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WYDARZENIE

We wtorek 30 sierpnia
2011, godz. 18:00 
w Muzeum 
Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie odbędzie
się impreza charytatywna.

Organizujemy ją dla małego
Tomeczka Kośmidera,
wcześniaka, który urodził
się z jednokomorowym
sercem i kilkoma innymi
bardzo poważnymi

schorzeniami. Przez ponad
siedem miesięcy swojego
życia przebywał w szpitalu 
i dopiero od niedawna jest 
w domu. Wiele wycierpiał,
cały czas musi być

karmiony sondą, a musi
przejść jeszcze dwie
skomplikowane operacje
serduszka. Koszt każdej 
z nich to 80 tys. złotych.
Na nasz apel odpowiedziało
wielu ludzi, którzy
społecznie pomagają przy
organizacji tej imprezy.
Wystąpią Małgorzata
Ostrowska z zespołem 
i Wojtek Grabek.
Wszystkim za wielkie serca
gorąco dziękujemy!
W trakcie imprezy odbędą
się aukcje, loterie i zbiórki
do skarbon – dochody 
z nich pomogą wesprzeć
Malucha. 
Bilety-cegiełki na koncert 
w cenie 20 zł do nabycia 
w Muzeum A. Fiedlera, 
ul. Słowackiego 1,
Puszczykowo lub przed
imprezą.
Uwaga – liczba miejsc
ograniczona! 
Serdecznie zapraszamy
wszystkich do udziału w tej
wyjątkowej imprezie –
pomóżmy Tomeczkowi!

Anna i Radosław Fiedler
więcej: www.fiedler.pl
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SAMORZĄD

Po opublikowaniu na stronie interne-
towej Urzędu Miasta Puszczykowa ra-
portu z przeglądu utwardzonych dróg
gminnych i powiatowych w Puszczyko-
wie otrzymałem wiele maili i telefonów
od zdziwionych, a nawet zbulwersowa-
nych mieszkańców. Najczęściej poja-
wiało się pytanie o ulicę Poznańską na
odcinku od Łęczycy do przepustu. Miesz-
kańcy dziwili się, że w raporcie na-
wierzchnię tej ulicy oceniono, jako dobrą
podczas, gdy w kilku poprzednich nu-

merach „Echa Puszczykowa” alarmo-
waliśmy o jej katastrofalnym stanie. 

To prawda, że w raporcie, który jako
gmina jesteśmy zobowiązani wykonać raz
na pięć lat, inspektorzy ocenili stan na-
wierzchni ulicy Poznańskiej na odcinku
od wjazdu z drogi Poznań – Mosina aż za
przepust, jako dobry. Prawdą jest jednak
również to, że stan ulicy Poznańskiej na
tym odcinku jest fatalny. Czy to możliwe? 

Okazuje się, że tak. Podczas wykony-
wania przeglądu pracownicy firmy
uwzględniali trzy główne grupy uszkodzeń
nawierzchni asfaltowych: uszkodzenia
powierzchniowe, odkształcenia na-
wierzchni oraz uszkodzenia strukturalne.
Kontrola polegała, więc tylko na wizual-
nej ocenie stanu nawierzchni drogi 
i chodników, bo taki obowiązek nakłada
na samorządy ustawa „Prawo budowlane”.
Tymczasem na ulicy Poznańskiej w złym
stanie jest nie nawierzchnia, a jej podbu-
dowa. To właśnie, dlatego w styczniu przy
przepuście zapadła się jezdnia, przez co
musieliśmy nawet wyłączyć na pewien
okres tę ulicę z ruchu. Zapadliska zostały
oczywiście usunięte, a ulica doprowadzona
do stanu używalności. Jednak na razie nie
znamy sposobu kompleksowego załatwie-
nia tego problemu. Do precyzyjnego
określenia stanu podbudowy tej ulicy, któ-

ra na znacznym odcinku biegnie nasypem,
konieczne było przeprowadzenie od-
wiertów. Wykonywali je jednak geolodzy,
a nie firma przygotowująca dla nas raport
o stanie nawierzchni. Wyniki tych 
wierceń przekazano już specjalistom z Po-
litechniki Poznańskiej, którzy zapowie-
dzieli, że propozycje sposobów wzmoc-
nienia nasypu przekażą nam we wrześniu.
Dopiero wówczas, wspólnie ze Staros-
twem Powiatowym, w którego gestii po-
zostaje ta droga, będziemy mogli podjąć
dalsze działania. 

Dzisiaj wiadomo jedynie, że wszyst-
kiemu winna jest woda, która stojąc
przez cały czas przy skarpie – mimo ni-
skiego już poziomu Warty – rozmiękczyła
i osłabiła ziemną konstrukcję nasypu.
Wszyscy specjaliści, którzy dotychczas
zajmowali się tym tematem zgodnie
twierdzą również, że nasyp, na którym
biegnie ulica Poznańska w żadnym wy-
padku nie może pełnić roli wału prze-
ciwpowodziowego, ponieważ napór wody
działa katastrofalnie na jego stan. To
właśnie z tego powodu otrzymaliśmy za-
lecenie, aby zastawka była cały czas
otwarta umożliwiając swobodny przepływ
wody z jednej strony nasypu na drugą. 

Andrzej Balcerek 
Burmistrz Miasta Puszczykowa

CO JEST Z TĄ ULICĄ POZNAŃSKĄ?

PYTANIA DO URZĘDU
Panie Burmistrzu mieszkam prawie 30 lat na ul. Roboczej.

Była to droga gruntowa. Wspaniałą rzeczą było jej utwar-
dzenie kostką brukową. Po kilku zebraniach i ustaleniach 
z poprzednimi władzami uważam, że zostaliśmy oszukani. Na
wąskim odcinku ulicy (tam gdzie mieszkam) jest odcinek dro-
gi jednokierunkowy, miał być dodatkowy garb przy przychodni
nie było mowy o jednym kierunku jazdy, a właśnie ten kie-
runek jazdy jest utrapieniem dla mnie oraz sąsiadów na tym
wąskim odcinku. Mam propozycję, aby oznakować ulicę tak
żeby mieszkańcy byli zadowoleni i nie musieli nadrabiać ki-
lometrów jadąc po zakupy czy do pracy lub kościoła. 

Mieszkaniec ul. Roboczej 

Odpowiadając na pismo Pana dotyczące odcinka drogi jed-
nokierunkowej na zwężeniu ul. Roboczej, Urząd Miejski w
Puszczykowie uprzejmie informuje, że znak określający dro-

gę jednokierunkową na zwężeniu jest konieczny ze wzglę-
du na bezpieczeństwo użytkowników drogi. Budowa ulicy
Roboczej została zakończona we wrześniu 2009 roku i biorąc
pod uwagę opinię mieszkańców, przyjęto obecną organiza-
cje ruchu na drodze. 

Celem szczegółowego rozpoznania Pana wniosku wydałem
polecenie Komendantowi Straży Miejskiej, aby przeprowa-
dził wywiad wśród mieszkańców ulicy Roboczej, czy są za-
interesowani obecną organizacją ruchu, czy wymaga ona
zmian. 

Z informacji uzyskanych od Komendanta Straży Miejskiej
wynika, że na dziesięciu właścicieli posesji tylko dwóch wy-
raziło chęć zmiany. Mając powyższe na uwadze nie widzę za
celowe dokonanie zmiany organizacji ruchu na ulicy Roboczej.

Władysław Ślisiński
Zastępca Burmistrza Miasta Puszczykowa
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11. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA 

26 lipca radni po raz pierwszy obra-
dowali w zmodernizowanej sali sesyjnej
przy ul. Podleśnej w budynku B Urzędu
Miejskiego czyli w miejscu, gdzie sesje
odbywały się aż do 2008 roku. 

W planowanym porządku obrad znaj-
dowało się 10 projektów uchwał, jednak
na wniosek Karola Majewskiego, kie-
rownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej dodano projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia „Miejskiego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
 dzinie oraz Ochrony Ofiar w rodzinie na
lata 2011–2020”.

WSPÓŁDZIAŁANIE
W SPRAWIE PRZEDSZKOLI
Dwa pierwsze projekty uchwał doty-

czyły współdziałania naszego miasta 
z gminami Luboń i Mosina w sprawie
umożliwiania uczęszczania niepełnos-
prawnych przedszkolaków do specjalis-
tycznych placówek działających w tych
miejscowościach. 

Przed głosowaniem radni pytali mię-
dzy innymi, ile dzieci z Puszczykowa
uczęszcza do przedszkoli integracyj-
nych oraz czy w naszym mieście nie ma
placówek chcących uzupełnić swoją
ofertę o zajęcia dla dzieci ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi. 

Jak wyjaśnił skarbnik Piotr Łoździn 
w Mosinie do przedszkola integracyjne-
go uczęszcza 5 dzieci, a w Luboniu jed-
no dziecko. 

Katarzyna Świniarska dodała, że mias-
to prowadziło rozmowy z przedszkola-
mi, jednak żadne nie zdecydowało się na
podjęcie takich działań. 

Podczas lipcowego posiedzenia radni
wybrali również członków zespołu, któ-
rego zadaniem będzie wydanie opinii na
temat kandydatów na ławników do sądów
powszechnych.

Zgodnie z przepisami, Rada Miasta do
końca września musi przeprowadzić ta-
kie wybory i wskazać trzech kandydatów
– dwóch do Sądu Rejonowego i jednego

do Sądu Okręgowego. W Puszczykowie
chęć bycia sądowym ławnikiem zgłosiło
5 osób. To właśnie o nich opinię wy-
dadzą: Elżbieta Czarnecka, Małgorzata
Hempowicz i Jarosław Strzelczyk czyli
radni, którzy weszli do zespołu. 

