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FELIETON

Trudne 
decyzje

Szanowni Państwo,
Po miesiącach przygotowań, dyskusji i koncepcji nastaje czas 

decyzji. Wiele dotyczy spraw trudnych, które wiążą się ze zmianą 
ustalonego porządku, a to zawsze budzi obawy i emocje. Jedną 
z najbardziej kontrowersyjnych jest sprawa przychodni 
przy ul. Poznańskiej.

W dniu 26 maja odebrałam apel mieszkańców podpisany 
przez prawie 900 osób, pacjentów Spółki „Salus”, o nie zamykanie 
przychodni. Otóż zapewniam Państwa, że ani ja ani nikt z radnych 
nie ma i nigdy nie miał takiego zamiaru! Szanując intencje 
mieszkańców i rozumiejąc ich obawy czuję się zobowiązana  
do wyjaśnienia genezy sprawy, tym bardziej, że radni na sesji  
w dniu 27 maja większością głosów podjęli decyzję o ogłoszeniu 
przetargu na dzierżawę budynku, w którym mieści się przychodnia. 
Pragnę podkreślić, że warunkiem koniecznym możliwości 
wydzierżawienia budynku w drodze przetargu, jest 
utrzymanie ciągłości świadczeń zdrowotnych, bez 
jakiejkolwiek przerwy w funkcjonowaniu przychodni. 
Nie ma więc mowy o jej likwidacji! Dla jasności całej historii 
na stronie 7 „Echa” przedstawiamy skrócone kalendarium 
wydarzeń. Wyczytacie z niego Państwo, że Urząd prowadził 
rozmowy ze Spółką „Salus” i Radą Miasta przez prawie dwa lata, 
próbując znaleźć optymalne rozwiązanie. Mając świadomość 
wagi problemu rozpatrywano tę kwestię w czasie  
7 posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, 13 Komisji 
Budżetu i Rozwoju Miasta i na 5 sesjach Rady Miasta.

Rozważano wiele możliwości: od sprzedania budynku, który 
mógłby się stać własnością Spółki, przez wydzierżawienie budynku 
w drodze przetargu, do oddania budynku obecnemu dzierżawcy 
na 15-20 lat, pod warunkiem podjęcia remontu, który zdejmie 
z miasta ciężar zainwestowania. Na majowej sesji pojawiła się 
zupełnie nowa opcja: przeprowadzenia remontu przez miasto  
i ogłoszeniu przetargu na dzierżawę. Widać pojawiła się za późno, 
ponieważ część radnych nie chciała już podejmować tematu. 
Przypuszczam, że nie było to również rozwiązanie oczekiwane 

przez podpisujących protest mieszkańców, którzy domagali się 
przeprowadzenia remontu pomieszczeń przychodni przez miasto  
i wydzierżawienia ich bezterminowo i bez przetargu Spółce „Salus”. 
Prawo stanowi bowiem, że dzierżawienie majątku komunalnego 
powyżej 3 lat powinno odbywać się w drodze przetargu.

Na sesji 27 maja odczytałam apel mieszkańców i zwróciłam się 
do rady z prośbą o jego rozpatrzenie. Żaden z radnych broniących 
wcześniej prawa do bezprzetargowego użytkowania budynku 
przez Spółkę „Salus” nie wystąpił z inicjatywą zwołania zebrania 
mieszkańców i nie próbował zdjąć uchwały z porządku obrad. 
Podjęto głosowanie i demokratyczna większość zdecydowała, 
że przetarg na dzierżawę wieloletnią, z obowiązkiem ciągłości 
wykonywania świadczeń zdrowotnych i podniesieniem  
standardu pomieszczeń przychodni jest najsprawiedliwszą  
i najczystszą formą zapewnienia dobrej jakości podstawowej 
opieki zdrowotnej. Bardzo namawiam obecnego dzierżawcę 
do udziału w przetargu i wierzę, że przy kryteriach, w których 
doświadczenie w zarządzaniu przychodnią jest wysoko 
punktowane, ma ogromne szanse na jego wygranie. 

