, oblodzone jezdnie), do
firmy ENEA 9 (awarie oświetlenia w tym 27 ulic bez oświet-
lenia), do firmy Eko-Rondo 11 (odpompowywanie zalanych
ulic miasta), do GCZK 6 (interwencje związane z odśnie-
żaniem miasta i powodzią), do firmy Aquanet 6 (awarie prze-
pompowni), do CAK 2 (zaśmiecony teren placów zabaw), do
Policji 8, do SM w Mosinie 2, do Straży Parku 2 oraz do Straży
Pożarnej 4 (usunięcie obalonych drzew tarasujących przejazd
ulicami miasta, pożar ul. Niepodległości i Różana).

Legitymowani. Wylegitymowano 47 osób.

Pouczeni. W związku ze złym parkowaniem zastosowano
108 pouczeń wobec właścicieli pojazdów oraz pouczono

13 osób za inne porządkowe wykroczenia (zajęcie pasa dro-
gowego, zakłócenie ciszy, zanieczyszczenie drogi, niedopil-
nowanie zwierząt).

Ukarani. Ukarano 30 sprawców wykroczeń mandatami po-
rządkowymi na kwotę 4.650 złotych (brak opieki nad zwie-
rzęciem, parkowanie w obrębie skrzyżowania, parkowanie na
pasie zieleni, podrzucanie śmieci).

Inne czynności realizowane w trakcie służby. Objazdy
kontrolne w godzinach rannych i popołudniowo-wieczor-
nych, których celem było działanie prewencyjne polegające
na kontroli miejsc, w których dochodzi do popełnienia wy-
kroczeń oraz aktów wandalizmu (rejon sklepów, CAS,
ul. Kraszewskiego koło szpitala, ul. Poznańska rejon SP1
i SP2). W toku tych czynności odłowiono 13 bezpańskich
psów w tym 2 psy rotwailery. Dokonywano stałego monito-
ringu poziomu rzeki Warty na terenie miasta oraz brano ak-
tywny udział w budowie wału przeciwpowodziowego na
ulicy Niwka Stara. Zlokalizowano dwa pożary na terenie
miasta w tym w jednym przypadku, dzięki pełnemu zaan-
gażowaniu strażników SM w Puszczykowie prowadzono do
chwili przybycia jednostek Straży Pożarnej akcję gaśniczą,
która uniemożliwiła rozprzestrzenienie się pożaru na inne
posesje.

Komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie
Dariusz Borowski

STRAŻ MIEJSKA
Działania w terminie od 1 stycznia 2011 r.
do 26 marca 2011 r.

data ur. data zg.
KRENZ JERZY ANTONI 29.05.1943 03.03.2011
STOROŻUK MIRANDA ELŻBIETA 24.10.1939 08.03.2011
KOWALCZYK GERTRUDA 14.12.1911 08.03.2011
STALIŃSKI STEFAN 31.07.1933 08.03.2011
SOBAŃSKI MARIAN 08.06.1950 13.03.2011

KAŹMIERCZAK WŁODZIMIERZ 28.01.1956 18.03.2011
CZAJKOWSKA HELENA 11.05.1913 20.03.2011
WESOŁOWSKA DANUTA ANTONINA 06.06.1931 22.03.2011
RACHWALAK SŁAWOMIR 24.04.1963 25.03.2011
TULISZKA JANUSZ ZENON 01.11.1937 30.03.2011
PIWOWARCZYK CZESŁAW 21.02.1931 31.03.2011

ODESZLI

DO SERCA PRZYTUL PSA
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OŚWIATA

Ostatnie dwa tygodnie lutego w Szko-
le Podstawowej nr 2 były bardzo pra-
cowite – szczególnie dla uczniów klas
4–6. Wzięli oni bowiem udział w pro-
jekcie, którego celem było uczczenie pat-
rona szkoły – Powstańców Wielkopol-
skich.