ZGODA NA BONIFIKATĘ
I KUPNO DZIAŁKI

Kolejny projekt uchwały dotyczył
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo włas-
ności przez dotychczasowych współużyt-
kowników wieczystych (chodziło o nie-
ruchomości stanowiących własność
miasta i przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową).

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały:
zgoda na udzielenie 90 procentowej bo-
nifikaty od opłaty z tytułu przekształce-
nia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności związana jest 
z dążeniem do likwidacji w Puszczyko-
wie prawa użytkowania wieczystego.
Bonifikata ma stanowić instrument za-

chęcający użytkowników wieczystych do
uzyskania prawa własności. 

Rada udzieliła też zgody na kupno
przez Miasto Puszczykowo działki o po-
wierzchni ok. 570 metrów kwadrato-
wych stanowiącej część ulicy Morenowej.

W aktualnie obowiązującym planie za-
gospodarowania przestrzennego dla tego
rejonu ulicy Morenowej działka, którą kupi
miasto przeznaczona jest pod „tereny
dróg dojazdowych”. Dzięki nabyciu jej
przez samorząd będzie można swobodnie
gospodarować ciągiem komunikacyjnym
w tym rejonie, co polepszy obsługę ko-
munikacyjną tej części miasta. 

W porządku obrad znalazł się także
projekt zmiany uchwały w sprawie okreś-
lania zasad wypłacania i ustalania wy-
sokości diet dla radnych. 

Od sierpnia br. diety będą wypłacane
radnym raz w miesiącu za udział w sesji 
i wszystkich komisjach w danym miesiącu,
a nie jak dotychczas każdorazowo za
każdy udział w posiedzeniu komisji bądź
sesji. Zmiana ma na celu ułatwienie roz-
liczeń między radnymi a urzędem miasta.

SESJA W NOWEJ SALI
11 uchwał podjęto podczas lipcowej sesji Rady Miasta Puszczykowa. 26 lipca radni zaakceptowali treść
apelu w sprawie planowanej likwidacji przejazdu kolejowego położonego w ciągu drogi miejskiej 
ul. 3 Maja w Puszczykowie. 
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11. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA 

WALCZĄ Z PRZEMOCĄ
Podczas dyskusji nad projektem

uchwały w sprawie uchwalenia Miej-
skiego Programu Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2011 –
2020 (o programie czytaj str. 9) radni do-
pytywali się o skalę tego zjawiska w na-
szym mieście.

Jak wyjaśniał Karol Majewski, kie-
rownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Puszczykowie – podobnie
jak w całej Polsce – skala zjawiska jest
znacznie większa niż wynika to z ofi-
cjalnych danych, ponieważ nie wszyst-
kie przypadki zgłaszane są do MOPS czy
na policję.

– Jednak po ubiegłorocznej zmianie
ustawy i nagłośnieniu problemów prze-
mocy w mediach zanotowaliśmy wyraź-
ny wzrost ofiar odważających się zgłaszać
takie przypadki do odpowiednich służb –
mówił K. Majewski. 

APEL
W SPRAWIE PRZEJAZDU

W programie lipcowej sesji znalazł się
także punkt poświęcony apelowi, który
rada przygotowała w związku z infor-
macjami o planowanej likwidacji prze-
jazdu kolejowego położonego na ul. 
3 Maja w Puszczykowie.

Tuż przed sesją okazało się jednak, że
Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
E59 polegającej na rozbudowie i prze-
budowie tej linii na odcinku Czempiń–
Poznań więc apel może stanowić już tyl-
ko załącznik do odwołania, które
zamierza skierować do Ministra Infra-
struktury za pośrednictwem wojewody
burmistrz A. Balcerek. 

– Należy ubolewać, że poprzednie
władze dopuściły do takiej sytuacji pod-
pisując porozumienie umożliwiające lik-
widację m.in. tego przejścia, bo jak wi-
dać potrzeby i oczekiwania mieszkańców
są zgoła inne – podsumował Piotr Bekas. 

Jak wyjaśnił radnym Janusz Szafar-
kiewicz, będący radnym w poprzedniej
kadencji, temat likwidacji przejazdu nig-
dy nie był poruszany podczas obrad
rady i był wyłącznym ustaleniem między
burmistrzem a PKP. red.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS
11. SESJI RADY MIASTA

Uchwała Nr 74/11/VI
w sprawie: współdziałania z Gminą

Mosina w realizacji zadania własnego w
zakresie wychowania przedszkolnego
dzieci ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi. 

Uchwała Nr 75/11/VI
w sprawie: współdziałania z Gminą

Luboń w realizacji zadania własnego w
zakresie wychowania przedszkolnego
dzieci ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi. 

Uchwała Nr 76/11/VI
w sprawie: powołania zespołu wy-

dającego opinię o kandydatach na ław-
ników do sądów powszechnych. 

Uchwała Nr 77/11/VI
w sprawie: zmiany uchwały Rady

Miasta Puszczykowa Nr 135/08/V z dnia
25 czerwca 2008 roku w sprawie zasad
wynajmowania i zamiany lokali miesz-
kalnych wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu Miasta Puszczykowo. 

Uchwała Nr 78/11/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na udzie-

lenie bonifikaty od opłaty z tytułu prze-
kształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności przez
dotychczasowych współużytkowników
wieczystych, w odniesieniu do nieru-
chomości stanowiącej własność Miasta
Puszczykowa zabudowanej i przezna-
czonej pod zabudowę na cele mieszka-
niowe. 

Uchwała Nr 79/11/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na na-

bycie nieruchomości przez Miasto Pusz-
czykowo. 

Uchwała Nr 80/11/VI
w sprawie: zmiany Uchwały Nr

45/99/III Rady Miasta Puszczykowa z
dnia 08 marca 1999 r. w sprawie zasad
wypłacania i ustalania wysokości diet dla
Przewodniczącego i Wiceprzewod-
niczącego, Radnych Rady Miasta. 

Uchwała Nr 81/11/VI
w sprawie: zmiany Uchwały Nr

128/08/V Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zwro-
tu kosztów podróży służbowych rad-
nych. 

Uchwała Nr 82/11/VI
w sprawie: trybu prac nad projektem

uchwały budżetowej. 

Uchwała Nr 83/11/VI
w sprawie: zmiany uchwały Nr

18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Puszczyko-
wa na 2011 r. 

ZAPRASZAMY NA 12. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA,
która odbędzie się 13 września 2011 r. o godz. 17 w Sali Sesyjnej w budynku B 

Urzędu Miejskiego przy ul. Podleśnej 4.

Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta i terminy dyżurów radnych

znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta: www.puszczykowo.pl

Informacje można też uzyskać pod numerem tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl
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RADA MIASTA

Apel Nr 1/11/VI
Rady Miasta Puszczykowa

z dnia 26 lipca 2011 r.
w sprawie: 

planowanej likwidacji przejazdu kolejowego 
w km 148,963 linii kolejowej 
E59 Wrocław – Poznań, położonego w ciągu
drogi miejskiej ul. 3 Maja w Puszczykowie.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 6 ust. 4 lit. d Re-
gulaminu Rady Miasta Puszczykowa stanowiącego
Załącznik nr 3 do Statutu Miasta Puszczykowa, 

Rada Miasta Puszczykowa 
apeluje do 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań

o ponowne przeanalizowanie projektu modernizacji li-
nii kolejowej E 59 na odcinku przebiegającym w granicach
administracyjnych Miasta Puszczykowa, mającym na
celu pozostawienie przejazdu kolejowego w km 148,963
linii E59 w ciągu ulicy 3 Maja w Puszczykowie lub wy-
konanie w tym miejscu przejścia dla pieszych i rowerzystów.
Planowane przez inwestora pozostawienie tylko 2 prze-
jazdów kolejowych (w ciągu ulic Wczasowej i Dworco-
wej), spowoduje podzielenie Miasta na dwie części. Po-
wstaną w ten sposób trudności komunikacyjne związane
z przejazdem do centrum lub do szpitala – obsługującego
nie tylko mieszkańców Puszczykowa, lecz także wszyst-
kie gminy położone na południe od Poznania. 

Rozumiemy, że PKP PLK S.A. jest w posiadaniu po-
rozumienia z poprzednimi władzami Miasta, które pozy-
tywnie zaopiniowały projektowane zmiany, ale uważamy,
że w tej opinii nie uwzględniono rozwoju Miasta i powstania
nowych terenów budowlanych właśnie w rejonie ulicy 
3 Maja i otoczeniu szpitala.

Biorąc pod uwagę duże znaczenie dla Mieszkańców pro-
jektowanych zmian, wnioskujemy jak wyżej. Deklaruje-
my jednocześnie chęć udziału w pracach zespołu, po-
wołanego przez PKP do ponownego przeanalizowania
możliwości wprowadzenia zmian w projekcie modernizacji
linii kolejowej E59 na odcinku w granicach administra-
cyjnych Miasta Puszczykowa.

LIPCOWE 
POSIEDZENIA 

KOMISJI RADY MIASTA 
6 lipca br.

KOMISJA EDUKACJI
KULTURY I SPORTU

• Podsumowanie roku szkol-
nego 2010/2011 oraz omó-
wienie sytuacji szkół przed
nowym rokiem szkolnym. 

• Informacja o wynikach koń-
cowych sprawdzianów i tes-
tów w puszczykowskich
szkołach podstawowych
oraz gimnazjach. 

• Przedstawienie projektu za-
gospodarowania terenu by-
łego MOSiR-u. 

• Sprawy bieżące. 

11 lipca br.
KOMISJA BUDŻETU
I ROZWOJU MIASTA

• Wizja lokalna w rejonie ulic:
Dworcowej, Solskiego, Mo-
niuszki.