Zdaję sobie sprawę, że nie zdołałam rozwiać wszystkich obaw 
związanych z przyszłością przychodni. Zapraszam Państwa  
na stronę internetową, gdzie zawieszone zostały sprawozdania 
z kilkunastu komisji i sesji, w których ten temat był poruszany. 
Zapraszam również do namiotu Urzędu Miejskiego, w którym  
6 czerwca, w czasie dni Puszczykowa, będziemy z moim zastępcą 
do dyspozycji mieszkańców, gotowi wysłuchiwać ich uwag  
i wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Przy okazji informuję,  
że w namiocie będzie można oglądać koncepcje zagospodarowania 
terenów byłego MOSIR-u i zagospodarowania płyty Rynku. 
Namawiam więc do odwiedzin naszego stanowiska, do dyskusji  
i konsultacji, ale przede wszystkim ZAPRASZAM PAŃSTWA 
DO WSPÓLNEJ ZABAWY W CZASIE DWUDNIOWEGO 
ŚWIĘTA MIASTA | 

 Małgorzata ornoch-tabędzka, 
 Burmistrz miasta Puszczykowa
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RAdA MIASTA

 | Maj był kolejnym pracowitym miesiącem dla naszych radnych, 
uczestniczących w kolejnych posiedzeniach Komisji Rady Miasta Puszczykowa.
OpracOwał: Maciej dettlaff, Sekretarz UrzędU MiejSkiegO w pUSzczykOwie

 | Wśród wielu tematów spotkania 
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta 
25 maja br. najdłuższą dyskusję wywoła-
ła sprawa przeznaczenia wolnych środ-
ków pozostających w budżecie miasta.  
Z kwoty około 4,5 mln złotych pochodzących  
z rozliczenia roku 2008 większość zapropo-
nowano przeznaczyć na inwestycje (w tym 
odnowienie budynku starej szkoły wraz  
z otoczeniem) i remonty (głównie ulic  
i chodników) a także prace nad nowymi 
planami zagospodarowania przestrzenne-
go. Przedstawiono również dane z referatu 
inwestycji na temat stanu prac nad zaplano-
wanymi w tym roku inwestycjami. 

Radni otrzymali wstępne zestawie-
nie kosztów związanych z organizacją 
Dni Puszczykowa. Zgodnie z zapisami 
uchwały budżetowej w tym roku przezna-
czono na ten cel około 200 tys. złotych 
– główną atrakcją będzie występ zespołu 
MYSLOVITZ.

Przedstawiono również informację 
na temat planów zmian organizacyjnych 
związanych z funkcjonowaniem komu-
nikacji miejskiej, wprowadzanych przez 
miasto Poznań. Trwają rozmowy na temat 
zapewnienia jak najlepszej obsługi komu-
nikacyjnej Puszczykowa, o ich efektach  
na bieżąco będą informowani radni i wszy-
scy mieszkańcy. | 

 | Komisja Edukacji, Kultury 
i Sportu w dniu 13 maja odbyła wizję lokal-
ną na terenie miasta, której przedmiotem 
były komunalne obiekty sportowe i rekre-
acyjne. Radni zlustrowali teren boisk sporto-
wych przy szkołach, siłowni „pod chmurką” 
oraz boiska sportowego przy ul. Nowe Osie-
dle. Zapoznali się również ze stanem placów 
zabaw dla dzieci na terenie miasta oraz pla-
nami rozszerzenia placu na Nowym Osiedlu  
i wyposażenia go w nowe urządzenia. Uwa-
gi radnych dotyczyły głównie problemu 

 | Komisja Spraw Społecznych 
zebrała się 21 maja a jej głównym tematem 
było zaopiniowanie projektów uchwał przy-
gotowanych na najbliższą sesję. Najwię-
cej czasu poświęcono sprawie przychodni,  
w związku z projektem uchwały wyrażającej 

 | Na posiedzeniu Komisji Budżetu 
i Rozwoju Miasta w dniu 25 maja radni 
zajęli się sprawą budowy nowej sali sporto-
wej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
nr 2. W dyskusji większość radnych opowie-

Z PRAC RAdY MIASTA
NA CO wYdAMY 
MIEJSKIE  
PIENIĄDZE?

PRZEGLĄD OBIEKTÓW  
SPORTOWO-REKREACYJNYCH

PRZYCHODNIA PRZY POZNAŃSKIEJ 36 
NA KOLEJNE DŁuGIE LATA

SALA CZY HALA?

 | Głównym zadaniem Komisji Re-
wizyjnej jest sprawdzanie poprawności 
wykonywania budżetu uchwalonego przez 
Radę Miasta. Na posiedzeniu 7 maja ana-
lizowano w tym celu bieżącą dokumenta-
cję Urzędu Miejskiego, natomiast 25 maja, 

