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1920 10.07 Andrzej Antoni Bartsch  2007.06.01
1933.04 16 Tadeusz Pawlak  2007.06.07
1922.04.06 Leona Stronka  2007.06.12
1925.02.02 Józef Zwierzycki  2007.06.18

Co? Gdzie? Kiedy?

Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XXVI Karny 
podaje do publicznej wiadomości, że prawomoc-
nym wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia  
22 grudnia 2006 roku sygnatura akt XXVI K 81/06, 
Marcin Długosz s. Jerzego i Krystyny ur. 25.09.1983 r. 
w Poznaniu zam. Puszczykowo ul. Niezłomnych 33 
został uznany za winnego tego, że:

W dniu 5 sierpnia 2005 r. około godz. 3 w miejsco-
wości Puszczykowo koło Poznania, na łuku Dworco-
wej, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu 
drogowego określone w art. 3 ust. 1, art. 19 ust. 1, 
art. 20 ust. 1 a i art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
1997 Nr 98 poz. 602, tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 
515 z późn. zm.), w ten sposób, że jadąc samocho-
dem VW Golf RSNB 12, z prędkością około 95 km/h, 
nie zapewniającą panowania nad pojazdem i niedo-
stosowaną do prędkości dopuszczalnej oraz geometrii 
drogi, doprowadził do utraty przyczepności kół jezd-
nych, skutkującego poślizgiem bocznym, po czym zje-
chał w kierunku prawej krawędzi jezdni i po przejecha-
niu przez krawężnik, pas zieleni oraz chodnik, uderzył 
prawą częścią w ogrodzenie posesji nr 39, a następnie 

Serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom oraz 
współorganizatorom, którzy przyczynili się do uatrak-
cyjnienia organizacji i przebiegu „Dni Puszczykowa”. 
Szczególne słowa wdzięczności za wszelką pomoc ma-
terialną i fizyczną udzieloną Miastu, należą się także 
puszczykowskim organizacjom pozarządowym (Rota-
ry Klub Puszczykowo-Poznań, Fundacja im. Królowej 
Polski św. Jadwigi, Stowarzyszenie Puszczykowo-Cha-
teaugiron, Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa, 
Towarzystwo Animatorów Sportu i Rekreacji, Puszczy-
kowskie Towarzystwo Sportowe, Polski Związek Węd-
karski „Koło”, Koło Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo, 
Międzyszkolny Klub Sportowy Juwenia, Klub piłkarski 
Las Puszczykowo, Polski Związek Harcerski, Klub Jeź-
dziecki Niwka, Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów), Młodzieżowej Radzie Miasta, młodzie-
żowym zespołom oraz wykonawcom z Puszczyko-
wa, drużynom sportowym, chórowi „Nadwarciańskie 

Podziękowania
Puszczyki”, artystom z Puszczykowa, klubowi „Born to 
Ride” z Wrześni oraz niezrzeszonym puszczykowskim 
motocyklistom, 15 Pułkowi Ułanów Poznańskich, klubo-
wi jeździeckiemu Niwka, ochotniczej Straży Pożarnej z 
Mosiny, „Big Band”-owi z Liceum Muzycznego im. Mie-
czysława Karłowicza, Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu 
Turystyki i Rekreacji Wodnej „Warta”, Bractwu Złama-
nego Wiosła, dziecięcemu zespołowi folklorystycznemu 
„Modraki”, pani Luizie Niedźwieckiej, pani Aleksandrze 
Ziółkowskiej-Boehm, panu Jackowi Antowskiemu, dy-
rekcji oraz pracownikom: Miejskiego Ośrodka Kultury,  
Biblioteki, Miejskiemu Organizatorowi Sportu, wszyst-
kim służbom porządkowym, pracownikom Urzędu Mia-
sta, Agencji Artystycznej DUO oraz mieszkańcom Mia-
sta, którzy swym udziałem uświetnili uroczystość. 

Podziękowania kieruję również do naszych patronów me-
dialnych: Głosu Wielkopolskiego, Radia Merkury oraz TVP3.

 Małgorzata Ornoch-Tabędzka

słup betonowy lampy ulicznej, co spotęgowało obrót 
pojazdu wokół osi pionowej i jego kolejne uderzenia 
w ogrodzenie dalszych posesji, a w końcowej fazie 
jego odrzucenie w kierunku jezdni, w wyniku czego 
pasażer samochodu VW Golf Piotr Waczyński wypadł 
z samochodu i doznał obrażeń ciała w tym czaszkowo 
mózgowych, które spowodowały jego śmierć na miej-
scu zdarzenia, a kierujący pojazdem wbrew obowiąz-
kowi pozostania na miejscu zdarzenia zbiegł z miejsca 
zdarzenia tj. przestępstwo określone w art. 177 § 2 k. 
k. w zw. z art. 178 k. k. i za to Sąd skazał oskarżonego 
na karę 3 lat pozbawienia wolności, oraz zastosował 
środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych na okres 5 lat, nawiązkę na 
rzecz matki pokrzywdzonego oraz podanie wyroku 
do publicznej wiadomości. Wyrok uprawomocnił się 
dnia 20 kwietnia 2007 r. 

Komunikat Sądu Rejonowego w Poznaniu

Biblioteka Miejska informuje, że w czasie letnich wakacji 
organizowane są ferie dla dzieci (tj. od 02.07-13.07).
Zapraszamy wszystkich czytelników do odwiedzania 
naszej placówki, w stałych godzinach:
Pn., śr., pt. 12:00–18:00, wt., czw. 9:00–15:00
Jednocześnie przypominamy o terminowym zwrocie książek.
Zapraszamy mieszkańców na Letnie Koncerty Orga-
nowe w Sercu WPN – szczegóły w MIKSIE 
 

8.07  Miodobranie w Skansenie Pszczelarstwa   
 w Swarzędzu
21.07  V Jarmark św. Jakuba w Murowanej Goślinie
21.07  XXVIII „Zaniemyskie Bitwy Morskie” w Zaniemyślu
22.07  IX Festyn „Warkocz Magdaleny” w Poznaniu  
 Stary Rynek, okolice Fary
29.07 „Szreniawskie Spotkania Traktorów” w Szreniawie