• Omówienie projektów miej-
scowych planów zagospo-
darowania przestrzennego
dla terenów położonych:

– w rejonie ulic: Dworco-
wej, Solskiego, Moniuszki,

– w rejonie ulic: Wysoka,
Źródlana, Jasna, Podleśna,
Wiosenna, Poznańska, Pod-
górna, obręb Puszczykowo,
ark. 4, 5, 6, 19 – strefa A,

– w północnej części mias-
ta w rejonie ulic: Wysokiej,
Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej
– część A1.

• Zaopiniowanie projektów
uchwał. 

• Sprawy bieżące. 

13 lipca br.
KOMISJA

REWIZYJNA
• Spotkanie kontrolne
• Kontrola zadania „Remont

ścieżki rowerowej i przebu-
dowa przepustu na ul. Poz-
nańskiej w Puszczykowie”.

• Sprawy bieżące. 

18 lipca br. 
KOMISJA BUDŻETU
I ROZWOJU MIASTA

• Zaopiniowanie projektów
uchwał. 

• Sprawy bieżące. 

21 lipca br.
KOMISJA SPRAW
SPOŁECZNYCH

• Zaopiniowanie projektów
uchwał. 

• Sprawy bieżące. 

KOMISJA
REWIZYJNA

• Spotkanie kontrolne
• Kontrola dokumentacji do-

tyczącej remontu i adaptacji
strychu na pomieszczenia
mieszkalne w budynku
przedszkola przy ulicy Wy-
sokiej w Puszczykowie.

27 lipca br. 
KOMISJA

REWIZYJNA
• Kontrola dokumentacji do-

tyczącej remontu i adaptacji
strychu na pomieszczenia
mieszkalne w budynku
przedszkola przy ulicy Wy-
sokiej w Puszczykowie.
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Na początku waka-
cji, 6.07.2011, odbyło
się ważne posiedzenie
Komisji Edukacji, Kul-
tury i Sportu. Najistot-
niejszą kwestią było
podsumowanie roku
szkolnego 2010/2011

w puszczykowskich szkołach oraz omó-
wienie sytuacji placówek przed
zbliżającym się rokiem 2011/2012. Re-
forma edukacji związana z obniżeniem
obowiązku szkolnego trwa od 2009 r.
Nakłada ona od 2011 roku obowiązek edu-
kacji na pięciolatki oraz czterolatki. Ten
rok jest też ostatnim, w którym to rodzi-
ce mogą zadecydować, czy sześciolatka
posłać do pierwszej klasy czy zostawić w
przedszkolu lub zerówce. Od września
2012 roku obowiązkowo wszystkie 6- i 7-
latki trafią do podstawówek. Zmiany te,
zresztą dość głośno komentowane przez
rodziców, media i pedagogów, stawiają
nowe wyzwanie przed nauczycielami i
szkołami, także puszczykowskimi.

Podczas posiedzenia komisji radni
zapoznali się, więc z przygotowanymi
przez dyrektorów szkół podstawowych
i gimnazjów sprawozdaniami z roku

szkolnego 2010/2011. Skrócone zesta-
wienie poniżej w tabeli.

Jednak najdłużej dyskutowaliśmy nad
potrzebami szkół w związku z reformą.
Jak powiedziała pani dyr. E. Budzyńska
w „Jedynce” na nowy rok szkolny zos-
tało zapisanych (do chwili posiedzenia
komisji, czyli do początku lipca) – 62
uczniów do oddziałów przedszkolnych,
a w minionym roku było 40 dzieci. Ro-
dzi to więc potrzebę nowych pomieszczeń
dla dodatkowej klasy. Obecni na spot-
kaniu panowie burmistrz i wice burmistrz
przedstawili swoje propozycje roz-
wiązania tej kwestii i w końcu zapadła
(po rozmowie z panią dyr. D. Mankie-
wicz) definitywna decyzja, iż od wrześ-
nia 2011 Szkoła Podstawowa nr 1 będzie
miała do swej dyspozycji dwie sale na
parterze w starym budynku szkoły, czy-
li dzisiejszej Bibliotece Miejskiej. Dys-
kutowano też nad pomieszczeniem w bu-
dynku SP nr 1, w którym dziś mają swe
próby miejscowe zespoły muzyczne, a
było ono kiedyś świetlicą szkolną. Pla-
cówka chciałaby odzyskać to pomiesz-
czenie na swoje potrzeby. 

W Szkole Podstawowej nr 2 nie ma
problemów lokalowych związanych z re-

formą, gdyż, jak wiadomo, niedawno
szkoła została rozbudowana. Pani dyr. 
I. Bajbak sygnalizowała jednak, że
wzrosną wydatki, gdyż prawdopodobnie
będzie konieczność utworzenia trzecie-
go oddziału „zerówkowego”. 

Pod koniec lipcowego spotkania KE-
KiS, podczas dyskusji nad dostarczony-
mi komisji przez panią kier. J. Hejnowicz
informacjami o pracy Orlików, kilku
radnych podkreśliło konieczność pod-
niesienia efektywności pracy CAS 
w Puszczykowie. Wówczas zabrał głos
pan wice burmistrz W. Ślesiński i stwier-
dził, że władze miasta noszą się z za-
miarem zreformowania tej instytucji.
Przedstawił radnym dwa warianty zmian.
Członkowie komisji nie poparli pomysłu
całkowitej likwidacji CAS, gdyż ich
zdaniem Puszczykowo potrzebuje in-
stytucji koordynującej i nadzorującej
właściwe funkcjonowanie Orlików, kor-
tów tenisowych oraz wszelkich wydarzeń
i imprez sportowych w mieście. Ko-
nieczna jest jednak reforma finansowa,
a zwłaszcza sposobu zarządzania pra-
cownikami. Radni podkreślili, że ich
zdaniem Miastu powinno zależeć na ta-
kich reformach, które przede wszystkim
poprawią działanie CAS i obniżą ogrom-
ne koszty, które są ponoszone na funk-
cjonowanie tego ośrodka. 

Małgorzata Szczotka

O SZKOŁACH I CAS

SP nr 1 SP nr 2 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 2
im. Adama im. Powstańców im. Alberta Einsteina im. Ignacego 
Mickiewicza Wielkopolskich Paderewskiego

Ilość uczniów 275 356 146 168

Ilość oddziałów 12 16 6 7
szkolnych

Średnia ocen 4,60 4,50 3,95 4,08

Frekwencja 91,53% 96,95% 90,00% 91,50%

Wyniki 25,90 26,10 Język angielski – 29,47 Język angielski – 33,18
egzaminu Humanistyczny – 24,34 Humanistyczny – 27,58
(średnia Matematyczno- – 26,73 Matematyczno- – 27,50
w punktach) -przyrodniczy -przyrodniczy 



21 lipca br. uprawomocniło się pozwolenie na
użytkowanie przystani kajakowej w Puszczykowie
wydane przez Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Poznaniu. Od tego momentu obiekt
może być pełnoprawnie użytkowany.

W pierwszych dniach sierpnia Urząd Miejski podpisał
umowę na wydzierżawienie przystani. 

Każdy kto chce z niej korzystać podczas organizacji spływu
czy organizacji spotkania przy ognisku powinien się skon-
taktować telefonicznie z osobą odpowiedzialną za porządek na
przystani dzwoniąc pod nr tel. 506 651 200.

Wszelkie niezbędne informacje pojawią się niedługo na tab-
licy, która zostanie zamontowana na terenie przystani, oprócz
numeru telefonu gospodarza umieszczony tam zostanie regu-
lamin obiektu.

Miasto złożyło już także zamówienie na ławki i kosze, któ-
re zostaną tam zamontowane. Przystań zainauguruje swoją
działalność 3 września br. podczas metropolitalnego spływu

kajakowego Śrem – Poznań. W godzinach południowych do
do puszczykowskiej przystani dobiją kajakarze, którzy będą
tu mieli przerwę na posiłek. red. 
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INFORMACJE

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic: Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej 

oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN – 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.) (w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 października 2010 r.) w związku z przepisem art. 4 ust.
2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871). art. 39
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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady
Miasta Puszczykowa nr 62/07/V z dnia 19 września 2007 r. zmienionej uchwałą Rady Miasta Puszczykowa nr 309/10/V
z dnia 15 września 2010 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic: Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej
oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN – strefa A wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 10.08.2011r. do 8.09.2011 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 29.08.2011r. 
o godz. 14:30 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 kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jedno-
stki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2011r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
Andrzej Balcerek 

PRZYSTAŃ Z POZWOLENIEM 
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ZAPRASZAM DO DEBATY
NAD BUDŻETEM
Rozmowa z PIOTREM ŁOŹDZINEM, Skarbnikiem Puszczykowa

– Na sesji 26 lipca br.
Rada Miasta Puszczykowa
podjęła uchwałę w sprawie
trybu prac nad projektem
uchwały bu dżetowej, czy
może pan wyjaśnić jak bę-
dzie teraz przebiegało
uchwalanie budżetu? 

– Podjęta uchwała wska-
zuje w jakiej szczegółowoś-
ci ma być sporządzony przez
burmistrza projekt budżetu, ustala termi-
ny, w których Komisje Rady będą nad nim
pracowały i go opiniowały, a także okreś-
la porządek sesji budżetowej. Zgodnie 
z ustawą o finansach publicznych bur-
mistrz jest zobowiązany do opracowania
projektu budżetu i przedłożenia go radzie
do 15 listopada. Następnie, zgodnie już 
z podjętą przez radę uchwałą, Komisje
Rady, z wyłączeniem Komisji Budżetowej
opiniują budżet w terminie do 30 listopada
a Komisja Budżetowa do 12 grudnia.
Uchwała budżetowa powinna być podję-
ta do końca roku. Debata nad budżetem
jest jawna w związku z czym zapraszam
wszystkich zainteresowanych do udziału
w sesji budżetowej, która powinna się od-
być w ostatnich dniach grudnia. 