KONTROLE, KONTROLE
zgodnie z planem pracy komisji, przystą-
piono do kontroli dokumentacji finansowo-
księgowej Biblioteki Miejskiej w Puszczyko-
wie. Po jej zakończeniu powstanie protokół, 
w którym zostaną zamieszczone ewentual-
ne uwagi radnych. | 

utrzymania porządku na wskazanych tere-
nach oraz konieczności wykonania drob-
nych remontów, które znacząco popra-
wią estetykę miasta i zwiększą satysfakcję  
z korzystania z tych obiektów. Objazd mia-
sta zakończono w miejscu budowanej przy-
stani na Warcie – drugi etap dotowanej przez 
Urząd Marszałkowski inwestycji będzie re-
alizowany w tym roku. Protokół ze spotka-
nia komisji, przekazano do Referatu Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego  
oraz dyrektorom puszczykowskich szkół. | 

zgodę na 20- letnią dzierżawę tego budynku 
wyłącznie na cele opieki zdrowotnej. 

Radni wskazali również na koniecz-
ność intensyfikacji współpracy z policją  
w ramach realizacji programu „Bezpieczne 
miasto”. | 

działa się za budową większej hali sportowej  
w mieście, również o funkcji widowisko-
wej, przyznając jednocześnie, że jej reali-
zacja będzie możliwa najwcześniej po roku  
2010. Radni zdecydowali o przeniesieniu  
dalszej dyskusji na ten temat oraz podjęciu 
decyzji na kolejnym posiedzeniu. | 

ZAPROSZENIE NA KOLEJNĄ SESJĘ
  zapraszamy na sesję rady Miasta 
puszczykowa, która odbędzie się w środę, 
24 czerwca 2009 r., o godz. 17 w budynku 
starej szkoły przy ul. Wysokiej 1.
  Jednocześnie informujemy, że termin 
posiedzeń Komisji rady Miasta i terminy 
dyżurów radnych znajdują się na 
tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie 
internetowej miasta: www.puszczykowo.pl
  Uchwały i protokół z sesji zamieszczone są 
na stronie internetowej miasta:  
www.puszczykowo.pl oraz dostępne  
w Biurze rady Miasta. informacje można też 
uzyskać pod numerem tel. 061 898 37 34 
lub mailem: rada@puszczykowo.pl
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STATKIEM
dO POZNANIA… 

 |  Nowoczesne statki wycieczko-
we z Puszczykowa do Poznania? Ma-
rina na cyplu na Warcie przy Ostro-
wie Tumskim w Poznaniu? Takie 
plany zagospodarowania nadwar-
ciańskich terenów ma firma Impuls. 

11 maja br. w Urzędzie Miasta w Pozna-
niu debatowano nad projektem zagospoda-
rowania cypla, naprzeciw poznańskiej kate-
dry, zaprezentowanym przez firmę Impuls. 
W debacie udział wzięli politycy, urzędni-
cy, architekci, historycy sztuki i wodniacy, 
w tym przedstawiciele Puszczykowa bur-
mistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka i po-
seł Arkady Radosław Fiedler. 

Firma Impuls na cyplu przy moście Bo-
lesława Chrobrego planuje stworzyć m.in. 
piaszczystą plażę, tarasy z widokiem na ka-
tedrę, restauracje, hotel, basen, marinę dla 

30 małych łodzi oraz posterunek policji 
wodnej. Z Poznania miałyby pływać statki 
wycieczkowe do Puszczykowa. 

Inwestor chciałby wydzierżawić teren  
od miasta na 25 lat, w zamian za to obiecu-
je zainwestować w teren 60 mln zł. Na spo-

tkaniu długo o swoich racjach przekonywa-
li się zwolennicy i przeciwnicy takiego zago-
spodarowania tego miejsca. 

Plany firmy Impuls wiążą się też  
z zagospodarowaniem brzegu Warty 
w Puszczykowie i powstającą poniżej  
ul. Niwka Stara przystanią rzeczną. 

W ubiegłym roku, przy udziale finanso-
wym Urzędu Marszałkowskiego udało zro-
bić się pierwszy, mało efektowny, ale naj-
droższy i niezbędny etap budowy – odtwo-
rzenie ostrogi na rzece. W tym roku miasto 
otrzymało od marszałka 75 tys. zł. Miasto 
dołoży drugie tyle, co pozwoli na wykona-
nie wszystkich prac ziemnych i umocnień 
zgodnie z wytycznymi Regionalnego Zarzą-
du Dróg Wodnych. Obecnie powstaje pro-
jekt budowlany przystani. Pierwsze kajaki  
i łodzie będą mogły jednak przybijać do po-
mostu dopiero w przyszłym sezonie. | 

 lidia Majdecka 

dwA LATA RADY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ
 |  Rada Aglomeracji Poznań-

skiej 15 maja obchodziła dwa lata 
swojej działalności. W poznańskim 
Ratuszu zebrali się burmistrzo-
wie, wójtowie, przewodniczący rad 
gmin tworzących Radę Aglomera-
cji oraz osoby zaangażowane jej  
działania. 