Podczas dwóch lekcji uczniowie za-
poznawali z wydarzeniami z lat 1918–
1919 oraz wykonywali plakaty. Poza tym
każda klasa wyłoniła zespół, który otrzy-
mywał dodatkowe zadania, np. Kim był
Julian Lange? Gdzie znajduje się jego
grób? Kto opiekuje się jego grobem? lub

Opiszcie krótko płaskorzeźbę znajdującą
się w holu szkoły.

Punktem kulminacyjnym projektu
były rozgrywki sportowo-historyczne.
Nasi uczniowie dzielnie zmagali się
z konkurencjami i zadaniami. Musieli wy-
kazać się sprawnością fizyczną, szyb-
kością, a także spostrzegawczością
i wiedzą. Każdy uczeń mógł również
wziąć udział w dwóch konkursach prze-
widzianych w projekcie – na komiks
i prezentację o Powstaniu Wielkopolskim.
Wszystkie zadania i efekty pracy uczniów
były punktowane. Największą liczbę

punktów w tym projekcie uzyskała kla-
sa 6a, zaraz po niej znalazły się klasy –
4b i 5c. Wszystkim uczniom i nauczy-
cielom bardzo dziękujemy za udział
w projekcie.

Cecylia Przybyszewska

21 marca 2011 roku uczniowie Pusz-
czykowskiej Jedynki żegnali kalen-
darzową zimę. Chociaż wielu uczniom
pierwszy dzień wiosny kojarzy się
głównie z wagarami, nasz Samorząd
Szkolny nie pozwolił im się nudzić,
a tym bardziej uciec z lekcji.

Świętując rozpoczynającą się wiosnę
w blasku słonecznych promieni, podczas
jednej z lekcji uczniowie klas IV–VI two-
rzyli papierowe, kolorowe kwiaty. Zapału
do pracy było wiele, a jego rezultaty mog-

li obejrzeć użytkownicy ulicy Wyso-
kiej. Dzieła zaangażowanych w pracę
uczniów ozdobiły ogrodzenie boiska
szkolnego i gdyby nie dokuczliwy wiatr
pewnie zachwycałaby feerią kolorów
po dziś dzień. W tym roku wiosna za-
gościła w Jedynce już na dobre, a wraz
z nią uśmiech i pozytywna energia
wśród uczniów i nauczycieli.

Organizatorzy:
Samorząd Szkolny
wraz z opiekunem,

panią Dominiką Musiał
oraz pedagogiem – Martą Madaj

Julian Tuwim jako autor wierszy dla
dzieci stał się ich prawdziwym przy-
jacielem. Wesołego Bambo, Spóźnio-
nego Słowika czy Pana Hilarego znają
wszystkie polskie szkraby.

Wesołe wiersze, czytane najpierw
przez rodziców, a później przez same
dzieciaki z łatwością zapadają w pamięć.
Znajomością utworów Juliana Tuwima,

pod czujnym okiem pani Beaty Mar-
kowskiej, uczniowie SP 1 w Puszczy-
kowie dzielili się z jury podczas udziału

w eliminacjach do konkursu recytator-
skiego „W magicznym świecie wierszy
J. Tuwima”. Zaskakującą interpretacją,
doskonałym pamięciowym opanowa-
niem tekstu i ogólnym wyrazem arty-
stycznym jury – panią Danutę Mankie-
wicz, p. Martę Madaj oraz p. Olgę
Miężał ujęło troje uczestników konkur-
su. Szymon Matecki z klasy Ia, Amelka
Tężycka z klasy IIb oraz Bartek Nowa-
cji z klasy „0” zostali niekwestionowa-
nymi zwycięzcami wśród uczniów SP1.

Gratulujemy i trzymamy kciuki, by
udało się zwyciężyć w finale konkursu
już 30 marca. Marta Madaj

OBCHODY DNI
PATRONA W DWÓJCE

JEDYNKA WITA WIOSNĘ !!!