– Jakie są możliwości dokonywania
przez radnych zmian w projekcie
budżetu przygotowanym przez bur-
mistrza? 

– Radni pierwsze wnioski do projek-
tu budżetu mogą składać w terminie do
15 października. Następnie już w trakcie
prac nad gotowym projektem poszcze-
gólni radni i Komisje Rady mogą wnio-
skować o zmiany w tym projekcie. Na-
leży podkreślić, że każdy wniosek
dotyczący zwiększenia wydatków mias-
ta musi wskazywać źródło jego sfinan-
sowania. Aby wniosek został ujęty w
budżecie musi zostać przegłosowany
przez Radę Miasta na sesji budżetowej. 

– Czy rada może wpro-
wadzić każdą zmianę w pro  -
jekcie budżetu? 

– Kompetencje rady do
wprowadzenia zmian w pro-
jekcie przygotowanym
przez Burmistrza są bardzo
duże. Rada nie może jedy-
nie bez zgody Burmistrza
wprowadzić w projekcie
uchwały budżetowej zmian

powodujących zmniejszenie dochodów
lub zwiększenie wydatków i jednocześ-
nie zwiększenie deficytu budżetu mias-
ta. Powyższe, ustawowe, ograniczenie
opiera się na założeniu, że projekt
uchwały budżetowej, w tym zawarta w
nim wysokość deficytu budżetowego,
jest opracowywany na podstawie
przesłanek ekonomicznych i uwzględnia
możliwości finansowe danej jednostki,
natomiast organ stanowiący podejmuje
często decyzje oparte na przesłankach
politycznych, a nie ekonomicznych. 

– Czy mieszkańcy również mogą
składać wnioski budżetowe? 

– Pomimo tego, że nie ma formalnie
ustalonej procedury składania takich
wniosków zawsze każdy mieszkaniec
sam, czy za pośrednictwem radnego taki
wniosek może złożyć w każdym czasie. 

– Minęło półrocze jak wygląda wy-
konanie budżetu bieżącego roku? 

– Sprawozdanie półroczne zostanie
przedłożone radzie przez burmistrza i opu -
blikowane do końca sierpnia. Dzisiaj mogę
powiedzieć, że dochody zostały wykonane
w 49,20% planu, a wydatki w 52,90%, 
w tym wydatki majątkowe w wysokości
74,29%. W pierwszym półroczu miasto za-
ciągnęło kredyt w wysokości 1,5 mln zł,
wobec 4 mln planu.

Rozmawiał: Bogdan Lewicki

REMONT
CHODNIKA 
NA UL. LIBELTA

W lipcu na ulicy Libelta (w pobliżu
skrzyżowania z Piaskową) został wy-
mieniony chodnik. Jak poinformowała
Barbara Mulczyńska, kierownik Referatu
Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta w Puszczykowie przed
wymianą były tam stare, zniszczone
płytki. Wymiana była możliwa, ponieważ
po remoncie ulicy Sobieskiego została
kostka brukowa, którą wbudowano 
w chodnik w ul. Libelta. red.

USUNĘLI 
ZWALONE
DRZEWO

Prawie cały dzień trwało usuwanie po-
walonego drzewa w pobliżu przepustu pod
ulicą Poznańską. Duże drzewo rosnące na
skraju skarpy przewróciło się kilka mie-
sięcy temu podczas powodzi, podmyte
przez wodę. Ze względu na bagnisty teren
niemożliwe było użycie ciężkiego sprzę-
tu. Pracownicy musieli pociąć grube ko-
nary na mniejsze kawałki i po kolei wy-
dobywać je na pobocze. Zawalony konar
tworzył zator koło przepustu utrudniając
swobodny przepływ wody. red.
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Program Przeciwdziałania Przemocy Miasta Puszczykowa
ma charakter długofalowy. Działania Programu obejmują
lata 2011–2020. W miarę potrzeb i sytuacji społecznej zada-
nia Programu mogą ulegać zmianom i udoskonaleniom.

Ze statystyk policyjnych wynika, że na terenie miasta w latach
2010–2011 miejscowy Komisariat prowadził 8 postępowań
przygotowawczych dotyczących przemocy w rodzinie. Aktual-
nie w dwóch przypadkach prowadzone są „Niebieskie Karty”. 

Z danych Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień wynika, że
w 2010 r. udzielono porad 3 ofiarom przemocy w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010 roku obejmował
pomocą 25 rodzin, w których jednym z powodów korzystania
z pomocy był alkoholizm. W części z tych rodzin występowała
również przemoc w rodzinie. Ofiarami przemocy były naj-
częściej kobiety i dzieci. Sprawcami byli mężczyźni, w więk-
szości przypadków uzależnieni od alkoholu.

W szkołach na terenie Miasta Puszczykowa zanotowano wie-
lokrotne akty przemocy fizycznej i psychicznej. Przemoc fizyczna
wyrażała się kopaniem, szarpaniem, popychaniem. Przemoc psy-
chiczna to bezustanne wyśmiewanie się, poniżanie, wyzwiska. 

Trudno jest w sposób jednoznaczny określić wielkość zja-
wiska przemocy na terenie miasta w związku z występowaniem
przemocy ukrytej, czyli toczącej się w rodzinie czy 
w szkole, ale nieujętej w statystykach z powodu braku wiedzy
na temat jej występowania

Wśród działań, które uruchomione zostaną w ramach pro-
gramu wymienić można m.in.: 
– utworzenie punktu informacyjnego, 
– udzielanie informacji dotyczącej bezpiecznego schronienia

osobom dotkniętym przemocą w ośrodkach interwencji
kryzysowej i w specjalistycznych ośrodkach wsparcia,

– rozpowszechnianie telefonu zaufania „Niebieska Linia”, „Po-
marańczowa Linia”.
„Niebieska Karta” jest dokumentem służbowym wypełnianym

przez funkcjonariusza policji w przypadku stwierdzenia przemocy
w rodzinie i służy dokumentowaniu faktów związanych z prze-
mocą w danej rodzinie, ocenie zagrożenia dalszą przemocą, oraz
jako dowód w sprawach sądowych. „Niebieska Karta” może zos-
tać założona przez Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej, jak 

i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wypełnienie „Niebieskiej Karty" nie jest jednak równoznaczne
ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, nie sta-
nowi podstawy do wszczęcia postępowania karnego. red.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011O2020

Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne,
występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem według danych statystycznych przemoc
w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny. Znęcanie się nad rodziną
jest najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce, zaraz po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu.

Inne telefony „zaufania”
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111
Można dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00
do 20.00. Więcej o telefonie 116-111 na stronie www.116111.pl 
Pomarańczowa Linia 1. 
Pomaga rodzicom, których dzieci piją 801-140-068
Pomarańczowa Linia 2. 
Pomaga rodzicom, których dzieci piją 800-479-064
Czynny: pon.–pt. w godz. 10–19.30 
Zielona linia. 
Porady i informacje na temat HIV/AIDS (22) 621-33-67
Policyjny Telefon Zaufania – ogólnopolski 800-120-226
Narkotyki, narkomania. 
Informacja, porada, wsparcie 801-199-990
Czynny codziennie od 16.00 do 21.00 
Informacja i pomoc w problemach związanych 
z narkotykami 800-12-02-89
Czynne od pn. do pt., w godz. 10.00–17.00

UWAGA NA OSZUSTA
W drugiej połowie lipca do Urzędu Miasta w Puszczyko-

wie dotarły informacje o osobie podającej się za rachmistrza
Narodowego Spisu Powszechnego i próbującej wejść do
domu jednego z mieszkańców Puszczykowa.

Informujemy, że NSP zakończył się 11 lipca 2011 r. i oso-
by, które po tym terminie próbowały, bądź będą jeszcze pró-
bowały wchodzić do domów podając się za rachmistrzów NSP
są oszustami. 

Takie przypadki należy zgłaszać na Komisariat Policji 
w Puszczykowie 61 841 30 20 lub pod nr 997. red.
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WYDARZENIE

Ile brzóz rośnie wzdłuż naszej ulicy? Jaka jest
długość ulicy Brzozowej? 

Ile domów znajduję się na ulicy Brzozowej?
Kto jest najmłodszym mieszkańcem naszej uli-
cy? Kto najdłużej mieszka przy ulicy Brzozowej?

To tylko niektóre pytania quizu przygotowa-
ne z okazji imienin ulicy Brzozowej, które od-
były się 9 lipca br. Mieszkańcy ulicy Brzozowej
wystawili na ulicę stoły, krzesła, przynieśli
grilla, kiełbaski, sałatki, ciasta i napoje i przy mu-
zyce bawili się do późnych godzin. Niezwykle
ciepły wieczór spowodował, że nie chciało się
wracać do domu. Wesoła, miła atmosfera, kon-
kurs wiedzy o ulicy i zawody sportowe sprzy-
jały bliższemu poznaniu się. W konkursach
sportowych mogli brać udział wszyscy – nie-
zależnie od wieku. Trzeba było przejechać jak
najwolniej rowerem między rozstawionymi
kołkami brzóz albo kulać pieniek brzozy po-
między rozstawionymi przeszkodami. Śmiech,
radość i wspólna zabawa – niezapomniany wie-
czór. Przyszli też goście – Burmistrz Miasta Pusz-
czykowa Andrzej Balcerek i Przewodniczący
Rady Miasta Zbigniew Czyż. Przyszli też zna-
jomi z sąsiednich ulic. 

