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KULTURA

OBIEKTY SAKRALNE W PUSZCZYKOWIE

W Bibliotece Miejskiej Centrum
Animacji Kultury w Puszczykowie
można już kupić najnowszą książkę
wydaną nakładem Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie z okazji 50-lecia na-
dania praw miejskich Puszczykowa
pt: „Obiekty sakralne w Puszczyko-
wie”. Autorami tej ciekawej i bogato
ilustrowanej publikacji są: Janusz Je-

Gdzie w Puszczykowie znajduje się Grota z figurą Matki Boskiej
z Lourdes, a gdzie Kapliczka Matki Boskiej Fa<mskiej? – tego między
innymi można dowiedzieć się z najnowszej publikacji poświęconej
naszemu miastu pt:. „Obiekty sakralne w Puszczykowie”.

rzy Wesołowski oraz Małgorzata
Elżbieta Fejfer.

Na 134 stronach znajdziemy inte-
resujące, skondensowane opisy 74
miejsc, w których w naszym mieście
zlokalizowane są obiekty sakralne.
Każdej lokalizacji towarzyszą oczy-
wiście barwne fotografie. Na końcu
umieszczono także mini-mapkę na-

szego miasta, na której je dokładnie
umiejscowiono. Wydawnictwo uka-
zało się w miękkiej oprawie, na pa-
pierze kredowym.

„Nie było łatwo odszukać wszystkie,
jakże różnorodne obiekty sakralne
w naszym mieście, a następnie zdo-
być choćby podstawowe o nich wia-
domości. W naszym dążeniu do spi-
sania i opisania możliwie wszystkich
świątków spotkaliśmy się wielokrotnie
z pomocą dobrych ludzi, których z tej
okazji prosimy o przyjęcie naszego po-
dziękowania.

Dziękujemy szczególnie naszym
Księżom Proboszczom, Domom Za-
konnym i Kapelanom kaplic za udo-
stępnienie obiektów, przekazane
bogate informacje oraz doradztwo
i dobre słowo.

Dziękujemy serdecznie Panu Bur-
mistrzowi za zainteresowanie się
tematyką, która stanowi cząstkę
obchodów jubileuszu naszego mias-
ta. Dzięki Gospodarzowi Miasta na-
sza praca mogła stać się kolejnym
wydawnictwem o pięknym Puszczy-
kowie.

Dziękujemy wszystkim Mieszkań-
com naszego miasta, na posesjach
których znajdują się piękne figury, ka-
plice groty i krzyże z ufnością, że gdy
zapyta o nie zainteresowany Wędro-
wiec, spotka się z ogromną życzli-
wością, za jaką my się spotkaliśmy”
– napisali we wstępie Autorzy pracy.

red

KONKURS FOTOGRAFICZNY – MMoojjee  PPuusszzcczzyykkoowwoo……  ii  nniiee  ttyyllkkoo
Atrakcyjne nagrody!

Nagroda główna – 500 zł. Bilety do Teatru Nowego. 
Zaproszenie do Restauracji Popas

Do 30 sierpnia 2012 czekamy na zdjęcia Puszczykowa i najbliższych okolic. 
Zdjęcia (maksymalnie dwa) wystarczy wysłać mailem na adres: kontakt@fundacja-fiedlerow.pl 

14 września (piątek) o godz. 18:00 zakończenie konkursu – wernisaż prac i uroczyste wręczenie nagród 
w Muzeum A. Fiedlera w Puszczykowie

Puszczykowo i jego otoczenie jest magiczne – pokażmy jak bardzo. Aparaty w dłoń i do dzieła!
WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KONKURSU

www.fundacja-fiedlerow.pl
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SAMORZĄD

PÓŁMETEK WAKACJI

Za nami połowa wakacji. Wielu ucz-
niów wróciło już z letniego wypoczyn-
ku, inni dopiero na wakacje się wybierają.
Z Mrzeżyna wrócili na przykład nasi
uczniowie, którzy wypoczywali tam na
kolonii zorganizowanej przez Centrum
Animacji Sportu. Relacja młodzieży
przygotowana w formie komputerowej
prezentacji przekonała mnie, że był to na-
prawdę udany wypoczynek a uczestnicy
wrócili znad mo rza wypoczęci i zado-
woleni. 

Z pewnością są też i tacy, którzy z róż -
nych przyczyn spędzają wakacje w na-
szym mieście. To właśnie z myślą o nich
szkoły, Biblioteka Miejska Centrum
Animacji Kultury i Centrum Animacji
Sportu przygotowały bogaty program 
zajęć, bo przecież to, że spędzamy wa-
kacje w Puszczykowie nie musi wcale
oznaczać, że będziemy się nudzić.

Przeglądając wakacyjną ofertę, na
pewno każdy będzie mógł wybrać dla sie-
bie coś interesującego. Ci, którzy lubią
spędzać czas aktywnie mogą korzystać
z boisk, kortów i sal gimnastycznych, któ-
re są czynne także podczas wakacji.
Wiem, że bardzo dużym zainteresowa-
niem cieszą się „Wakacje z tenisem”, co
mnie nie dziwi, ponieważ nasze miasto
ma bardzo duże tradycje w tej pięknej
dyscyplinie sportowej. 

Zachęcam również wszystkich do ak-
tywnego wypoczynku na rowerze, bo
przecież przez Puszczykowo prowadzi
wiele naprawdę atrakcyjnych dla cykli -
stów szlaków. 

Oczywiście wakacje to nie tylko sport.
Wiele atrakcyjnych zajęć przygotowała
również Biblioteka Miejska Centrum
Animacji Kultury, które będą konty-
nuowane także w sierpniu. 

W bardzo wakacyjnej atmosferze prze-
biegał także rodzinny piknik na przystani
w Puszczykowie – zorganizowany w ra-

PYTANIA DO BURMISTRZA
Jakie działania podjął Pan, aby zmusić niektórych miesz-

kańców naszego miasta do utrzymywania w należytym po-
rządku żywopłotów i krzaków znajdujących się na terenach
posesji. Na wielu chodnikach nie można spokojnie przejść,
ponieważ gałęzie z roślin znajdujących się na posesjach wy-
stają na chodniki. Czasami zasłaniają nawet 2/3 trotuaru. Naj-
gorzej mają matki z wózkami, które nie mogą swobodnie prze-
jechać po chodniku i muszą zjeżdżać na jezdnie, co jest
niebezpieczne. Mieszkaniec

Szanowny Panie, nie chcemy podejmować żadnych dra-
stycznych represji w stosunku do naszych mieszkańców. Ape-
lujemy jednak do wszystkich puszczykowian, żeby przyci-

nali rosnące na terenie ich posesji żywopłoty i krzewy. Jeś-
li zabiegi pielęgnacyjne będą wykonywane właściwie rośli-
ny nie będą rozrastały się i przedostawały przez ogrodzenia
na chodniki. Zdaję sobie sprawę, że chodniki, przy których
znajdują się rozrośnięte i nieutrzymywane w należytym po-
rządku krzewy i żywopłoty stanowią problem. Takie sygnały
docierają do urzędu od dawana. Na razie tylko apelujemy,
ponieważ być może nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego,
że to dla innych taki problem. Jednak, jeśli to nie poskutkuje
zastanowimy się nad innymi sposobami zmobilizowania
mieszkańców do utrzymania porządku. 

Z poważaniem 
Andrzej Balcerek Burmistrz Miasta Puszczykowa 

mach obchodów jubileuszu 50-lecia na-
dania praw miejskich naszemu miastu –
pogoda na szczęście dopisała. 

Jednak lato to nie tylko wypoczynek,
wakacyjna przerwa jak zwykle wyko-
rzystywana jest na przeprowadzenie 
remontów w naszych palcówkach oś-
wiatowych. Największy z nich zapla-
nowaliśmy w SP nr 1, gdzie przy gotowu-
jemy się do termomo dernizacji sali
gimnastycznej wykorzystywanej przez 
SP nr 1 oraz Gimnazjum nr 1. 

Rozwa żamy kilka wariantów prze-
prowadzenia tych prac, w zakres których
wchodziłby m.in. remont dachu, wzmoc-
nienie fundamentów, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej. Uważam, że naj-
lepiej wykonać za jednym razem jak naj-
szerszy zakres prac. Wszystko jest jed-
nak uzależnione od decyzji Rady,
ponieważ koszty robót są bardzo duże. 

Korzystając z wakacji, rozpoczęliśmy
także prace związane z osuszaniem mu-
rów i piwnic przedszkola nr 3 „Leśni Przy-
 jaciele”. 

W I etapie robót, wokół budynku zo-
stanie ułożony drenaż, do którego zostaną
podłączone rynny. W ten sposób de-
szczówka z dachu nie będzie już wsiąkała
w ziemię wokół przedszkola. 

Drobniejsze prace, malowanie i na   pra-
wy będą również prowadzone w pozo -
stałych obiektach.

Andrzej Balcerek 
Burmistrz Miasta 

Puszczykowa
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EDUKACYJNE 
KONTROWERSJE
W czerwcu KEKiS bardzo wnikliwie zajęła się
tematem sytuacji konfliktowej w Szkole Podsta -
wowej nr 2 w związku z przeprowadzonym tam
konkursem na stanowisko dyrektora tej placówki.

Problem powstał po tym, jak ogłoszono wyniki kon-
kursu na dyrektora i okazało się, że przegrała do-
tychczasowa dyrektorka, a wygrała druga kandydatka,
związana już w przeszłości z tą szkołą, jako nauczy-
ciel i wicedyrektor. Znaczna część rodziców i nau-
czycieli SP nr 2 wyraziła wówczas swoje niezadowo-
lenie takim rozstrzygnięciem konkursu, pisząc pisma

do burmistrza oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Wniesiono
wniosek o unieważnienie konkursu, ale burmistrz, po konsultacji praw-
nej, nie znalazł podstaw do takiej decyzji i, pomimo protestów, po-
wierzył stanowisko dyrektora wyłonionej w drodze konkursu kan-
dydatce.