W MAGICZNYM ŚWIECIE
TUWIMA
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KULTURA

9 marca trzecioklasiści Szkoły Podstawowej nr 1
uczestniczyli w warsztatach teatralnych. Podczas tych
zajęć obejrzeli przedstawienie kukiełkowe, którego
bohaterami były dzieci: dziewczynka w okularach
i chłopiec z porażeniem mózgowym w kasku
na wózku inwalidzkim.

Spektakl ten miał na celu nauczyć dzieci akceptowania osób
niepełnosprawnych. Wydaje nam się, że te dzieci są inne, a prze-
cież są takie same jak my, też chcą się uczyć, bawić i śmiać.
Tak jak wszyscy chcą mieć przyjaciół. A czy my tak samo ich
traktujemy jak koleżankę ze szkolnej ławki?

Przedstawienie to podobało się dzieciom z naszej klasy i było
bardzo pouczające. Myślę, że wielu z nas pomoże ono zaak-
ceptować innych ludzi, zrozumieć ich problemy i będziemy sta-
rali się normalnie zachowywać wobec ludzi niepełnosprawnych.

Dominika Nowacka

Jaskółka, gżegżółka, pobudka…
ortografia nie jednemu z uczniów
spędza sen z powiek... ale nie im!!!
Uczniowie szóstych klas puszczykow-

skich szkół podstawowych 11 marca
2011 roku, uczestniczyli w gminnym
etapie „Ortograficznych Potyczek”
dla klas VI.

W II etapie konkursu ,,Ortograficzne
Potyczki” brały udział dwa zespoły
uczniów klas szóstych. Zespół Szkoły
Podstawowej nr 1 (Weronika Piłacik, Ju-
lia Trzebiatowska, Juliusz Nagórski pod
opieką Pani Agnieszki Molińskiej) oraz
Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 (Fran-
ciszka Friedrich, Julia Lerczak, Michał
Kempiński z nauczycielem panią Mag-
daleną Łuczak-Turowską). Pod czuj-
nym okiem komisji uczniowie zmagali
się z trudnościami ortograficznymi.

Suma punktów drużyny zadecydowała
o udziale w kolejnym etapie konkursu.

W finale X Powiatowego konkursu
(8 kwietnia br. w Kozie Głowach) „Or-
tograficzne Potyczki”, Puszczykowo re-
prezentować będzie zespół Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Gratulujemy i życzymy
powodzenia w dalszych zmaganiach.

Marta Madaj

WARSZTATY TEATRAALLNNEE
K TACY SAMI?! 

ORTOGRAFICZNE POTYCZKI

16.04.2011 r. w godz. 11.00 – 15.00 na plac przy ul. Poz-
nańskiej, pomiędzy Apteką i Komisariatem Policji odbywał się
będzie „Pchli targ”. Za „symboliczną złotówkę” pod zadaszo-
nym stoiskiem kupić będzie można różne przedmioty domowego
użytku dostarczone bezpłatnie Radzie Rodziców (organizatorowi
targu) przez kilku mieszkańców Puszczykowa i okolic.

Jeżeli i Państwo posiadacie w domu zbędne przedmioty 
w dobrym stanie, które mogą jeszcze posłużyć komuś inne-
mu, to bardzo prosimy o ich bezpłatne dostarczenie do sekreta -
riatu Gimnazjum nr 1 przy ul. Wysokiej w godz. 8.00–14.00 
(tel. 61 819 43 57) do dnia 14.04.2011.

Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na potrzeby
uczniów Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie.