Wspaniała, wesoła impreza, wspaniała ini-
cjatywa ! Sprzyja poznawaniu się i zacieśnianiu
więzi. Polecamy mieszkańcom innych ulic Pusz-
czykowa. Mieszkańcy Brzozowej obiecują, że im-
preza już na stałe wejdzie do kalendarza. �

IMIENINY 
ULICY 
BRZOZOWEJ



WYDARZENIEWYDARZENIE

J.C Luis chciał w ten niezwykły sposób
uhonorować długoletnią przyjaźń miesz-
kańców naszych miast. Jesteśmy bardzo
dumni, że mamy tak wspaniałego przyja-
ciela, który dla przyjaźni poniósł tak wiel-
ki trud.

Goście obchodzili u nas Narodowe Świę-
to Francji, przypadające na 14 lipca. W pro-
gramie pobytu oprócz zwiedzania miasta
i okolic, Poznania, udziału w spływie kaja-
kowym czy warsztatach artystycznych,
znalazł się także wyjazd do Krakowa, zwie-
dzanie zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce
oraz pobyt w Gnieźnie.

Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateau-
giron działa od 1997 roku w ramach Part-
nerstwa Miast, jednak kontakty między
mieszkańcami rozpoczęły się już od lat 80-
tych, kiedy pomoc mieszkańców Chateau-
giron i okolicznych gmin w najtrudniejszych
czasach Solidarności była niezwykle cenna.

Stowarzyszenie zajmuje się animowa-
niem kontaktów mieszkańców obu miast,

organizujemy wyjazdy do Bretanii; gości-
my mieszkańców Châteaugiron w naszych
domach, pokazujemy bogactwo historii,
dziedzictwo kulturowe oraz piękno polskiej
tradycji, zachęcamy do poznawania różno-
rodności kulturowej i społecznej obu re-
gionów, przybliżamy mieszkańcom Pusz-
czykowa architekturę, kulturę, zwyczaje
oraz muzykę i tańce bretońskie.

Ale jak zwykle najważniejsi są ludzie –
serdeczni, przyjaźni, ciekawi świata, na-
wiązujący trwałe kontakty przeradzające się
w przyjaźń. W ciągu tych 14 lat ok. 300
mieszkańców Puszczykowa wyjechało do
Chateaugiron i tyleż samo Francuzów goś-
ciliśmy w Puszczykowie. Pokazaliśmy na-
szym gościom wszystko to, co mamy w na-
szym kraju najpiękniejsze: Warszawę,
Kraków, Gdańsk, Wrocław, Toruń. Młod-
zież francuska i polska spędziła czas na
spływie kajakowym podziwiając dziką
przyrodę, którą coraz trudniej spotkać w Eu-
ropie Zachodniej.

GOŚCILIŚMY W PUSZCZYKOWIE PRZYJACIÓŁ Z FRANCJI

W lipcu, po raz 10 gościliśmy w naszym mieście francuskich przyjaciół
z zaprzyjaźnionej gminy Chateaugiron. Tegoroczna wizyta miała
niecodzienną forpocztę. Jako pierwszy, do Puszczykowa przybył…
na rowerze, 63-letni Jean Claude Louis. Emerytowany strażak pokonał trasę
ponad 1800 km w 20 dni wyruszając z Francji 16 czerwca.
Spał na campingach pod własnym namiotem.

Podczas naszego pobytu we Francji
gospodarze również oferują nam bardzo bo-
gaty program, między innymi w 2010
roku głównym punktem był 3-dniowy wy-
jazd do Normandii – wspominaliśmy wy-
darzenia II wojny światowej – lądowanie
żołnierzy sił alianckich oraz udział Polaków
w walce o wolność. Zwiedzaliśmy miejs-
ca pamięci żołnierzy amerykańskich
i cmentarz polski w Urville. Podziwialiś-
my urodę Bretanii, Saint Malo, Mont Sa-
int-Michel, maleńkie, niezwykle ukwiecone
miasteczka, wspaniałe zamki, piękne wy-
brzeże.

Corocznie każdej wymianie mieszkań-
ców towarzyszy przewodnia myśl:
• społeczna – organizujemy debaty polsko

– francuskie na najbardziej aktualne tematy
polityczne i społeczne

• obywatelska – włączamy się w budowa-
nie aktywnych postaw obywatelskich np.
przeprowadzając debatę na temat składo-
wania odpadów i ich segregacji, której
zwieńczeniem była wizyta w Centrum
Przetwarzania Odpadów w Caen

• artystyczna – skierowana przede wszyst-
kim do młodzieży, od 3 lat prowadzimy
warsztaty edukacyjno-artystyczne np.
warsztaty airbrush, które zapoznawały
młodzież z nowoczesnymi technikami
malarskimi oraz warsztaty filmowe, któ-
rych finałem była Gala Filmowa. Młod-
zież samodzielnie nakręciła 2 filmy oba-
lające stereotyp Polaka i Francuza.
Planowanie wymian w ten sposób ma na

celu przybliżanie obrazu Polski naszym goś-
ciom. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi
działalność typowo edukacyjną – organi-
zujemy naukę języka francuskiego dla
dzieci i dorosłych na różnych poziomach
znajomości języka. W 2011 roku wzięliś-

my udział w projekcie ”Zaplanuj Swoją
Przyszłość” finansowanym przez Narodo-
wy Bank Polski i Fundację Wspomagania
Wsi (uzyskując status trenera) i dzięki
temu mogliśmy dalej przekazywać wiedzę
ekonomiczną i umiejętności zarządzania do-
mowymi finansami. Zorganizowaliśmy
3-dniowe warsztaty dla mieszkańców Ro-
galinka. O potrzebie takich działań prze-
konała nas 100% frekwencja i niezwykła ak-
tywność uczestników.

W czasie organizowania przyjęcia gości
spotkaliśmy się z wieloma dowodami sym-
patii, z wielką bezinteresownością i hojnością.

A wszystkich, których zainteresowała
działalność Stowarzyszenia serdecznie za-
praszamy do współpracy.

Elżbieta Mikołajczyk

Podczas wieczoru pożegnalnego w Je-
ziorach zorganizowano wystawę wybranych

prac, a całość projektu umieszczono w postaci
filmu na profilu YouTube pod adresem:
http://www.youtube.com/user/1Sekretarz

W imieniu Stowarzyszenia dziękuję:
– Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi i przewodniczącemu Rady Miasta p. Zbigniewowi

Czyżowi za współudział w organizacji pobytu Francuzów w naszym miescie oraz za
prezent, którym nagrodzili wysiłek naszego kolarza /na zdjęciu/

– dziękuję dyr Adamowi Kaczmarkowi, który umożliwił nam zorganizowanie święta
14 lipca w pięknym otoczeniu Wielkopolskiego Parku Narodowego,

– dziękuję Markowi Niedbale radnemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który do-
finansowując wyjazd młodzieży polskiej na spływ kajakowy okazał niezwykłą wrażli-
wość; i za piękne spotkanie 14 lipca pod wieżą Eiffla, gdzie nasi goście przy dźwię-
kach Marsylianki mogli próbować wspaniałego tortu i wznieść toast za pomyślność
Francji i Polski. Uroczystość wywołała we wszystkich uczestnikach radość i wzruszenie,

– dziękuję Gniewkowi Niedbale, który z kolegami strażakami uroczyście uczcił przyjazd
naszego bohatera wymiany strażaka Jeana Clauda,

– dziękuję również wszystkim członkom Stowarzyszenia i przyjaciołom (sołtys Rogalinka
Dorocie Domagale i właścicielom firmy Boltex), którzy przyczynili się do wspaniałej
atmosfery pobytu naszych gości.
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„Warsztaty Rysunku” dla młodzieży i do-
rosłych przeprowadzone przez plastyków,
członków SPCH Marzenę i Andrzeja Kar-
pińskich w dniach 11/12 lipca w Rogalinie,
skansenie Dziekanowice i Gnieźnie.
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W pierwszych tygodniach wakacji
Centrum EKOinfo licznie
odwiedzały dzieci 
z puszczykowskich szkół
podstawowych. 
Na przygotowanych specjalnie 
dla nich zajęciach mogły zdobyć
wiedzę na temat form ochrony
przyrody oraz rozwinąć swą
wrażliwość i szacunek do
otaczającej nas fauny i flory. 

Uczestnicy m. in. oglądali film o za-
sobach przyrodniczych, bogactwie na-
turalnym i zabytkach znajdujących się na
terenie Mikroregionu Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Drugą częścią spot-
kania była dyskusja na temat potrzeby
ochrony przyrody.

Dzieci wykazały się dużą wiedzą na te-
mat Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go, m. in. występujących tutaj gatunków
roślin i zwierząt chronionych oraz zasad
właściwego zachowania się podczas
spacerów. Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się interaktywna mapa Mikrore-
gionu WPN znajdująca się w Centrum.
Chętni mogli zorganizować wirtualny

spacer wybranym szlakiem turystycznym
z EKOinfo do punktu w Wielkopolskim
Parku Narodowym. Na zakończenie
dzieci wymieniły czynności służące
ochronie środowiska w gospodarstwie do-
mowym. Słusznie zwróciły uwagę na po-
trzebę oszczędności wody podczas my-
cia rąk i zębów, konieczność wyłączania
urządzeń wtedy, gdy już nie są używane
oraz chodzenia na zakupy z własną

lnianą torbą. Kolejnym ważnym poru-
szonym tematem było selektywne zbie-
ranie odpadów i potrzeba ich ponowne-
go wykorzystania. Dzieci dowiedziały się
które odpady należy zbierać do odpo-
wiednich worków oraz które z nich nie
powinny się w tam znaleźć.

Czekamy na kolejne grupy chcące
spędzić ciekawe chwile w Centrum
EKOinfo. E.S.

Bezpłatna akcja
skierowana jest 
dla wszystkich dzieci 
i młodzieży spędzających
wakacje na terenie
Powiatu Poznańskiego. 