Sytuacja w szkole pod koniec roku szkolnego była bardzo napięta.
Przedstawiciele Rady Rodziców wywiesili na drzwiach placówki pis-
mo protestacyjne i zbierali podpisy popierające dotychczasową dy-
rekcję. Z drugiej strony pojawiły się listy od Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego (Oddział w Puszczykowie) oraz innej grupy rodziców
– niezadowolonej z działań większości. W takich okolicznościach,
zdaniem KEKiS, ważne było to, aby wysłuchać argumentów ludzi
najściślej związanych z placówką, bardzo niepokoił też fakt, iż nikt
nie zapobiegł temu, że szkoła stała się miejscem sporu, a tak być nie
powinno. Dlatego też przewodnicząca KEKiS zdecydowała się zwołać
specjalne posiedzenie komisji, poświęcone właśnie tej kwestii. Po-
mimo że na posiedzenie zaproszone zostały wszystkie zaintereso-
wane strony, przybyli jedynie, oprócz władz Miasta, przedstawiciele
rodziców protestujących, przeciwnych takiemu rozstrzygnięciu
konkursu.

Komisja Edukacji podjęła ten trudny temat, nie chcąc przejść
milcząco nad zaistniałym problemem. Znając i po części rozumiejąc
wszystkie argumenty, komisja nie mogła stanąć po żadnej ze stron,
bo mieliśmy świadomość, że powierzenie stanowiska dyrektora leży,
zgodnie z ustawą, tylko w kompetencjach burmistrza i to on jest od-
powiedzialny za podjęcie tej decyzji. Dlatego my, radni, członko-
wie KEKiS mogliśmy występować jedynie w roli słuchaczy i me-
diatorów w tej dyskusji, co też uczyniliśmy.

Kolejnym z ważnych tematów na ostatnich posiedzeniach KEKiS
była sprawa pracowni przyrodniczej w Gimnazjum nr 1. Wszystko
zaczęło się już w zeszłym roku, na posiedzeniu KEKiS, 22.11.2011,
kiedy omawialiśmy projekt budżetu na 2012 rok. Dyrektor placówki,
pan Tomasz Żak, przedstawił wówczas plan stworzenia takiej sali
i poprosił o 20 tys. zł na ten cel. Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę,
iż ta suma może nie zabezpieczyć wszystkich wydatków, dodał jed-
nak, że Rada Rodziców zebrała też swoje fundusze, co wraz z tymi
20 tys. powinno wystarczyć na pokrycie kosztów stworzenia takiej
pracowni. Niestety, pan dyrektor nie podał, jaki procent całego kosz-
tu zebrała Rada Rodziców. Tak było w listopadzie 2011. Kilka mie-
sięcy później Rada Miasta dowiedziała się, że jest projekt zmiany
budżetowej dotyczącej tej kwestii i zaplanowano, zgodnie z prośbą
pana dyrektora Tomasza Żaka, na tę salę dodatkowe 47 tys. zł. 
Komisja poprosiła więc pana dyrektora o przybycie na posiedzenie

(17.04) i dokładne przedstawienie kosztorysu. Pan Żak przyszedł 
i okazało się, że łączna suma, 67 tys., to jedynie koszt mebli. Rad-
ni zapytali więc, co ze specjalistycznym wyposażeniem takiej sali?
O tym w ogóle nie było mowy, a przecież to jest ważniejsze od meb-
li. Komisja poprosiła o pełen kosztorys. Na kolejne posiedzenie ko-
misji, 22 maja, pan dyrektor przyszedł z przedstawicielami rodzi-
ców uczniów gimnazjum i powiedział, że na to specjalistyczne
wyposażenie szkoła potrzebuje jeszcze dodatkowe ok. 63 tys. zł, czy-
li pełen koszt pracowni przyrodniczej wynosiłby ok. 130 tys. zł plus
zebrane przez Radę Rodziców wcześniej środki. To wywołało duże
zdziwienie. Komisja zapytała więc o opinię na ten temat burmist-
rza. Pan wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że
Miasto było przygotowane na wydatki rzędu 67 tys. zł (wcześniej-
sze 20 tys. + dodatkowe 47 tys.), jednak czy w budżecie znajdzie
się więcej środków na ten cel, to będzie można stwierdzić dopiero
po analizie półrocznego budżetu. Wyraził też swoje zdumienie, gdyż
pan dyrektor wcześniej nie sugerował wyższych kosztów niż te, 
o których mówił poprzednio. W trakcie dyskusji radni podkreślili
bardzo wysoki koszt stworzenia takiego pomieszczenia, w sytuacji,
gdy inne placówki oświatowe borykają się z koniecznymi remon-
tami i też potrzebują dofinansowania. Stwierdzono jednak, że taka
sala byłaby dużą atrakcją dla uczniów i przyczyniłaby się zapewne
do podniesienia wyników nauczania. Komisja wyraziła więc opinię,
że skoro, zgodnie ze stwierdzeniem pana wiceburmistrza, 
w budżecie znajdą się dodatkowe środki w wysokości 47 tys., to na-
leży je przeznaczyć na zakup mebli do sali przyrodniczej. Jednak
w ocenie kilku radnych zakup mebli bez gwarancji dalszego wy-
posażenia sali w potrzebny do prowadzenia doświadczeń sprzęt mija
się z głównym celem stworzenia takiej pracowni.

Na kolejnym posiedzeniu KEKiS, 12.06.2012, pan dyr. Żak też
był obecny, ale nie do końca spotkania, a właśnie pod koniec po-
siedzenia, zaczęliśmy dyskusję na temat poprawek w budżecie i wte-
dy pan skarbnik Piotr Łoździn przywołał temat sali przyrodniczej
w Gimnazjum nr 1 i jej kosztów. Po rozważeniu argumentów za 
i przeciw, członkowie komisji przyjęli większością głosów propo-
zycję skarbnika o przesunięciu tych środków do rezerwy budżeto-
wej, przy jednoczesnym zobowiązaniu UM do niezwłocznej rozmowy
z panem dyrektorem na ten temat i poproszeniu go o przygotowa-
nie nowego kosztorysu, na określoną z góry przez Miasto sumę. Spra-
wa pozostaje więc otwarta.

Następnym ważnym tematem posiedzeń KEKiS było racjonalne
wykorzystanie powstałego w poprzedniej kadencji punktu EKO Info.
Przewodnicząca komisji, zaznaczyła, że według sprawozdania z wy-
konania budżetu Miasto wydało w 2011r. na utrzymanie punktu
22.997,40 zł. Tak niewielkie wydatki związane z całorocznym utrzy-
maniem tego miejsca zawdzięczamy wyznaczeniu przez burmistrza
pracownika UM, który w godzinach swej pracy obsługuje EKO Info.
Punkt jednak był czynny tylko w dni pracujące od 11.30 do 15.30,
czyli w mało praktycznych dla turystów godzinach. Radni zapytali
Urząd Miejski, czy nie warto byłoby zastanowić się nad niewielkim
zwiększeniem środków przeznaczonych na to miejsce w celu uru-
chomienia punktu także w weekendy? Burmistrz przystał na tę pro-
pozycję i na kolejnym posiedzeniu komisji poznaliśmy konkretne
koszty zatrudnienia pracownika w weekendy i pozytywnie to za-
opiniowaliśmy. Na sesji, 19.06., Rada Miasta wprowadziła w tym
względzie konkretną zmianę w budżecie – zwiększenie wydatków
na EKO Info w wysokości 10.770 zł, co ma wystarczyć do końca
roku 2012 i spowoduje, że punkt będzie odtąd czynny w dni pracujące
i weekendy.

Małgorzata Szczotka
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INFORMACJE

ŚMIECI NA ULICACH,
KRZAKI NA CHODNIKACH
Jednym z zadań, jakie są nałożone na gminę jest utrzymanie porządku.
Dokładamy wszelkich starań, aby ulice były czyste, śmieci wyzbierane,
słupy ogłoszeniowe estetyczne. 

Drugim ważnym zadaniem związanym
z utrzymaniem Miasta jest zieleń miej-
ska. Dokładamy wszelkich starań – 
oczywiście w miarę możliwości finan-
sowych, aby trawniki, co najmniej 
przy głównych ulicach, były wykoszo-
ne, a krzewy przycięte. Wszystko to 
w dba łości o wizerunek naszego „mias-
ta w zieleni”. Oczywiście cel nie zostałby 
osią gnięty bez znacznego udziału Mie -
 szkańców, dla których ważny jest nie tyl-
ko wygląd własnego ogródka, ale także
to, jak wygląda ulica przed posesją.
Spacerując ulicami praktycznie wszędzie
możemy spotkać swego rodzaju ogród-
ki z wykoszoną trawką, kwiatami, drob-
nymi krzewami. Kiedyś powstał po-
mysł ogłoszenia konkursu na najlepiej
utrzymany skrawek zieleni przed posesją
– może warto wrócić do tego pomysłu....

Jednak, jak się okazuje, nie dla każde-
go wizerunek Miasta jest ważny. Niestety
nie wszyscy właściciele posesji dbają 
o jej wygląd od frontu. Zaniedbane
skrawki trawników, krzewy wrastające 
w chodnik – często uniemożliwiające na-
wet bezpieczne przejście np. dla matki 
z wózkiem. Są niestety wśród nas osoby,
które pozbywają się śmieci wyrzucając

je po prostu do lasu, lub podrzucają je do
koszy ulicznych. Podwieszone rekla-
mówki z odpadami przy koszach, to co-
dzienność dla służb utrzymujących po-
rządek w Mieście. Kosze zamontowane
przy bocznych ulicach, czy na obrzeżach
lasu, są dla wielu bezpiecznym miejscem
podrzucania odpadów bytowych. Służby
miejskie oraz pracownicy zatrudnionej
firmy monitorują sytuację na bieżąco 
i zdarzało się już kilkakrotnie, że z takich
miejsc byliśmy zmuszeni kosze usu-
wać. Trzeba tutaj wspomnieć, że takie
przypadki niestety wiążą się ze zwięk-
szonymi wydatkami na oczyszczanie
Miasta, czyli są wśród nas osoby, które
pozbywają się odpadów bytowych na-
szym kosztem...