Pierwsi kupujący otrzymają w prezencie słodką niespo-
dziankę!!! RED

PCHLI TARG



W programie udział wzięła drużyna, 
w skład której weszli uczniowie klasy
3b: Joasia Biedroń, Jasiu Cofta, Marta
Fąs, Alina Heller, Olek Kaźmierczak, Ja-
siu Kowalewski i Adrian Ochotny.
Drużyna ta w zeszłym roku zajęła 
3 miejsce podczas Ogólnopolskiego
Finału w Gdańsku, w problemie „Je-
dzenie na Scenie”, w swojej grupie
wiekowej (6 kl. szkoły podstawowej –
2 kl. gimnazjum). 

Jak co roku, drużyna musiała wybrać
jedno z 5 zadań, stworzyć jego roz-
wiązanie, a następnie zaprezentować je na
konkursie, współzawodnicząc z innymi
zespołami w swojej kategorii wiekowej
(tym razem już z uczniami szkół
wyższych). W tym roku zdecydowaliśmy
się wybrać Problem 3 – „Z Notatnika
Przewodnika”. Zespół miał za zadanie
stworzyć i zaprezentować przedstawienie,
w którym postać znana z literackiej kla-
syki pełni rolę Przewodnika Wycieczek.
Przewodnik ów miał zabrać grupę turys-
tów w trzy miejsca, z których dwa rze-
czywiście istnieją, a jedno to miejsce ory-
ginalne, wymyślone przez drużynę. 
W jednym z trzech miejsc Przewodnik ob-
jaśnił coś w niepoprawny sposób, a jeden
z turystów podał prawidłowe wyjaśnie-
nie danego zagadnienia. W prezentacji po-
jawił się ponadto obiekt nieożywiony, któ-
ry ożył oraz bezwartościowy przedmiot
pilnowany przez strażnika, który uzasadnił

dlaczego, owa nic nie warta rzecz, jest
przez niego strzeżona.

Pracując nad rozwiązaniem Problemu
Długoterminowego (przedstawieniem),
jednocześnie regularnie trenowaliśmy
rozwiązanie tzw. Problemu Spontanicz-
nego (słownego, słowno-manualnego 
i manualnego). Przygotowując się sys-
tematycznie do obu tych Problemów, za-
równo uczniowie jak i ja – trener, mie-
liśmy szansę rozwijać umiejętność
myślenia i działania w sposób kreatyw-
ny, nauczyć się autoprezentacji oraz pra-
cy w zespole.

W sobotę 5 marca wzięliśmy udział 
w Eliminacjach Regionalnych w Pozna-
niu. Drużyna zaprezentowała twórcze
myślenie przy prezentacji Problemu
Długoterminowego – przedstawienia 

„Z Notatnika Przewodnika”, Problemu
Spontanicznego oraz w kategorii Stylu
(wartość artystyczna przedstawienia).

W pierwszych dwóch kategoriach
otrzymaliśmy największą liczbę punktów
z wszystkich 4 drużyn, w kategorii Sty-
lu ulegliśmy Ośrodkowi KreoTeam 
z Poznania. Ostatecznie różnicą 0,03
punktu (!) puszczykowska drużyna zajęła
2 miejsce, co zważywszy na fakt, iż przy-
padło jej konkurować z uczniami szkół
wyższych, wydaje się stanowić o ich nie-
małym sukcesie!

Za nami Eliminacje Regionalne. Dzię-
ki finansowemu wsparciu naszej szkoły
oraz zaangażowaniu rodziców, 2 i 3 kwie  t-
nia będziemy znów zmagać się w Fi nale
Ogólnopolskim w Gdańsku. O rezultatach
naszych zmagań napiszemy w następnym
numerze Echa.

Alicja Hinc
trener drużyny 

nauczyciel jęz. angielskiego

TWÓRCZO
W PROBLEM
NA ODYSEI
UMYSŁU

W tym roku szkolnym 
Gimnazjum nr 2 
im. I. J. Paderewskiego 
po raz drugi wzięło udział 
w projekcie Odyseja Umysłu,
który jest międzynarodowym
konkursem twórczego
rozwiązywania problemów 
dla uczniów w każdym wieku. 

OŚWIATA