Organizatorem jest Biuro
Radnego Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego,
Pana Marka Niedbały. Celem
jest integracja dzieci i młod-
zieży podczas gier i zabaw
sportowych, ukształtowanie
zasad zdrowej rywalizacji
sportowej, edukacja przez
zabawę i popularyzacja gry w
darta. W Puszczykowie szansa na zmierzenie się z dartem pojawiła się w środę 
3 sierpnia. Pogoda na szczęście dopisała stąd nie zabrakło zainteresowanych wśród
wyszczególnionych grup wiekowych. Dzieci z wielką chęcią ćwiczyły celność i oce-
niały wysiłki współzawodników.

Wraz z Organizatorem akcji zapraszamy na turniej finałowy, który odbędzie się
4 września 2011 r. w Galerii GreenPoint w Poznaniu. Będzie to piknik rodzinny, w
zabawie mogą wziąć udział także dorośli. BMCAK

ABOLICJA 
W BIBLIOTECE 
Do końca wakacji Biblioteka
Miejska w Puszczykowie ogłasza
abolicję dla wszystkich, którzy
nie oddali na czas
wypożyczonych książek. 

Każdy czytelnik, który do końca
sierpnia odda przetrzymywane po 
terminie książki nie poniesie żadnej od-
powiedzialności finansowej. Przypo-
minamy, że za każdy dzień przetrzy-
mywania książki po terminie biblioteka
nalicza karę w wysokości 10 groszy za
dzień. 

W okresie wakacyjnym (do 31 sierp-
nia 2011 r.) Biblioteka Miejska w Pusz-
czykowie jest otwarta od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00–18.00.

WAKACYJNE EKOinfo

LATO Z DARTEM 
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W programie koncert piosenki, które
lubię w wykonaniu Romy Zięby oraz
wernisaż wystawy malarstwa na szkle 
(i nie tylko) autorstwa Romy Zięby.

5 września 2011roku o godzinie 17.00
w Sali Teatralnej w Bibliotece Miejskiej
im. M. Musierowicz w Puszczykowie.

WSTĘP WOLNY !

Od sierpnia w Bibliotece Miejskiej im.
Musierowicz w Puszczykowie przyj-
mowane są zapisy do Akademii Seniora.

Oferujemy poszczególne warsztaty:

Nazwa opłata
warsztatów za miesiąc

Fizjoterapia 20zł

Język angielski 20zł

Język niemiecki 20zł

Język włoski 20zł

komputery 30 zł

Trening pamięci 20 zł

Gimnastyka 20 zł
z elementami jogi

Nordic Walking 20 zł

Taniec solo latino 20 zł

Decoupage 20 zł
(techniki zdobnicze)

Grafika komputerowa 30 zł

Malarstwo 20 zł

Aerobic Senior 20 zł

Sekcja turystyczna 20 zł

Informacje ogólne:
Dane warsztaty zostaną uruchomione,

jeśli zbierze się minimalna, wymagana
liczba uczestników (10 osób). Jeśli gru-
pa nie zostanie uruchomiona, słuchacz
otrzyma zwrot wpłaty.

Informacje udzielane są 
pod nr 618194-649.

STARTUJE AKADEMIA SENIORA 
Serdecznie zapraszamy 
na uroczyste otwarcie roku
akademickiego Akademii Seniora 
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PROPOZYCJA WARSZTATÓW
DLA DZIECI

Esy-Floresy:
• Zajęcia plastyczne dla dzieci od 6 lat;
• Decoupage dla dzieci od 10 lat i dla

młodzieży – nauka dekorowania przed-
miotów techniką „serwetkową”
Plastyczne – nauka profesjonalnych

technik rysunku i malarstwa. Wykony-
wanie upominków oraz ozdób, które
mogą upiększyć mieszkanie lub ubiór.

Rytmiczne – dla dzieci od 5 do 7 roku
życia – rytmika, emisja głosu, zabawa z
piosenką. 

Wokalne – młodzież – nauka śpiewu,
emisja głosu, zespół wokalny.

Warsztaty gitarowe – zbiorowa nau-
ka gry na gitarze, możliwość utworzenia
zespołu gitarowego.

Warsztaty szachowe – instruktor
sportu zaprasza na warsztaty szachowe
dzieci, młodzież i dorosłych.

Taneczne:
• Taniec towarzyski maluchy (5–6 lat) –

dzieci ćwiczą koordynację ruchową 

poprzez taniec i zabawy taneczne. 
Wymyślamy własne kroki i układy,
poznajemy kulturę i pochodzenie po-
 szczególnych tańców. Zajęcia rozwi ją
wyobraźnie i kontakt pomiędzy ró-
wieśnikami.

• Taniec funky, hip-hop, jazz – techniki
tańca służące dobrej zabawie, a przy
okazji pozytywnie wpływają na rozwój
fizyczny, motorykę, koordynację i po-
zytywnie nastawiają do świata.
Balet – wstęp do nauki tańca kla-

sycznego uwrażliwia na muzykę, rytm,
poprawia motoryke i koordynację ru-
chów, dodaje pewności siebie co pozwala
dzieciom na szybszy rozwój fizyczny i
umysłowy. Dzieci przy okazji poznają się
wzajemnie, uczą współpracy i dobrze sie
bawią. Dobra "szkoła" przed egzamina-
mi do Szkoły Baletowej

Czytanie bajek „Bajkowa Przystań”
– głośne czytanie bajek znanych i nie-
znanych, wybieranych przez dzieci.

Matematyka na wesoło – dla dzieci
w wieku od 4–5 lat oraz od 6–7 lat. 
Zajęcia adresowane są do tych wszyst-
kich, którzy chcą zdobyć wiedzę ma te-
matyczną, która stanowić będzie do-

BIBLIOTEKA MIEJSKA CENTRUM 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY zarówno dzieci, młodzież 
jak i dorosłych na zajęcia warsztatowe do Biblioteki Miejskiej
Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie. Start we wrześniu.
Istnieje możliwość stworzenia nowych grup warsztatowych 
oraz kontynuacja zeszłorocznych. 



skonałą bazę do przekraczania kolejnych
etapów matematycznego myślenia już na
poziomie szkoły podstawowej. Celem
jest, aby dzieci uczestniczące w spotka-
niach z matematyką pokochały ją, aby
matematyka stała się inspiracją i aby to
pierwsze zetknięcie z królową nauk bu-
dziło jedynie pozytywne skojarzenia.

PROPOZYCJA WARSZTATÓW
DLA DOROSŁYCH

Techniki dekoracyjne:
• Decoupage
• Malowanie na szkle
• Malowanie na jedwabiu
• Projektowanie biżuterii

Body conditioning z elementami
jogi i stretchingu dla dorosłych – zajęcia
mają za zadanie nadać siły, sprężystoś-
ci, poprawiają motorykę, koordynację,
pozwalają nabrać pewności siebie po-
przez lepsze samopoczucie i dążenie 
do doskonałości ciała. Wytrwali mają
szansę zrzucić kilka kilogramów i tym sa-
mym wpłynąć pozytywnie na swoje
ciało i umysł. Pozwalają rozciągnąć
mięśnie i ścięgna. Pozytywnie wpływają
na świadomość własnego ciała co po-
zwala odpowiedzialnie go używać i być
w świetnej formie długie lata.

Taneczne:
Solo Latino – zajęcia taneczne dla Pań

solo. Zajęcia poprzedzone są serią ćwi-
czeń rozgrzewających, uzupełnione nauką
kroków między innymi takich tańców jak
salsa, samba czy cha-cha.

Taniec Towarzyski (pary) – zajęcia
taneczne dla par. Nauka balowych wal-
ców, dynamicznego tanga, ognistej sam-

by, zmysłowej rumby czy figlarnego
rock and rolla i wiele, wiele innych. 

Uwaga!
Warsztaty rozpoczną się w grupie li -

czącej min. 10 osób. 
Miesięczna opłata za warsztaty dla

dzieci wynosi: 25 zł – plastyczne i esy flo-

resy, pozostałe 20 zł. Dla osób dorosłych
40 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące
terminów zajęć i zapisów pod nr tel. 
(61) 8194 649 oraz na stronie www.bib-
lioteka.iq.pl red.
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ANIMACJI KULTURY W PUSZCZYKOWIE

OSP Puszczykowo zaprasza na Festyn Strażacki
połączony ze zbiórką krwi, który odbędzie się 
10 września 2011 r. (sobota) na terenie Biblioteki
Miejskiej CAK przy ul. Wysokiej 1. Start o godz.
14.00, a od godz. 10.00 rozpoczynamy zbiórkę krwi.

W programie wiele atrakcji: pokazy umiejętności oraz
sprzętu strażackiego, parada motocykli, atrakcje dla najmłod-

szych, występy lokalnych zespołów muzycznych, wystawa prac
plastycznych oraz sztuki użytkowej, a także strażacki po-
częstunek. W trakcie imprezy będziemy prowadzili sprzedaż
cegiełek i zbiórkę funduszy, z których całkowity przychód prze-
znaczony będzie na zakup kompletnego umundurowania bo-
jowego strażaków z naszej jednostki.

Gwarantujemy dobry nastrój do wspólnej zabawy, nad po-
godą jeszcze pracujemy !!! red.

FESTYN STRAŻACKI W PUSZCZYKOWIE
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Jest jednym z największych
wydarzeń w Europie, wśród
międzynarodowych przedsięwzięć
kulturalnych i edukacyjnych.
Tegoroczna edycja trwać będzie
od 12 do 28 sierpnia.

Festiwal jest przedsięwzięciem trans-
lokalnym, realizowanym jednocześnie
w 20 miastach i ośrodkach, w których od-

będzie się blisko 50 koncertów m.in. w Ja-
rocinie, Poznaniu, Gnieźnie, Szamo-
tułach, w tym również w Puszczykowie
i wielu innych wielkopolskich miastach.