W przyszłym roku w związku z no-
welizacją „ustawy śmieciowej” wejdą 
w życie nowe zasady gospodarowania 
odpadami. Wszyscy będziemy ponosić
określone koszty związane z odpadami.
Jestem przekonany, że wtedy nikomu nie
będzie się już „opłacało” podrzucać
śmieci w miejsca publiczne, a Miasto za-
kupi dodatkowe kosze.

Drodzy Mieszkańcy – dziękujemy za
to, że tak wielu z Was odpowiedziało na

nasz apel z lat poprzednich, czym przy-
czyniło się do poprawy estetyki naszego
pięknego Puszczykowa. 

Wystarczy poruszyć wyobraźnię, aby
zobaczyć, kolejnych Mieszkańców z pię -
knymi rabatami przy domach, startujących
do corocznego konkursu...

R.M.

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA 
Jak potwierdzają dane WHO 
w XXI w. nadal najskuteczniejszą
metodą walki z rakiem piersi
pozostają profilaktyczne badania
mammograficzne, mające na celu
wczesne wykrycie choroby. 

Z danych Wielkopolskiego Rejestru No-
wotworów wynika, iż ok. 80% raków wy-
krytych u kobiet uczestniczących w skryningu
to zmiany w stadium O tzn. in situ i w I za-
awansowania, co pozwala oczekiwać, iż za
kilka lat umieralność Wielkopolanek z przy-

czyn raka piersi ulegnie zmniejszeniu. Dzię-
ki wprowadzeniu w Polsce Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi zwiększyła się świadomość i coraz wię-
cej kobiet zgłasza się na profilaktyczne ba-
dania. Efektem tego jest zwiększanie się licz-
by raków piersi wykrywanych we wczesnych
stadiach zaawansowania, kiedy leczenie jest
krótsze, mniej obciążające i bardziej efek-
tywne. Dzięki temu np. możliwe stało się
wprowadzenie przez Wielkopolskie Centrum
Onkologii (jako drugi Ośrodek spoza USA)
unikalnej metody leczenia wczesnego raka

piersi opartej na samodzielnej przyspieszo-
nej brachyterapii (APBI) przy pomocy apli-
katorów SAVI. 

Z danych Systemu Informatycznego Mo-
nitorowania Profilaktyki (SIMP) powiat poz-
nański ma objęcie 57,61%, a pożądane jest
70%. Być może nie wszystkie panie w wie-
ku 50–69 lat wiedzą, że istnieje możliwość
wykonania bezpłatnych (bez skierowania,
bez zaproszenia) badań profilaktycznych – do-
tyczy to kobiet, które nie wykonały mam-
mografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy i nie
były leczone z powodu raka piersi. 

Szczegóły w tym adresy ośrodków znaj-
dują się na stronie www.wco.pl/wok .

Informacje pod nr tel. 61 885 09 15.
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BUDUJEMY ULICE
Ulica Matejki, Langego, Nowowiejskiego i Wąska to te,
na których w lipcu drogowcy pracowali „pełną parą”. 

Realizacja ulicy Matejki to największa tegoroczna inwestycja
drogowa w Puszczykowie. Ekipy wykonawcy weszły na
plac budowy na początku kwietnia, a pracami objęty jest od-
cinek od ul. Prusa do ul. Kościuszki. W zakres prac wykony-
wanych przez firmę z Leszna wchodzi nie tylko wybudowa-
nie nowej nawierzchni z kostki typu pozbruk, wjazdów na
posesje i chodników, ale także ułożenie kanalizacji deszczo-
wej oraz budowa niewielkiego parkingu koło ulicy Kościuszki.
Zakres robót obejmuje ponadto przebudowę przepompowni de-
szczówki, która popłynie w stronę ulicy Dworcowej. 

Prace trwają także na ulicy Langego. Tam drogowcy przy-
stąpili do realizacji zadania w czerwcu. W ramach tej inwestycji
również zostanie położona kanalizacja deszczowa (ulica ta miała
nawierzchnię gruntową i nie posiadała kanalizacji deszczowej),
nawierzchnia z kostki typu pozbruk oraz chodniki i ciąg pie-
szo-jezdny. Inwestycją objęty jest odcinek około 360 metrów.
Harmonogram robót zakłada, że zostaną one ukończone do koń-
ca sierpnia tego roku.

Budowa ulicy Langego to nie jedyna inwestycja drogowa pro-
wadzona obecnie w Puszczykowie. Ekipy drogowców pracują
również na ulicy Nowowiejskiego i fragmencie ul. Wąskiej. 

W obu przypadkach zostanie wykonana nawierzchnia z kost-
ki typu pozbruk oraz kanalizacja deszczowa.

Budowa ulic to nie jedyne inwestycje realizowane w okre-
sie letnim w naszym mieście. W minionych tygodnia zamon-
towano 10 lamp ulicznych na ul. Żytniej, 7 na ul. Tulipanowej
i 3 na ul. Solskiego. 

Wykonawca wszedł już też na plac budowy chodnika na 
ul. Jaskółczej, gdzie powstanie ponad 300 metrowych odcinek
trotuaru (po jednej stronie ulicy). 

Niedawno miasto wykonało ponadto wymianę 6 kotłów ga-
zowych centralnego ogrzewania w Domu Nauczyciela przy 
ul. Wysokiej. Każde mieszkanie w tym domu posiada oddzielny
system grzewczy. 

Wybrano także wykonawcę prac związanych z osuszaniem
murów i piwnic przedszkola nr 3 „Leśni Przyjaciele”. Pla-
nowane jest ułożenie wokół budynku drenażu, do którego zo-
staną podłączone rynny. Dzięki temu rozwiązaniu deszczówka
z dachu nie będzie już wsiąkała w ziemię wokół murów przed-
szkola.

Trwają również przygotowania do termomodernizacji 
sali gimnastycznej wykorzystywanej przez SP nr 1 oraz Gim-
nazjum nr 1. W zakresie prac przewidziano m.in. remont da-
chu, wzmocnienie fundamentów, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej. red

Ulica Nowowiejskiego Ulica Wąska

Ulica Langego Ulica Matejki
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PROBLEMY Z DZIKAMI
W lipcu w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie
zorganizowano spotkanie w sprawie dzików, które
wchodzą na posesje na terenie naszego miasta.
Oprócz przedstawicieli miasta w spotkaniu
uczestniczyli goście z Nadleśnictwa Konstantynowo
w Pecnie, Koła Łowieckiego nr 33 „Żbik” w Mosinie
oraz funkcjonariusze Straży Leśnej działającej przy
Nadleśnictwie Konstantynowo.

Jak mówił Władysław Ślisiński zastępca burmistrza Pusz-
czykowa, największe problemy z dzikami wchodzącymi na po-
sesje są w obrębie ulic: Studziennej, Rolnej, Gołębiej i Krót-
kiej oraz w obrębie ulic Przy Murze i Krętej. Na tych dwóch
obszarach dziki się zadomowiły, przyzwyczaiły do obecnoś-
ci ludzi i przestają reagować na próby usunięcia ich przez miesz-
kańców. 

Mieszkańcy sygnalizują, że często boją się chodzić wie-
czorami ulicami obawiając się spotkania dzików. Zdarzają się
także przypadki żerowania dzików w ogródkach. Burmistrz
zwrócił się z prośbą do przybyłych gości o pomoc w rozwią -
zaniu tego ważnego dla nas problemu

W trakcie spotkania goście zwracali uwagę na to, że przy-
 czyną obecności dzików na posesjach jest przede wszystkim
brak ogrodzeń (lub ich uszkodzenia) i uprawy na działkach,
przyciągające zwierzęta na żer. Leśnicy, myśliwi i strażnicy leś-
ni apelują, aby mieszkańcy, mający swoje domy w okolicach,
gdzie żerują dziki, uporządkowali ogrody (kompostowniki, ster-
ty gałęzi, zarośla z chwastami) i wykonali trwałe ogrodzenia
posesji (płoty, siatki bądź bardzo skuteczne ogrodzenia z elek-
tryzatorem tzw. elektryczne pastuchy). 

Przedstawiciele Nadleśnictwa i Koła Łowieckiego zazna-
czyli, że zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu
Państwa, natomiast ich działalność polega na planowaniu wiel-
kości hodowli zwierzyny i prowadzeniu hodowli na terenie ob-
wodów łowieckich. Koła łowieckie nie mają prawa wykony-

wania polowania na terenach zabudowanych, dlatego wyko-
nywanie jakichkolwiek odstrzałów zwierzyny na terenie
miasta jest niemożliwe.

Podczas spotkania ustalono, że Urząd Miejski opracuje za-
lecenia co należy zrobić, aby zniechęcić dziki do żerowania 
w pobliżu domów i przekaże je zainteresowanym mieszkań-
com. Po spotkaniu Miasto wystąpiło też z pismem do Dyrek-
cji Wielkopolskiego Parku Narodowego z pytaniem, w jaki spo-
sób jest prowadzona gospodarka łowiecka na terenie WPN, czy
jest ograniczana liczebność dzików (nadmierny wzrost popu-
lacji dzików może stworzyć zagrożenie wystąpienia chorób,
w tym pomoru świń). Drugie pismo zostało skierowane do Sta-
rostwa Powiatowego z prośbą o wskazanie miejsca, do którego
należy przewozić odłowioną zwierzynę.

Przedstawiciele Nadleśnictwa Konstantynowo oraz Koła
Łowieckiego „Żbik” w Mosinie zadeklarowali przeprowa-
dzenie pogadanek w szkołach na temat postępowania w przy-
padkach kontaktu z dziką zwierzyną i innych problemów
związanych z obecnością zwierząt na terenie zamieszkałym
przez ludzi. red

UKRADLI ZASUWĘ
Najprawdopodobniej tzw.

złomiarze czyli złodzieje złomu
ukradli zasuwę z przepustu
zamontowanego pod ulicą Poz-
nańską. Sprawcy wycięli całą
konstrukcje zasuwy wraz z me-
 chanizmem do jej opu szczania
i podnoszenia. 

Na pewno nie mogli tego zro-
bić w przy słowiowe pięć minut,
ponieważ konstrukcja była wbe-
tonowana w przepust. Sprawa
została zgłoszona na Policję.

red
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego 
w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej,
Jasnej – STREFA A1.

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 Państwowej 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 Nr 82/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007
roku zmienionej uchwałą Nr 297/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz uchwałą 
Nr 38/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2011 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego
w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – STREFA A1 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.07.2012 r. do 24.08.2012 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 13.08.2012
roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A.

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

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 10.09.2012 roku.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

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

KOMUNIKAT ,,WYPRAWKA SZKOLNA”

Programem w tym roku będą objęci uczniowie rozpoczy-
nający edukację szkolną w klasach I–IV szkoły podstawowej,
klasach I–IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły za-
wodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogól-
nokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum pla-
stycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły ba-
letowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników bę-
dzie przysługiwać uczniom pochodzącym z rodzin spełniających

kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej
oraz o świadczeniach rodzinnych.

Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący,
niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przy-
padku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym
2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych.

Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty szkół.

Burmistrz Miasta Puszczykowa uprzejmie informuje, że w terminie do 20 sierpnia 2012 r. w sekretariacie
szkoły do której w roku szkolnym 2012/13 będzie uczęszczał uczeń, można składać wnioski kierowane 
do dyrektora szkoły – o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.



PRZYPOMINAMY MIESZKAŃCOM 
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Drużyna Obrony Cywilnej reprezentująca
Puszczykowo zdobyła III miejsce w zawodach
Formacji Obrony Cywilnej o Puchar Starosty
Poznańskiego. Zawodnicy z naszego miasta ulegli
tylko reprezentacjom Murowanej Gośliny
i Pobiedzisk. 

W tym roku na arenę zmagań drużyn Obrony Cywilnej wy-
brano Stadion Miejski w Murowanej Goślinie. Uroczystego
otwarcia zawodów dokonał Starosta Poznański, Jan Grab-
kowski. W pierwszej konkurencji rywalizowali komendanci
drużyn, którzy musieli rozwiązać test z wiedzy o zasadach funk-
cjonowania formacji obrony cywilnej. Później drużyny star-
towały na torze przeszkód. Zawodnicy musieli m.in. wykonać
zaporę z worków z piaskiem, „uratować” tonącego i „odgru-
zować” poszkodowanego, usunąć przeszkody – drewnianą bel-
kę oraz metalowy pręt. Jedna z konkurencji polegała na wy-
dobyciu rannych z zagruzowanego budynku i przygotowanie
ich do przeniesienia oraz transport do miejsca udzielenia pierw-
szej pomocy medycznej. Oczywiście członkowie drużyny mu-
sieli wykazać się także umiejętnością udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej.

DRUŻYNA OC 
NA MEDAL

Celem zawodów, w których brały udział drużyny ratownictwa
ogólnego reprezentujące gminy Powiatu Poznańskiego, było
sprawdzenie wyszkolenia i przygotowania organizacyjnego for-
macji obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych 
w warunkach szczególnych oraz popularyzacja humanitarnych
idei obrony cywilnej wśród społeczeństwa. W tegorocznych
zmaganiach udział wzięły drużyny z 13 gmin powiatu.

Zawodnicy zwycięskich drużyn otrzymali indywidualne na-
grody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Zawody organizowane były przez Starostwo Powiatowe w Po -
znaniu – Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obywatelskich oraz Gminę Murowana Goślina. red

STRAŻACY W AKCJI
14 lipca br. nad Puszczykowem przeszły silne burze. Nawałnica powaliła
w mieście kilka drzew. 

Do usuwania skutków wichury, oficer dyżurny Miejskiego Stanowiska Kierowania
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, dwukrotnie dyspo-
nował jednostkę OSP Puszczykowo. Pierwsza interwencja miała miejsce na ul. Wy-
sokiej niedaleko skrzyżowania z ul. Studzienną. 

Druga na ul. Brata Józefa Zapłaty, gdzie powalone drzewa uszkodziły linię ener-
getyczną. Strażacy z OSP Puszczykowo usunęli uszkodzenia i udrożnili przejście
dla pieszych od ul. Źródlanej oraz wjazd na Stare Puszczykowo przez ulice Brata
Józefa Zapłaty i Przecznica. red

że po zakończeniu pracy Urzędu Miejskiego, 
kiedy potrzebna jest pomoc w nagłych przypadkach 

(awaria wodociągu, uszkodzenie kanalizacji, przewrócone drzewo, itp.) 
można kontaktować się ze Strażą Miejską pod numerem alarmowym 

tel. 692 458 534 w godz. od 7.00 do 20.00 
lub dzwonić pod alarmowy nr Urzędu Miasta 602 444 900 (czynny całodobowo)



Echo Puszczykowa lipiec 201210 www.puszczykowo.pl

KULTURA

MAKSIMUM TREŚCI
MINIMUM GESTÓW
Czy po wieczorze spędzonym z satyrykiem można być jednocześnie
wesołym i zamyślonym? W przypadku Andrzeja Poniedzielskiego 
jest to możliwe. 

w poetyckie rozważania nad sensem
życia, różnicą pokoleń i płci, nad młodoś-
cią, starością, przemijaniem…

I taki właśnie był także wieczór w Sali
im. Jana Pawła II, podczas którego sal-
wy śmiechu i braw przeplatały się z mi-
nutami zadumy. Niesamowite w Ponie-
dzielskim jest także to, że potrafi wprawić
w śmiech i zadumę zarówno tych, dla któ-
rych opowieści o początkach jego, jak to
określa bardowskiej twórczości, to nie-
malże prehistoria, jak i swoich rówie-
śników. Ale taki właśnie jest Ponie-
dzielski, maksimum treści przy minimum
gestów. red

Artysta nie zawiódł także w Puszczy-
kowie, gdzie w Sali im. Jana Pawła II 
w kościele pw. Józefa Oblubieńca NMP
spotkał się z fanami jego twórczości 
w spektaklu kończącym sezon Spotkań
Kulturalnych. 

W Puszczykowie satyrykowi akompa-
niował pianista Andrzej Pawlukiewicz. 

Jak napisało już wielu znawców te-
matu, fenomen Andrzeja Poniedziel-
skiego polega przede wszystkim na tym,
iż jak nikt inny potrafi w genialny spo-
sób połączyć żart z zadumą. Słuchając
Andrzeja Poniedzelskiego można po-
rzucić codzienne sprawy i zanurzyć się

W Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury w Pusz-
czykowie można wciąż kupić publikacje poświęcone naszemu
miastu: „Pradzieje i wczesne dzieje Puszczykowa”, autorstwa
Przemysła Bobrowskiego i Jarmili Kaczmarek, PUSZCZY-
KOWO miasto-ogród, autorstwa Andrzeja Przybysza, Kroni-
ka publicznej szkoły powszechnej w Puszczykowie (1945–1972)
oraz Towarzystwo gimnastyczne „Sokół” w Pu szczykowie. Obie
autorstwa Ludwika Madeja.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 61 81 946 49. red

DO KUPIENIA 
w Bibliotece
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WYDARZENIE

Konkursy, koncert i mnóstwo dobrej zabawy 
– to wszystko czekało na tych, którzy 21 lipca stawili
się na Przystani wodnej nad Wartą w Puszczykowie,
gdzie zorganizowano Piknik Rodzinny. Imprezę
zorganizowano w ramach obchodów 50-lecia
nadania praw miejskich Puszczykowu.

Wspaniała pogoda zachęcała do spędzenia sobotniego
popołudnia na świeżym powietrzu, z rodzinami 
i przyjaciółmi, dlatego na przystań przyszło wiele rodzin. 

Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele
atrakcji. Dzieci malowały wg własnego pomysłu
przygotowane kontury puszczyków – symbole naszego
miasta, można było spróbować swoich sił na westernowej
strzelnicy, strzelać karne, zakręcić hula hopem. Na bardziej
wytrwałych czekał bokserski ring, na którym można było
spróbować nawlec igłę w bokserskich rękawicach. Wokół
unosiły się bańki mydlane. Oczywiście nie zabrakło też
smakowitych grillowanych potraw.

Na zakończenie pikniku na scenie pojawili się muzycy
z zespołu Wehikuł czasu, którzy zagrali covery światowych
przebojów. red 

PIKNIK 
NAD WARTĄ



Absolwenci rozpoczną przecież kolejny rok szkolny w nowych szkołach, a w przypadku gimna-
zjalistów w większości poza Puszczykowem – chyba, że zdecydowali się kontynuować naukę
w Liceum Ogólnokształcącym w naszym mieście.

Zakończenie roku szkolnego zawsze jest okazją do nagrodzenia uczniów, którzy całorocznym tru-
dem zapracowali na świadectwa z wysokimi średnimi oraz sportowców, którzy godnie reprezentowali
swoje szkoły i Puszczykowo na wielu sportowych arenach, a zapewniamy, że takich nie brakowało.

Korzystając z okazji dyrektorzy szkół oraz nauczyciele podziękowali również rodzicom uczniów,
którzy najaktywniej włączali się w życie szkolnej społeczności. Uczniowie zrewanżowali się wszyst-
kim występami artystycznymi.

Wszystkim uczniom puszczykowskich szkół życzymy udanych, wesołych i przede wszystkim bez-
piecznych wakacji.

Już mają wakacje
29 czerwca br. dla wszystkich uczniów zabrzmiał ostatni w tym roku szkolnym dzwonek.
Tradycyjnie w każdej z puszczykowskich placówek oświatowych szczególnie uroczyście
żegnano najstarsze roczniki opuszczające mury szkolne. W szkołach podstawowych
uczniów klas szóstych, a w gimnazjach trzecioklasistów.