Głównymi organizatorami festiwalu
są: dyrektor generalny dr Przemysław
Kieliszewski, dyrektor artystyczny –
mistrz gitary klasycznej Łukasz Kuro-
paczewski oraz dyrektor organizacyjny
– dr Marcin Poprawski. 

Głównym celem całego przedsięwzię-
cia jest popularyzowanie muzyki kla-
sycznej i „przenoszenie” jej do mniejszych
ośrodków miejskich i społeczności lokal-
nych. Niejednokrotnie wartość artystycz-
na prezentowanej muzyki jest porówny-
walna z wydarzeniami organizowanymi 
w największych metropoliach świata. 

Oprócz prezentowania najznamienit-
szych gitarzystów klasycznych świata,

festiwal sprzyja powstawaniu również no-
wych dzieł muzycznych i takim wyda-
rzeniem będzie występ renomowanego
kompozytora Krzysztofa Meyera, który
otworzy festiwal światowym prawyko-
naniem utworu na gitarę i orkiestrę ka-
meralną. 

W programie również mistrzowskie re-
citale, koncerty kameralne, happeningi,
warsztaty, koncerty dla rodzin z dziećmi
oraz koncerty plenerowe. Program całego
przedsięwzięcia można znaleźć na stro-
nie internetowej www.akademiagitary.pl.

Już dziś serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców Puszczykowa
na koncert w wykonaniu Łukasza Ku-
ropaczewskiego, który odbędzie się 
15 sierpnia o godzinie 19.00 w ko ściele
p.w. Matki Boskiej Wniebowziętej 
w Puszczykowie. KN

FESTIWAL POLSKIEJ 
AKADEMII GITARY 
W PUSZCZYKOWIE
Mistrzowski Kurs Gitary Klasycznej jest organizowany po raz czwarty 
w Wielkopolsce. 

W dniach od 4 do 10 lipca DAY SPA
SPA_larnia warto było odwiedzić 
z okazji Tygodnia Zdrowia i Urody,
który odbył się w ramach 
5 rocznicy istnienia SPA_larni. 

Z tej okazji DAY SPA SPA_larniakcal

przygotowała dla swoich Klientów liczne
rabaty, zniżki oraz możliwość bezpłatne-
go uczestniczenia w interesujących warsz-
tatach oraz spotkaniach ze specjalistami. 

Wszystkie spotkania cieszyły się
dużym powodzeniem. Największe zain-
teresowanie przyciągnęły jednak warsz-
taty z wizażystką Urszulą Marią Piot-
rowską podczas, których zebrane Panie
mogły nauczyć się kilku ciekawych sztu-
czek z zakresu makijażu. 

Ponadto podczas kolejnych dni klien-
ci DAY SPA SPA_larnia mogli przyjść na

darmowe zajęcia z Aquaaerobiku pro-
wadzone już od lat przez Panią Natalię
Nogalską, która dawno zaskarbiła sobie
sympatię stałych klientów DAY SPA
poprzez swój urok i charyzmę. Tym ra-
zem to nowi klienci mogli zapoznać się
z jej techniką pozbywania się zbędnych
kilogramów podczas wodnego aerobiku. 

Jak prowadzić zdrowy tryb życia dzię-
ki odpowiedniej diecie mogły się do-
wiedzieć Panie podczas spotkania czwart-
kowego z dietetyczka Panią Joanna
Gronikowską. 

Wszystkie warsztaty były spotkania-
mi pilotażowymi, od września bowiem
będzie się można zapisywać na cyklicz-
ne warsztaty z wizażu, fitnessu oraz
dietetyki.

A najbliższe warsztaty w SPA_lar-
nia/HOT_elarnia tym razem kulinarne

już 18 lipca a następnie 25 sierpnia.
Szczegóły można znaleźć na stronie
www.hotelarnia.pl oraz pod numerem tel:
61 898 37 80. red.

TYDZIEŃ ZDROWIA I URODY
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„Co wolno wojewodzie a co tobie… prawa
konsumenta”, „Podpisu podrabianie, prawu nogi
podkładanie” czy też „Nagranie koleżanki czy to
pierwsze z prawem przepychanki” – to tematy zajęć,
które będą kontynuowane w naszych szkołach 
w ramach edukacji prawnej PrawoTeczka.

Dzieci klas I i II Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie
już w czerwcu rozpoczęły edukację prawną z PrawoTeczką.
Przeprowadzona przez mec. Annę Ossowską lekcja „Podział
i czytanie prawa – prosta sprawa” to pierwsza z cyklu lekcji
o prawie organizowanych przez portal: www.prawoteka.pl wraz
z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu. W ramach
pilotażowych lekcji prawa wzięło w czerwcu udział sześć wy-
typowanych przez władze Miasta Poznania poznańskich szkół
podstawowych i gimnazjalnych i nasza puszczykowska Je-
dynka!

Na pierwszej lekcji najmłodsi uczniowie zapoznali się z pod-
stawowymi informacjami o tym co to jest prawo polskie, o po-
dziale prawa, aktach prawnych i ich jednostkach redakcyjnych
z artykułem i paragrafem na czele. W trakcie zajęć dzieci pięk-
nie pokolorowały przygotowane paragrafy i opanowały sztu-
kę ich samodzielnego pisania. 

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że dzieci wcześniej nig-
dy nie spotykały się z pojęciami prawnymi jakie poruszone zos-
tały na lekcji oraz że bardzo im się podobają bohaterowie Pra-

woteczki – Sędziol i Prawola i dlatego chętnie spotkają się 
z nimi ponownie we wrześniu. Wówczas uczniowie poznają
tematy z cyklu „Co wolno wojewodzie a co tobie… prawa kon-
sumenta”, „Podpisu podrabianie, prawu nogi podkładanie” czy
też „Nagranie koleżanki czy to pierwsze z prawem przepy-
chanki”.

Pierwszą lekcję prawa można już pobrać całkowicie za dar-
mo na stronie www. prawoteka.pl w module „PrawoTeczka –
prawo dla młodzieży”. Lekcje są podzielone na dwa poziomy
trudności tj. dla dzieci i młodzieży odpowiednio w trzech
działach: dom, szkoła i życie codzienne.

Wszystkich chętnych wychowawców, rodziców i same dzie-
ci i młodzież zachęcamy do obejrzenia lekcji w formie przy-
stępnej dla wszystkich prezentacji. Dla dorosłych ten sam te-
mat dostępny jest na stronie www.prawoteka.pl/prawoteka
radnej i radnego/ „Kiedy paragraf a kiedy ustęp, punkt czy li-
tera”. A.O.

PRAWOTECZKOWE
PARAGRAFY 
W JEDYNCE 

Burmistrz Miasta Puszczykowa uprzejmie informuje,
że w terminie do 31 sierpnia 2011r. w sekretariacie
szkoły, do której w roku szkolnym 2011/12 będzie
uczęszczał uczeń, można składać wnioski kierowane do
dyrektora – o udzielenie pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników.

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym pomoc skierowana
jest do dwóch grup wiekowych: uczniów klas I–III szkoły pod-
stawowej oraz uczniów, którzy w roku szkolnym 2011/12 roz-
poczną naukę według nowej podstawy programowej, tj kształce-
nie ogólne na poziomie klasy III gimnazjum. 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników
uczeń może otrzymać ze względu na jedno z trzech wymie-
nionych kryteriów:

1. kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, ze zm.),

2. przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o któ-
rym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, 

3. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niepełnos-
prawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedna z nie-
 pełnosprawności wymieniona jest wyżej). red.

,,WYPRAWKA SZKOLNA”
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W polskich mediach pojawiało się
dużo informacji o braku uprawnień
Straży Miejskich czy Gminnych do
prowadzenia kontroli prędkości przy
pomocy tzw. fotoradarów? Jak to 
w końcu jest straże mogą czy nie
mogą prowadzić takich kontroli?

Na mocy znowelizowanej ustawy Pra-
 wo o ruchu drogowym z 29 sierpnia
2010 r. Straż Miejska została upoważniona
do prowadzenia kontroli fotoradarowych
na terenie dróg miejskich, gminnych, po-
wiatowych i wojewódzkich, z wyjątkiem
autostrad i dróg ekspresowych. Na 567 jed-
nostek na terenie Polski tzw. fotoradara-
mi dysponuje 200 placówek wśród, któ-
rych jest także nasza straż.

Aby takie kontrole mogły być pro-
wadzone miejsce kontroli musi być
uzgodnione z właściwym terytorialnie ko-
mendantem powiatowym policji oraz
odpowiednio oznakowane znakiem D51.
Kontrole mogą być prowadzone w spo-
sób mobilny czyli z tzw. kosza, z samo-
chodu jeśli wideorejestrtor jest w nim za-
montowany na stałe (auto musi mieć
jednak wyłączony silnik) lub przy po-
mocy fotoradaru umieszczonego na spe-
cjalnym maszcie.

W Puszczykowie w 2006 r. ówczesne
władze i Rada Miasta zdecydowały o za-
kupie urządzenia samorejestrującego oraz

o montażu 7 masztów. Każdy z nich jest
zasilany energią elektryczną, w związku
z czym można w nim umieszczać fotora-
dar i prowadzić kontrole (tzw. atrapy fo-
toradarów są niedozwolone). Straż Miej-
ska w Puszczykowie miała więc od
początku prawa i uprawnienia do prowa-
dzenia kontroli, jednak z uwagi na sugestie
policji, związane właśnie ze sprzecznymi
interpretacjami przepisów, do kwietnia
2011 r. takich kontroli nie prowadziła. 

To znaczy, że kontrole prowadzone
są już od kwietnia tego roku?