Gimnazjum nr 1

Szkoła
Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła
Podstawowa nr 2

Szkoła
Podstawowa nr 1

Szkoła
Podstawowa nr 1

Gimnazjum nr 1
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WAKACJE

W tegorocznych półkoloniach letnich,
organizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 
i w Gimnazjum nr 2, wzięło udział łącznie 120
dzieci: 64 w pierwszym i 56 w drugim tygodniu. 

Jak co roku, dzieci miały okazję skorzystać 
z wielu atrakcji, m.in. wyjazdów na basen 
do Suchego Lasu oraz puszczykowskiego
Wielspinu, wyjazdów do Multikina na filmy
„Spiderman” oraz „Epoka lodowcowa 4”, pieszych
wycieczek do Centrum Animacji Kultury itp.
Pogoda dopisała i dzięki temu nasi uczniowie
mogli spędzić większość czasu na świeżym
powietrzu, gdzie zorganizowano dla nich zajęcia
sportowe oraz gry i zabawy ruchowe. 
Nad wszystkimi przedsięwzięciami przez dwa
tygodnie czuwał kierownik półkolonii,
Przemysław Hejnowicz. Zajęcia komputerowe
prowadził tradycyjnie Andrzej Krześlak,
natomiast o zdrowie dzieci dbała Anna
Wierzbińska – pielęgniarka szkolna. 
Jak co roku transport zapewniła puszczykowska
firma Sławomira Miki. 

Fot: S. Woźniak, A. Lewandowska

PÓŁKOLONIE 
Z ATRAKCJAMI
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KULTURA\SPORT

TENISOWE 
WARSZTATY
Od 2 do 6 lipca na kortach ziemnych 
w Centrum Animacji Sportu przy ulicy
Kościelnej odbył się pierwszy turnus
warsztatów tenisowych. 

Dzieci były podzielone na dwie grupy: klas 1–3
oraz klas 4–6 szkół podstawowych. Zajęcia trwały
po dwie godziny dla każdej z grup. Pogoda dopisała,
bo tylko jeden dzień okazał się na tyle deszczowy,
że trzeba było odwołać zajęcia. Jednak odrobiliśmy
je w kolejnym tygodniu. 

W sierpniu odbędą się jeszcze dwa turnusy: od 
6 do 10 oraz od 13 do 17. Są jeszcze wolne miejsca
dla dzieci klas 1–3. Informacje pod nr. tel. 666 851 382.
Zapraszamy! /CAS/Joanna Hejnowicz

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe zaprasza 
w dniach 7–9 września (piątek – niedziela) 
na Turniej Tenisowy PTS Cup 2012.

Rozgrywki odbywać się będą na kortach ziemnych przy uli-
cy Kościelnej 7 w Puszczykowie. 

Kategorie wiekowe: singiel panów – open i 45 plus, 
debel – 45 plus, gra mieszana – open. 

Losowanie w czwartek (06.09.) o godzinie 20-tej na kortach.
Zapisy wyłącznie do jednej kategorii.

Uczestnicy wezmą także udział w losowaniu atrakcyjnych
nagród, turniej będzie jednocześnie zamknięciem sezonu let-
niego. 

Szczegółowy regulamin na: www.ptspuszczykowo.pl 
Zgłoszenia sms: 600 487 486 lub elektronicznie: 

e-mail – preisler@tenispreisler.pl

TURNIEJ TENISOWY PTS CUP 2012

W lipcu w BMCAK w ramach „Wakacyjnych spotkań z teatrem” dzieci obejrzały dwa spektakle. 
Najmłodsi z zadowoleniem przyjęli opowieści o „Przygodach Małpki Fiki Miki” oraz „Kota w butach”. 
Obydwa przedstawienia zgromadziły komplety małych widzów, którzy doskonale się bawili. 
Serdecznie dziękujemy małym widzom i serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z teatrem.

SIERPIEŃ W BMCAK
Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury 

zaprasza w sierpniu:
Dzieci na „Poranki z bajką” 

– wtorek (7 i 14 sierpnia ) godz. 11.00 
Młodzież na „ Filmowe piątki” 

– piątek (3 i 17 sierpnia) godz. 11.00 
Dorośli: 

Fitness – poniedziałki (6 i 13 sierpnia) godz. 11.00
Joga – czwartek (2, 9 i 16 sierpnia) godz. 11.00 

Szczegółowe informacje na stronie www.biblioteka.iq.pl

WAKACYJNE SPOTKANIA Z TEATREM
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WYDARZENIE

KOLONIE MIEJSKIE 
Na tegoroczne kolonie miejskie do Mrzeżyna, 
do ośrodka kolonijno-wypoczynkowego Rutex,
wyjechało 30 dzieci. 

W programie kolonii znalazło się wiele ciekawych propo-
zycji. W godzinach przedpołudniowych dzieci odbywały wy-
cieczki piesze do miasta, portu rybackiego oraz wyjścia na plażę
miejską. Młodzież poznała historie Mrzeżyna, pracę rybaków
i pracowników portu oraz okoliczną faunę i florę. Na plaży miej-
skiej korzystali z kąpieli morskiej pod opieką ratownika,
zażywali spacerów brzegiem morza, rzeźbili z piasku. Na te-
renie ośrodka mogli też korzystać z krytego basenu. 

Podczas zajęć popołudniowych koloniści mieli możliwość
doskonalenia własnych zainteresowań sportowych z zakresu
piłki nożnej, piłki siatkowej, gry w kometkę, ringo, tenisa
stołowego i pływania. Podsumowaniem tych zajęć była Spar-
takiada kolonijna, turniej tenisa stołowego i zawody pływac-
kie. Cztery popołudnia były przeznaczone na zajęcia praktyczne
z zakresu nauki szybkiego czytania i umiejętności właściwej
koncentracji. Uwzględniono również propozycję Rady kolo-
nii o przeprowadzeniu konkursu „Mam talent”. Podczas wy-

cieczek autokarowych do Kołobrzegu i Międzyzdrojów ko-
loniści zwiedzali muzea, byli przy latarni morskiej i Pomni-
ku zaślubin z morzem w Kołobrzegu. Jak podkreślali olbrzy-
mie wrażenie zrobił na nich seans w kinie 5D.

Tegoroczne kolonie firmowane przez Miasto Puszczykowo
trwały od 1 do 11 lipca. red



ZDZISIO
Zdzisio to kudłaty czarny psiak średniej wielkości. Trafił do przytuliska razem z trzema innymi
psami odebranymi podczas interwencji nieodpowiedzialnemu opiekunowi. Jeszcze nie do końca
potrafi chodzić na smyczy. Jest młody ma ok. 3/4 lat. Powinien dogadać się z suczkami. Jest bar-
dzo przyjazny. Potrzebuje cierpliwego opiekuna z dostępem do ogrodu.
Kontakt:dorotakordylewska@wp.pl tel.: 502 596 943

LEON
Leon – to oryginalny, długowłosy, owczarkowaty pies. Ma ok.6 lat, zna smycz – czyli chętnie i ład-

nie na niej spaceruje. Lubi ludzi, chętnie do nich podchodzi po swoja porcje pieszczot.
Życie w schroniskowej klatce widać bardzo go stresuje – wyraźnie czeka na Człowieka, który za-

bierze go do domu. Prawdopodobnie za tym domem tęskni.
Mamy nadzieje, że znajdzie się jego właściciel – oby jak najprędzej – ale jeśli nie – piękny Leon

szuka dla siebie nowego miejsca na zawsze. Kontakt:aneta.bartkowska@gmail.com tel.: 607 067 183
b.l.buczyk@wp.pl tel.: 793 980 931
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INFORMACJE

DAJMY IM PRAWDZIWY DOM 

TIGRA
Tigra to młoda i bardzo energiczna sunia. Trafiła na początku marca do podpoznańskiego schro-

niska, jest szczupła i ma piękną maść. Sunia jest przyjacielska w stosunku do psów i suczek, sprag-
niona kontaktu z człowiekiem oraz spacerów. Osoba, która ją przygarnie musi być dla niej prze-
wodnikiem. Wielu rzeczy Tigra odrobinkę się boi, jak np. samochodu, z człowiekiem potrafi jednak
pokonać swoje lęki. Sunia nie potrafi jeszcze komend ale chętnie je smakołyki więc szybko powin-
na się nauczyć podstawowych rzeczy. 

Kontakt: snuszkak@gmail.com tel.: 509 565 343, aneta.bartkowska@gmail.com tel.: 607 067 183

Tigra, Zara, Leon, Tadzio i Zdzisio to psy, które można adoptować z puszczykowskiego przytuliska. Zwierzęta
czekają na ludzi, którzy z miłością przygarną je i dadzą prawdziwy DOM. Aby przybliżyć naszym Czytelnikom
czekające na nowy dom psy prezentujemy ich profile przygotowane przez wolontariuszy Fundacji Animalia. 

ZARA
Zara to ok. 4 letnia sunia, która trafiła do podpoznańskiego przytuliska 29 października. Na po-

czątku listopada została odebrana przez właściciela. Niestety w marcu pojawiła się ponownie. Te-
raz znamy jej historie – Zara została swego czasu zabrana z poznańskiego schroniska do pilnowała
firmy. Uciekła raz – została odebrana. Okazało się, że po raz drugi uciekła krótko po tym. Nie wy-
kazuje jakiejkolwiek agresji do ludzi. Jest miła, energiczna, lubi pieszczoty, ale nie jest przy tym wy-
lewna. Być może jest to wynik tego, że nie poświęcano jej wystarczająco czasu. 

Kontakt: aneta.bartkowska@gmail.com, tel.: 607 067 183 – dorotakordylewska@wp.pl 
tel.: 502 596 943

TADZIO
Tadzio to piękny choć zlękniony pies. Trafił do przytuliska razem z trzema innymi psami odebra-
nymi podczas interwencji nieodpowiedzialnemu opiekunowi. Jeszcze nie do końca potrafi chodzić
na smyczy. Jest młody ma ok. 3/4 lat. Powinien dogadać się z suczkami. Jest bardzo przyjazny. Po-
trzebuje cierpliwego opiekuna z dostępem do ogrodu.
Kontakt:dorotakordylewska@wp.pl tel.: 502 596 943
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OŚWIATA

„CZYTAM, MYŚLĘ, DZIAŁAM” W JEDYNCE 
Kilkutygodniowa praca nad projektem „Czytam,
myślę, działam” została zakończona…uf…

Produktami finalnym było 6 niezależnych przedstawień teat-
ralnych, przygotowanych przez uczniów Puszczykowskiej 
Jedynki, które powstały w oparciu o książki dla dzieci i młod-
zieży. 

Uczniowie poszczególnych klas od IV do VI losowali książki,
które czytane były przez nich na lekcjach, a stały się podstawą
do stworzenia scenariuszy i scenografii „sztuk”. Uczniowie nie
tylko zaskoczyli dyrekcję i nauczycieli talentami aktorskimi
ale również pomysłowością w wykonaniu rekwizytów i kos-
tiumów. Oprawa graficzna i muzyczna przedstawień została
przygotowana na miarę oskarowej. Brawo! red

NOCOWANKO U LEŚNYCH 
PRZYJACIÓŁ

Chcielibyśmy również, by opuszcza -
jąc przedszkole zabrały ze sobą ogrom-
ny bagaż miłych wspomnień. Jednym 
z nich być może będzie uroczystość za-
kończenia pobytu w naszym przedszko-
lu. Najstarsze dzieci dostąpiły w tym roku
zaszczytu nocowania w przedszkolu.
Wspaniała przygoda kształtująca samo-
dzielność, odpowiedzialność, radzenie so-
bie w różnych sytuacjach rozpoczęła
się w piątek, 15 czerwca.

Rodzice przygotowali dla dzieci wie-
le gier i atrakcji przy ognisku.

W ciągu pobytu dzieci w przed -
 szkolu staramy się wyposażyć je 
w wiedzę i umiejęt ności, które
będą im potrzebne w życiu
codziennym i przygotują je 
do podjęcia nauki w szkole. 

mowa dyskoteka, projekcja bajki jak 
w prawdziwym kinie. Kiedy zmęczenie
dało się we znaki (ok. 24.00 ) w sali za-
panował błogi sen. Nie na długo – już 
o 5.30 rano pierwsze oczka otwierały się
ciekawie. Podczas porannej pobudki
dzieci odkryły, że mają pomalowa ne
twa rze, nie przeszkodziło to jednak 
w wiel kiej bitwie na poduchy! Wszyscy
niecierpliwie czekali na „Certyfikaty
Od wagi” – w końcu nocowanie bez ro-
dziców to wielka sztuka, wymagająca ja-
kiegoś potwierdzenia na papierze. 

Potem mycie, składanie śpiworów,
ubrań i wspólne przygotowanie śniada-
nia, a później całuski i jeszcze raz całuski
od stęsknionego tatusia i mamuśki. Dzie-
ci całe i szczęśliwe wróciły ze swymi ro-
dzicami do domu zabierając ze sobą
miłe wspomnienia. 

Oczywiście nie udałoby się tak wspa-
niale wszystko przygotować, gdyby nie
rodzice, którzy z wielkim zaangażowa-
niem pomogli przygotować tę wyjątkową
imprezę. Wszystkim bardzo dziękuję. 

Renata Palm

Wspólna zabawa trwała do godz.
20.00. Następnie rodzice pożegnali się ze
swoimi pociechami i poszli do domów.
My zaś rozpoczęliśmy przygotowania do
spania: należało więc wybrać sobie
miejsce na materacach, umyć się i ubrać
piżamkę. Oczywiście są to niezwykle pro-
ste czynności ale pierwszy raz bez mamy
i taty to już zmienia zupełnie swój wy-
miar. Zanim jednak położyliśmy się
spać – przeżyliśmy wiele przygód...

Było więc zwiedzanie zakamarków
przedszkola przy świetle latarek, piża-

LipDub to rodzaj wideoklipu, w któ-
rym występujące osoby poruszają ustami
do puszczonej z playbacku piosenki. 

Wideoklip stworzono w celu promo-
wania szkoły oraz życia bez nałogów. Na

internetowej witrynie szkoły każdy uczeń
występujący w tej niecodziennej produkcji
miał kolorowe przebranie oraz swoje 5 se-
kund w filmiku. Pojawili się terroryści, ha-
zardziści, chemicy i wiele innych. red

PUSZCZYKOWSKI LIPDUB
Na internetowej stronie Gimnazjum nr 1 (www.gimpuszczyk1.cba.pl) można

obejrzeć LipDuba nakręconego przez puszczykowskich gimnazjalistów. 



II miejsce – Konie Rafały
III miejsce – Białe Murzyny

Kategoria gimnazjów
I miejsce – Chłopaki ze Starego
II miejsce – FC Majewski
III miejsce – Cienkie Bolki

Piłka koszykowa

I miejsce – Chłopaczki do bicia
II miejsce – SLAM
III miejsce Dream Team 

Plażowa piłka siatkowa mężczyzn

I miejsce – Krzysztof Grzesiak/ 
Mateusz Lewicki

II miejsce – Hubert Rutkowski/ 
Marcin Łukaszewski

III miejsce – Jakub Nowak/ 
Bartek Nowak 

Brydż sportowy 

I miejsce – Marcin 
Bonawenturczak/Robert 
Ciesielski z Poznania

II miejsce – Zbigniew Geisler/Jerzy 
Wilczek z Obornik

III miejsce – Tomasz Knitter/Paweł 
Siwak z Puszczykowa

Piłka nożna zespołów niezrzeszonych

I miejsce – Kielich Doznań
II miejsce – REAL
III miejsce – My Music 

Wędkarstwo 

Kategoria junior 
I miejsce – Michał Weber
II miejsce – Jakub Nowak
III miejsce – Krzysztof Przybył

Kategoria kobiet
I miejsce – Maria Kowalec
II miejsce – Stanisława Rusiniak 
III miejsce – Bożena Skrzypek 

Kategoria senior 
I miejsce – Jacek Gensler
II miejsce – Łukasz Anioła
III miejsce – Kazimierz Anioła 

Turniej 
NESTOR 50+ PUSZCZYKOWO

I miejsce – Szamotuły 
II miejsce – Pniewy 
III miejsce – Przeźmierowo
IV miejsce – Puszczykowo
V miejsce – Grodzisk Wlkp.
VI miejsce – Luboń 

Wszystkim dziękujemy za udział, 
gratulujemy sportowej postawy 

i zapraszamy za rok!

/CAS/Joanna Hejnowicz

Tenis ziemny szkół podstawowych 
i gimnazjów

Kategoria szkół podstawowych klasy 0–1
I miejsce – Radek Preisler

Kategoria szkół podstawowych klasy 2–3
I miejsce – Bazyli Gawroński

Kategoria szkół podstawowych klas 4–6
I miejsce – Jędrzej Kowal
II miejsce – Łukasz Ratajczak
III miejsce – Hubert Marcinkowski
IV miejsce – Janek Kubasiński 
V miejsce – Adam Blum 

Tenis ziemny seniorów

Singiel mężczyzn
I miejsce – Jacek Kowal
II miejsce – Janusz Wieczorek
III miejsce – Jarosław Nowacki

Debel mężczyzn
I miejsce – Lucjan Głowacki/Paweł

Gallas
II miejsce – Piotr Gosieniecki/Piotr 

Horbulewicz
III miejsce – Leszek Janaszek/Jarogniew 

Janaszek

Mikst

I miejsce – Iwona Weber/Ryszard 
Pietrzak

II miejsce – Jolanta Heller/Krzysztof 
Heller

III miejsce – Weronika Kanarek/
Tomasz Wysocki

Biegi przełajowe

Kategoria szkół podstawowych dziewczęta 
I miejsce – Weronika Gawin

Kategoria szkół podstawowych chłopcy 
I miejsce – Jakub Gierszewski

Kategoria szkół ponadgimnazjalnych
dziewczęta 

I miejsce – Anna Andrzejewska
Kategoria open – kobiety

I miejsce – Julia Dobieżyńska 
II miejsce – Bernadeta Łuczak

Kategoria open – mężczyźni
I miejsce – Marcin Stachowiak
II miejsce – Przemysław Brożek
III miejsce – Mariusz Brewka

Puszczykowska Liga Piłki Nożnej
Szkół Podstawowych i Gimnazjów 

Kategoria szkół podstawowych 
I miejsce – Mięsne Jeże

Tenis stołowy
Kategoria junior 

I miejsce – Jakub Zielewicz
II miejsce – Robert Antkowiak
III miejsce – Jędrzej Kowal

Kategoria senior
I miejsce – Jacek Mazurek
II miejsce – Daniel Niedbała
III miejsce – Dariusz Szulc

Badminton 

Kategoria klas 1–3 szkół podstawowych
I miejsce – Jakub Mikołajczak
II miejsce – Jakub Standar

Kategoria chłopców klas 4–6 
szkół podstawowych

I miejsce – Wojciech Pawlik
II miejsce – Jakub Kędziora
III miejsce – Jakub Mazurek
IV miejsce – Jakub Mączyński

Kategoria dziewcząt gimnazja
I miejsce – Weronika Wojda
II miejsce – Izabela Dolczewska
III miejsce – Anna Gensler

Kategoria chłopców gimnazja
I miejsce – Mateusz Kędziora
II miejsce – Kacper Mazur
III miejsce – Dawid Zeuschner

Kategoria OPEN kobiet 
I miejsce – Katarzyna Kistowska
II miejsce – Anna Mikołajczak

Kategoria OPEN mężczyzn
I miejsce – Przemysław Janaszek
II miejsce – Paweł Bakun
III miejsce – Mateusz Wilczek

Szachy

Kategoria szkół podstawowych 
I miejsce – Maciej Owsianny z Mosiny
II miejsce – Krzysztof Malkowski 

z Puszczykowa
III miejsce – Andrzej Biernacki 

z Puszczykowa
Kategoria szkół ponadpodstawowych

I miejsce – Wojciech Niedbała 
z Puszczykowa

II miejsce – Jakub Zielewicz z Mosiny
III miejsce – Michał Biernacki 

z Puszczykowa 
Kategoria open

I miejsce – Piotr Zielewicz z Mosiny 
II miejsce – Przemysław Jędrzejczak 

z Mosiny
III miejsce – Kazimierz Malkowski 

z Rogalina
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SPORT

DNI PUSZCZYKOWA NA SPORTOWO
Z okazji Dni Puszczykowa na boiskach i halach odbyło się wiele turniejów 
i rozgrywek. Niektóre z nich rozegrano 2 czerwca, a inne toczyły się 
od 20 maja, by finały rozegrać w ten szczególny dla Miasta dzień.
Zwycięzcom wręczono puchary i medale. Dziś przedstawiamy klasyfikację
końcową w poszczególnych dyscyplinach:
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INFORMACJE

Chcesz podnieść swoją wartość w oczach potencjalnego, bądź
obecnego pracodawcy?