W kwietniu i maju tego roku na wyra-
źną prośbę mieszkańców ulic Cyryla Ra-
tajskiego i Dworcowej przeprowadziliś-
my 2 kontrole na tych ulicach. Prośby
mieszkańców spowodowane były rady-
kalnym zwiększeniem liczby przypadków
przekraczania dopuszczalnej prędkości na
tych ulicach. Związane to było z m.in. po-
prawą stanu nawierzchni oraz urucho-
mieniem lodziarni, do której szczególnie
w weekendy, przyjeżdża mnóstwo klien-
tów. Kontrole przeprowadzono, aby uspo-
koić ruch na tych ulicach.

Czy to jedyne ulice w Puszczykowie,
na których rejestrujecie „drogowych
piratów”?

Oczywiście że nie, chociaż te ulice oraz
ul. Nadwarciańska wyjazd w kierunku 

ul. Mocka to trzy arterie, na których bar-
dzo często rejestrowane są przekraczania
dozwolonej prędkości (zdjęcia powyżej).

Olbrzymim problemem jest także dro-
ga nr 430 Poznań – Mosina, gdzie przy
szkole znajdują się dwa przejścia dla pie-
szych, (w grudniu 2009 r. zginęły tam
dwie osoby). Straż Miejska wystąpiła do
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich o możliwość usytuowania ko-
lejnego masztu fotoradru w pobliżu
szkoły. Mamy już pozytywną odpo -
wiedź o możliwości ustawienia tam zna-
ków D51, a kolejnym etapem naszych
działań będzie uzyskanie zgody na mon-
taż słupa. Z naszych doświadczeń wy-
nika, że w miejscach objętych częstymi
kontrolami spada liczba przekroczeń
dozwolonej prędkości. 

Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć,
że nasz fotoradar robi zdjęcia zarówno
pojazdom nadjeżdżającym jak i od-
jeżdżającym. Poprzednie urządzenie nie
miało takich możliwości i kierowcy
zwalniali tylko dojeżdżając do miejsca
kontroli, a po przejechaniu kilkunastu
metrów dodawali gazu. Świadczy to 
o tym, że byli w pełni świadomi, że pro-
wadzone są kontrole ale wiedząc, że nasz
poprzedni fotoradar nie mógł rejestrować
aut odjeżdżających świadomie przekra-
czali prędkość tuż za nim. 

Rozmawiał: Bogdan Lewicki

PIRATÓW DROGOWYCH WCIĄŻ NIE BRAKUJE
Rozmowa z DARIUSZEM BOROWSKIM, komendantem Straży Miejskiej w Puszczykowie

data ur. data zg.
Henryk Michał Nagengast 1XI 1936 15 VII 2011
Roman Ratajczak 15 XI 1962 14 VII 2011

Romuald Chodorowski 27 XII 1925 24 VII 2011
Feliks Rembarz 24 V 1922 31 VII 2011

ODESZLI 
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W poszczególnych turniejach siat-
kówki plażowej brały udział drużyny, któ-
rych składy mogły być różne. Każdy za-
wodnik zdobywał punkty indywidualnie.
W zakończonej I edycji Ligi zwyciężył
Jakub Matuszczak, drugie miejsce zajął
Jakub Sikorski, a trzecie Tymoteusz To-
maczak. 

W sierpniu rozegrana zostanie II edy-
cja Wakacyjnej Ligi Siatkówki Plażowej.
Zapraszamy we wtorki i czwartki o go-
dzinie 16:00 na boisko piaszczyste CAS. 

W Wakacyjnej Lidze Koszykówki
Nadwornej na razie nie wyłoniono zwy-
cięzców. Mamy nadzieję, że nastąpi to
pod koniec sierpnia, bowiem również ta
liga będzie kontynuowana. Zapraszamy
w piątki o godzinie 18:00 na boisko as-
faltowe na terenie CAS przy ulicy Koś-
cielnej. 

W dwie pogodne lipcowe soboty spot-
kaliśmy się z dziećmi na placach zabaw.
Od godziny 10:00 do 11:30 dzieci mogły
rysować, bawić się, a nawet rywalizować.
Dla wszystkich Centrum Animacji Spor-
tu przygotowało nagrody. JH

WAKACYJNE LIGI 
I ZABAWY

Wędkarze z Puszczykowa tradycyjnie nie zapominają
o swoich weteranach.

10 lipca br. na zalewie w Środzie Wlkp. odbyły się zawo-
dy emerytów i rencistów PZW Koła nr 41 Puszczykowo. 

W trakcie zawodów można było usłyszeć wiele ciekawych
wędkarskich opowieści z zamierzchłych czasów, o rybach nie-
botycznych rozmiarów, których już nie spotkamy w naszych
wodach. 

Oczywiście wędkarze nie tylko wspominali, ale także wy-
ciągali z wody piękne okazy. Najlepszy wynik osiągnęli:

1.Mieczysław Adamczyk
2.Wojciech Tomaszewski
3.Stanisław Kortus
Pozdrawiamy nestorów naszego hobby i życzymy im dal-

szych sukcesów.
Tomasz Foerster

SENIORZY WĘDKOWALI

W lipcu Centrum Animacji Sportu zorganizowało dwie ligi: Wakacyjną
Ligę Siatkówki Plażowej oraz Wakacyjną Ligę Koszykówki Nadwornej. 
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Od kilku tygodni na wyremontowanym dworcu
kolejowym w Puszczykowie działa Caffe Espresso.

Oprócz „kawki i czegoś na ząb” turyści mogą tam otrzymać
informatory o naszym mieście i okolicach oraz aktualne nu-
mery „Echa Puszczykowa”.

– O mapy czy informatory pyta bardzo wiele osób, pomysł
okazał się więc przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Jeś-
li, ktoś potrzebuje na miejscu można także sprawdzić potrzebne
informacje w internecie – mówi Karol Witkowski, właściciel
Caffe Espresso. red.

INFORMACJA 
TURYSTYCZNA 
NA DWORCU

Od 23 lipca do 3 sierpnia 2011 młodzi siatkarze z Puszczykowa
przebywali w Skokach niedaleko Wągrowca na obozie sportowym. 

Dzień rozpoczynał się rozruchem porannym. Następnie toaleta, śniadanie, chwi-
la odpoczynku i pierwszy trening – zazwyczaj w terenie. Kształtowanie wytrzymałości
i walka z brakiem tchu i kolką.

Obiad, cisza poobiednia i kolejny trening. Tym razem na hali. Tutaj skoczność,
zwinność, siła i technika. Trzeba było pokonywać nie tylko płotki i ławeczki, ale
także własną słabość. 

Wieczorem – w ramach trzeciego treningu – siatkówka plażowa. Potem już tyl-
ko prysznic, jakiś film i cisza nocna. 

W trakcie obozu rozegrano dwa turnieje: siatkówki plażowej i siatkówki halo-
wej dwójkami. W każdym z turniejów wyłoniono zwycięzców, którzy zostali uho-
norowani pucharami i słodyczami. 

Siatkarze wykazali się ogromnym zaangażowaniem podczas treningów i sumiennie
wykonywali polecenia trenerów. 

Mam nadzieję, że oprócz ciężkiej pracy była to dla nich również ciekawa przy-
goda ze sportem. W ich imieniu dziękuję Urzędowi Miejskiemu za dofinansowa-
nie udzielone Puszczykowskiemu Towarzystwu Sportowemu, które było organizatorem
tego obozu. Dzięki Państwu młodzi ludzie mogli w ciekawy sposób spędzić część
wakacji, a także rozwijać umiejętności sportowe.

Joanna Hejnowicz 

SIATKARSKI OBÓZ SPORTOWY



Już wkrótce, jak co roku, odbędą
się Mistrzostwa Puszczykowa 
w Windsurfingu organizowane
przez Puszczykowskie
Towarzystwo Sportowe. 

Wszystkich pasjonatów tej niezwykłej
dyscypliny, tak zawodników jak i kibi-
ców, zapraszamy w dniach 2–4 września
2011 do Powidza. Będzie to już 16 edy-
cja naszych mistrzostw!

Organizatorzy zapewniają doskonałą
zabawę na świeżym powietrzu, zarówno

dla bardziej doświadczonych uczestników,
jak i stawiających swoje pierwsze kroki
na desce. Trzy dni sportowej rywalizacji,
aktywnego wypoczynku i dobrej zabawy
będą jednocześnie pożegnaniem wakacji.
Spotkajmy się w Powidzu!

Z atrakcji poza windsurfingowych
zaplanowano gry i zawody w piłkę siat-
kową, tenisa stołowego, gry w boule, wa-
terball – kula do chodzenia po wodzie.

Organizatorzy zapowiadają intere-
sujące nagrody we wszystkich konku-
rencjach!!!

Zakwaterowanie tradycyjnie w dom-
kach 2-5-osobowych oraz na polu na-
miotowym.

Zapisy (noclegi, zawody windsurfin-
gowe oraz turniej siatkówki) przyjmo-
wane będą do dnia 31 sierpnia br. 

O miejscach w domkach (pokojach)
decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapisy i informacje:
– www.ptspuszczykowo.pl
– e-mail: pts@ptspuszczykowo.pl
– Michał: +48 603677278
– Jakub: +48 697695723 red.

MISTRZOSTWA PUSZCZYKOWA W WINDSURFINGU

W strugach deszczu i przy dużym
wietrze na polu golfowym Binowo
Park Golf Club pod Szczecinem 
4 lipca 2011r. rozpoczęły się
Mistrzostwa Polski Juniorów. 

16-letnia mieszkanka Puszczykowa,
Marianna Duczmal, z wynikiem 231
(77-78-76) została Mistrzynią Polski Ju-
niorek w kategorii strokeplay netto. Ma-
rianna trenuje w Kalinowie k/Niesulic. 

Gratulujemy serdecznie zwycięstwa 
i życzymy kolejnych wygranych. A.Z.

MISTRZYNI GOLFA Z PUSZCZYKOWA
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