Chcesz zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje, ale nie wiesz gdzie
i jak możesz to zrobić?

Chcesz wiedzieć w jakich zawodach warto się kształcić oraz
czy masz odpowiednie predyspozycje do ich wykonywania?

Jesteś osobą w wieku 25–64 lata i mieszkasz w powiecie poz-
nańskim?

Spotkanie w Puszczykowie odbędzie się 24.08.2012 r.
o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4
w sali sesyjnej Rady Miasta Puszczykowa.

Zapisy przyjmuje:
Biuro Projektu Eugenius; ul. Zwierzyniecka 10,

60-813 Poznań; tel./fax +48 61 847 80 25,
kom. 693 787 070;

e-mail: rekrutacja@poznanskiekwalifikacje.pl

Projekt pt. „Kształcenie ustawiczne w powiecie poznań-
skim – szansa dla każdego”, realizowany jest w okresie od

02.01.2012 r. do 30.11.2013 r. przy współudziale środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu prowadzone są BEZPŁATNE spotkania
informacyjno-rekrutacyjne oraz BEZPŁATNE doradztwo in-
dywidualne dla osób zainteresowanych podniesieniem swoich
kwalifikacji zawodowych, zdobyciem nowych umiejętności
bądź przekwalifikowaniem zawodowym.

Podczas spotkań informacyjnych oraz doradztwa indywi-
dualnego uczestnicy otrzymują wyczerpujący zestaw materiałów
informacyjnych na temat możliwości kształcenia formalnego
oraz aktualną bazę placówek realizujących takie kształcenie
w województwie wielkopolskim.

Projekt skierowany jest do osób w wieku od 25–64 lat, któ-
re są zainteresowane kształceniem formalnym w formach szkol-
nych i zamieszkują w powiecie poznańskim w gminach wiej-
skich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców.
W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne, nie-
aktywne zawodowo jak również zatrudnione w mikro,
małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Informacje dotyczące projektu wraz z filmem promocyjnym
znajdują się na stronie internetowej: www.poznanskiekwali-
fikacje.pl red

PRACA DLA ZAWODOWCÓW
Wystartował serwis www.zawodowcy.org.
Rejestrując się na nim, błyskawicznie i całkowicie
za darmo można będzie znaleźć pracę, staż,
praktykę bądź pracownika, stażystę, praktykanta.

Opracowany przez specjalistów Politechniki Poz-
nańskiej i dostępny poprzez stronę www.zawodowcy.org
system umożliwia uczniom kształcącym się w szkołach
zawodowych i innych ponadgimnazjalnych placów-
kach oświatowych dla młodzieży w Wielkopolsce od-
nalezienie wymarzonej pracy, praktyki lub stażu.

Rejestracja jest darmowa i bardzo prosta. Uczeń
musi szczegółowo określić swoje umiejętności, a sy-
stem na podstawie zgłoszeń od pracodawców auto-
matycznie dopasuje do nich oferty pracy, praktyk czy
staży. Innowacją jest fakt, że uczennice i uczniowie
mogą podać umiejętności charakterystyczne dla kilku
zawodów. Rejestracja w systemie wymaga wpisania
kodu jednorazowego, po który uczeń powinien się
zgłosić do dyrektora ich szkoły.

Uruchomienie systemu to także świetna wiadomo-
ść dla pracodawców. Każda wielkopolska firma już dziś

może zarejestrować się w systemie i bardzo precyzyjnie
określić, jakich pracowników, stażystów lub prakty-
kantów szuka. W odpowiedzi otrzyma informację o kan-
dydatach z odpowiednimi umiejętnościami w formie lis-
ty uczniów uszeregowanych według procentowego
wskaźnika dopasowania kompetencji.

To duża oszczędność czasu, bo na rozmowę kwa-
lifikacyjną pracodawca będzie mógł zaprosić jedynie
osoby w najwyższym stopniu spełniające jego ocze-
kiwania.

Aktualne informacje o projekcie, w tym przewodni-
ki jak zarejestrować się w systemie, znaleźć można na
stronie www.zawodowcy.org oraz na www.facebook.
com/zawodowcy.org.

Projekt „Wielkopolski system monitorowania i pro-
gnozowania” realizowany jest przez Politechnikę Poz-
nańską przy współpracy Partnerów Województwa
Wielkopolskiego i Miasta Poznań.

Instytucjami wspierającymi jest Powiatowy Urząd Pra-
cy w Poznaniu oraz 21 innych Instytucji, Starostw i or-
ganizacji pracodawców z Wielkopolski.

red

JAK PODNIEŚĆ SWOJE
KWALIFIKACJE?
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MEDICOR Sp. z o.o. Przychodnia Zdrowia „SALUS”,
ul. Kraszewskiego 11– 61 813 32 03 
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.

Puszczykowski Ośrodek Zdrowia POZMED sp. z o.o. 
ul. Poznańska 36 – 61 830 14 74; 61 830 14 77
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. 

Praktyka Lekarza Rodzinnego MARIA STEMPNIAK, 
ul. Kraszewskiego 6 – 61 898 40 19
Rejestracja jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Wysoka 1 – 61 819 46 48

Urząd Pocztowy, ul. Magazynowa 2 – 61 898 30 13 

Biblioteka Miejska im. MAŁGORZATY MUSIEROWICZ 
w Puszczykowie, ul. Wysoka 1 – 61 819 46 49 

Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera, 
ul. Słowackiego 1 – 61 813 37 94

Prywatne Przedszkole Nr 1 „Pracowite Pszczółki”, 
ul. Wysoka 2 – 61 813 30 52

Przedszkole Niepubliczne FLOH 
ul. Czarnieckiego 2 – 61 819 36 15
Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Stokrotka”, 

ul. Niepodległości 14 – 61 813 32 57

Niepubliczne Przedszkole Nr 3 „Leśni Przyjaciele”, 

ul. Przyszkolna 1 – 61 813 31 52

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Kubusia 

Puchatka” ul. Jarosławska 1 – 61 830 24 95

lub 692 489 191

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza, 

ul. Wysoka 2 – 61 813 34 61

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, 

ul. Kasprowicza 1 – 61 813 33 71

Gimnazjum Nr 1 im. Alberta Einsteina, 

ul. Wysoka 2 – 61 819 43 57 

Gimnazjum Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego, 

ul. Kasprowicza 1 – 61 819 46 87

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, 

ul. Kasprowicza 3 – 61 813 34 11

Gabinet weterynaryjny – Blumczyński Tadeusz, 

3 Maja 2, Puszczykowo – 61 813 39 61 pn-pt: 8-10, 

ORLIK, ul. Jarosławska, 19-21

animator – T. Koczajewski – 508 228 079
gospodarz – A. Toma – 505 302 583

ORLIK, nowe Osiedle, animator – K. Dolczewski – 606 433 486
gospodarz – P. Stefaniak – 509 082 799

Apteka w Starym Domu, ul. Dworcowa 22 – 61 819 40 28, 
601 968 250, fax 61 819 41 14

Apteka Alchemia, ul. Kościelna 7, 62-040 Puszczykowo 
– 61 813 30 04, fax 61 819 43 36, 603 034 600

Apteka pod Puszczykiem, 
ul. Kraszewskiego 11 – 61 898 42 39

Apteka Viola Farm, ul. Poznańska 74A – 61 813 32 01
czynna: poniedziałek – piątek 8:00-20:00

Apteka św. Kamila w Puszczykowie, 
ul. Poznańska 56 – 61 813 37 87

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Wniebowziętej
ul. Kościelna 1 – 61 813 31 83

Kościół parafialny pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP
ul. Dworcowa 16 – 61 813 31 35, fax 61 819 32 44

WAŻNE PLACÓWKI I URZĘDY

URZĄD MIEJSKI 
ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo
tel./fax 61 898 37 00
e-mail: um@puszczykowo.pl
www.puszczykowo.pl
Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 8.00–16.00
Wtorek-piątek: 7.30–15.30

BURMISTRZ MIASTA 
Andrzej Balcerek
Budynek A, pokój nr 5
tel./fax 61 898 37 37
e-mail: um@puszczykowo.pl
godziny przyjęć:
Poniedziałki 14.00–16.00, 
Środy 8.00 – 10.00

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Władysław Ślisiński
Budynek A, pokój nr 7
tel./fax 61 898 37 31
e-mail: viceburmistrz@puszczykowo.pl
godziny przyjęć:
Wtorki 12.00–15.00, 
Czwartki 9.00–12.00
Prosimy o wcześniejsze umawianie się 
na wizyty u Burmistrzów Miasta.

SKARBNIK 
Piotr Łoździn
tel. 61 893 37 23
Budynek B, pokój nr 3
e-mail: skarbnik@puszczykowo.pl

SEKRETARZ 
Maciej Dettlaff
budynek A, pokój nr 6
tel. 61 898 37 32
e-mail:sekretarz@puszczykowo.pl
Godziny przyjęć:
poniedziałki 13.00–15.00,
środy 8.00–10.00

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 
Zbigniew Czyż
e-mail: zbigniew.czyz1@wp.pl
tel. 662 140 900
Prosimy o wcześniejsze umawianie się
na spotkanie z Przewodniczącym Rady
Miasta Puszczykowa

ZASTĘPCA 
PRZEWODNICZĄCEGO
Janusz Szafarkiewicz
e-mail: januszszafarkiewicz@wp.pl
tel. 606 701 055
Prosimy o wcześniejsze umawianie się
na spotkanie z zastępcą
Przewodniczącego Rady Miasta
Puszczykowa

BIURO 
RADY MIASTA
tel. 61 898 37 34, 
tel./fax 61 898 37 11
e-mail: rada@puszczykowo.pl

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW INFORMATOR MIEJSKI

Numer Alarmowy 111122

Pogotowie Ratunkowe 999999

Straż Pożarna 999988

Policja 999977

Pogotowie Wodno-kanalizacyjne 999944

Pogotowie Energetyczne 999911

Pogotowie Gazowe 999922

WAŻNE TELEFONY
Policja w Puszczykowie ((24h)) 660022  443300  009988  

6611  884411  3300  2200

Straż Miejska – w godz. 7–22 669922  445588  553344

Pogotowie Ratunkowe w Luboniu 6611  8811  3300  999999

Zespół Zarządzania Kryzysowego 24h 660022  444444  990000

Szpital w Puszczykowie (centrala) 6611  8899  8844  000000

Szpitalny Oddział Ratunkowy 6611  8899  8844  110011

TELEFONY ALARMOWE
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SPORTOWY KONIEC WAKACJI

I turnus: 20 – 24 sierpnia 2012 r.
II turnus: 27 – 31 sierpnia 2012 r. 

Zajęcia będą odbywały się 
w następujących miejscach: 

– Biblioteka Miejska Centrum Animacji
Kultury – baza

– puszczykowskie Orliki
– teren rekreacyjny CAS przy ulicy Koś-

cielnej
– sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej

nr 1
Zajęcia są odpłatne. Koszt to 50 zł za

cały turnus (płatne do 17 sierpnia za I tur-
nus, do 24 sierpnia za II turnus – w ka-
sie BM CAK).

W cenę wliczone są: opieka instruk-
torów, opieka pielęgniarki, obiad, drob-
ne przekąski regeneracyjne, napoje.

Dla uczestników przygotowano bo-
gaty program z zajęciami sportowymi
z różnych dyscyplin (siatkówka, koszy-
kówka, tenis ziemny, tenis stołowy, piłka
nożna). W razie niepogody – wyświetlane
będą filmy, organizowane gry i zabawy
rekreacyjne. Prawdopodobnie dzieci wy-
jadą też na basen – w zależności od iloś-
ci zgłoszeń. 

Program dzienny:
9:00 – przyjście, powitanie, rozloko-

wanie się w sali 
9:30 – I zajęcia 

Pod takim hasłem w sierpniu w Puszczykowie zorganizowane zostaną
dwa turnusy dla dzieci (uczestnikami mogą być uczniowie szkół
podstawowych oraz gimnazjów). Organizatorami aktywnego
wypoczynku są: Centrum Animacji Sportu, Biblioteka Miejska Centrum
Animacji Kultury oraz Socatots Piłkarskie Maluszki.

11:30 – przerwa na odpoczynek, posiłek
regeneracyjny, gry towarzyskie

12:30 – II zajęcia
14:30 – odpoczynek
15:00 – obiad

Po obiedzie wyjście do domów
Uczestnicy „Sportowego końca 
wakacji” musza mieć ze sobą: 

– strój sportowy na salę, w tym również
dres – na zajęcia na dworze

– obuwie sportowe na salę
– ręcznik i akcesoria kąpielowe – po wy-

siłku sportowym zalecana jest kąpiel
– klapki pod prysznic
– strój kąpielowy
– odzież na zmianę (bieliznę, skarpetki,

koszulkę)
– można zabrać koc lub poduszkę –

dzieci będą rozlokowane w klasach lub
salach – na materacach, gdzie będą
mogły odpocząć
Zgłoszenia pod numerem telefonu 

+48 666 851 382 – Joanna Hejnowicz
Kierownik Centrum Animacji Sportu 

– do 31 lipca 2012 r. 

DZIECIAKI NA ORLIKI
Zapraszamy dzieci w wieku 4–7 lat
wraz z rodzicami na zajęcia
sportowo-rekreacyjne w ramach
programu Dzieciaki na Orliki. 

Planujemy tematyczne zajęcia, na
których dzieci zapoznają się ze sprzętem
sportowym w poszczególnych dyscy-
plinach, będą mogły spróbować swoich

sił w zabawach sportowych, a także ba-
wić się zarówno z rówieśnikami, jak i z
rodzicami. 

18 lipca będzie to siatkówka, 25 lip-
ca – piłka nożna, 8 sierpnia – koszy-
kówka, 22 sierpnia – tenis ziemny, 
5 września – hokej na trawie, a 19 wrze -
śnia – wspólny rodzinny festyn, łączący
wszystkie dyscypliny. Wszystkie zajęcia

odbywają się w środy w wyżej wymie-
nionych terminach od 16:30 do 18:00 na
Orliku przy ulicy Nowe Osiedle. 

Do współpracy zaprosiliśmy Szkołę
Tenisa Serve and Volley, Socatots –
Piłkarskie Maluszki, MKS Puszczykowo,
zawodników hokeja na trawie z poz-
nańskiego klubu „Grunwald”. 

Państwa zapraszamy do wspólnej za-
bawy z naszymi najmłodszymi spor-
towcami! 

/CAS/ Joanna Hejnowicz

Ideą tego projektu jest promocja zdro-
wego, aktywnego i naturalnego stylu

JOGA W PARKU życia, a akcja ta toczy się w całym kra-
ju. Mimo zapowiadającego się deszczu
potrafiłyśmy znaleźć w sobie spokój i har-
monię oraz nie dać się złym myślom. 
Kolejne zajęcia w sobotę: 28 lipca od 
g. 11:00 do 12:30. Na pewno prze -
dłużymy akcję również na sierpień. Za-
jęcia są bezpłatne. Zapraszam! 

/CAS/ Joanna Hejnowicz

W sobotę 14 lipca odbyły się 
w Centrum Animacji Sportu przy
ulicy Kościelnej pierwsze zajęcia
„Jogi w parku”. 
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dostarczanych materiałów. Anonimów nie publikujemy. Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.
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ZŁOCI GIMNAZJALIŚCI

Finał województwa to najwyższy szczebel zawodów szkol-
nych, ponieważ etapu ogólnopolskiego już nie ma. Młodzież
z Gimnazjum nr 2 startowała w następujących konkurencjach:
– Karolina Organiściak – bieg na 300 m – 1 miejsce w woje-

wództwie
– Marcelina Winkowska – bieg na 100 m – 1 miejsce w wo-

jewództwie
– Sztafeta szwedzka (100 m, 200 m, 300 m, 400 m) w skład-

zie Joanna Krzemkowska, Agnieszka Gagat, Marcelina Win-
kowska, Karolina Organiściak – 1 miejsce w województwie
Mateusz Fabisiak – 2000 m – 4 miejsce w województwie. 
Gratulujemy młodym sportowcom fantastycznej postawy,

doceniamy ich wysiłek włożony w treningi, dziękujemy nau-

Finał wojewódzki Gimnazjady w lekkiej atletyce
odbył się 29 maja w Lesznie. By wystartować 
w finałach wojewódzkich trzeba przejść kolejno
eliminacje miejskie, finały powiatu, finały rejonu. 

czycielom wychowania fizycznego z Gimnazjum nr 2 oraz tre-
nerom z Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, bo to
dzięki ich współpracy nasza młodzież może osiągać takie suk-
cesy. Joanna Hejnowicz

Wojciech Niedbała, uczeń klasy 2 a Gimnazjum Nr 1
im. Alberta Einsteina w Puszczykowie wywalczył
czwarte miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski
Juniorów w szachach klasycznych. 

CZWARTY SZACHISTA 
WIELKOPOLSKI

Ten wspaniały rezultat zapewnił mu awans do Mistrzostw
międzywojewódzkich w szachach klasycznych. Zawody roz-
grywane były w dniach 15–20 czerwca 2012 r. w Żerkowie.
To były rekordowe mistrzostwa. Na sali gry zasiadło aż 258
zawodników z całej Wielkopolski. 

Wojciech z II kategorią i z międzynarodowym rankingiem
ELO 1626 w grupie chłopców z rocznika 1997 i 1998 , skla-
syfikowany został na 7 miejscu ( w grupie C-15 startowało 
29 zawodników). Wszyscy zawodnicy rozegrali 9 rund sys-
temem szwajcarskim tempem P-90' (90 minut na partię dla za-
wodnika). W ciągu 5 dni rozegrano 9 partii. Turniej zakończył
z bardzo dobrym czwartym miejscem, zdobywając 6 pkt. tyle
samo co zawodnik z brązowym medalem (5 zwycięstw, 
2 remisy i 2 przegrane). 

Gratulujemy wspaniałego wyniku! red

Mieszko dobrze rozpoczął
sezon kortów otwartych. W ro-
 zegranym w maju Międzyna-
rodowym Turnieju Łódź Cup
Tennis Europe 2012 do 14 lat
zajął drugie miejsce w grze

SREBRNY MIESZKO 

podwójnej. Taką samą lokatę
wywalczył ma kortach w Kiel-
cach, gdzie o Puchar Gór
Świętokrzyskich rywalizo-
wano w Turnieju Super Serii
Polski do 14 lat. Szczęśliwe

Ostatnie miesiące okazały się bardzo dobre 
dla młodego tenisisty z Puszczykowa Mieszka
Kwaśniewskiego. 

okazały się również otwarte
korty Warty Poznań, gdzie 
w dniach 15–18 maja młodzi
tenisiści walczyli w Turnieju
Super Serii Polski im. Wie -
sława Gąsiorka. Mieszko także
tym razem walczył w finało -
wym pojedynku. 

Najbliższe plany startowe
to dwa międzynarodowe tur-
nieje Tennis Europe w Ho-
landii P.K