Na uroczystości podsumowano do-
tychczasową działalności rady. Co uda-
ło się zrobić? M.in. wydano publikację 
„Aglomeracja Poznańska", zorganizowa-
no warsztaty planistyczne, finalizowa-
no prace nad utworzeniem związku mię-
dzygminnego dotyczącego gospodarki 
odpadami. Rada współpracowała też przy 
organizacji Konferencji Klimatycznej i or-
ganizowaniu Roku Klimatu i Środowiska. 
Niedawno powstał portal aglomeracji. 

W planach dziesięć gmin powiatu po-
znańskiego ma współpracę przy budowie 

AKTuALNOśCI

RADA AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ
powstała 15 maja 2007 roku na mocy „porozumienia 
o współpracy” podpisanego przez prezydenta Miasta 
poznania, Starostę poznańskiego oraz przedstawicieli 
gmin powiatu poznańskiego. 

spalarni odpadów. Za dwa lata powin-
na być też dostępna elektroniczna karta 
aglo-meracyjna, która będzie między in-
nymi biletem autobusowym we wszyst-
kich gminach. | lM



www.puszczykowo.pl | ECHO PUSZCZYKOWA | czerwiec 20096

wYSTAwA „20 LAT TEMu…  
w PuSZCZYKOwIE”
PUSZCZYKOWO, SAlON ArTYSTYCZNY,
UL. podLEŚnA 17
ZAPrASZAmY W DNIACh 5-7 CZerWCA 
w godz. 13-17

organizatorzy: Biblioteka Miejska  
w puszczykowie, Burmistrz Miasta puszczykowa

SAMORZĄDSAMORZAd

WOLNE WYBORY 
20 LAT TEMu 

 |  Rok 1989 odmienił los Polski 
i los każdego z osobna. To rok waż-
nych dla Polski wydarzeń – rozmo-
wy przy Okrągłym Stole, pierwsze 
częściowo wolne wybory, powoła-
nie pierwszego niekomunistyczne-
go rządu, odrodzenie się samorzą-
du, przemiany gospodarcze. Ogól-

Obchody pierwszych wyborów po któ-
rych skończyła się absolutna władza jed-
nej partii, zaczęły się w całej Polsce: deba-
ty, spotkania, dyskusje. 

W Puszczykowie w Pałacu Ślubów 
przy ul. Podleśnej można oglądać 
wystawę „20 lat temu… w Puszczy-
kowie.”. Na jej otwarcie 4 czerwca 
zaproszeni zostali samorządowcy  
z Puszczykowa i okolic, radni, bur-
mistrzowie, wójtowie. Wystawę bę-
dzie można oglądać podczas Dni 
Puszczykowa, od 5 do 7 czerwca. | 
 lidia Majdecka 

27 maja – w rocznicę pierwszych 
po przełamaniu systemu  

komunistycznego  
i odzyskaniu suwerenności  

Polski wyborów  
do samorządowej gminy  

– obchodzony jest  

Dzień  
Samorządowca 

Wszystkim Samorządowcom  
życzymy sukcesów i wytrwałości 

w realizowaniu zadań  
dla dobra społeczności lokalnej.

redakcja echa Puszczykowa 

 | 7 czerwca miliony ludzi w Eu-
ropie wybiorą swoich przedstawi-
cieli do europarlamentu. W całej Unii 
Europejskiej uprawnionych do głosowania 
jest 385 milionów. W Polsce wybierzemy 
50 europosłów. Tylko od nas zależy, kto 
będzie reprezentował Polskę i dbał o na-
sze interesy na forum europejskim. Warto 
więc pójść do urn i oddać głos. 

ZAGŁOSuJ W EuROWYBORACH! Głosujemy na jedną listę okręgową i jed-
nego kandydata. Na karcie do głosowania  
w kratce z lewej strony należy postawić 
znak „x” obok nazwiska wybranego kan-
dydata.

W Puszczykowie obwody głoso-
wania będą znajdowały się w Szko-
le Podstawowej nr 1, Szkole Podsta-
wowej nr 2 i w szpitalu w Puszczyko-
wie. Lokale wyborcze czynne będą 
od godz. 8 do 22. | lM

nie – odzyskanie wolności. Swój 
udział w przemianach mieli rów-
nież mieszkańcy Puszczykowa. 

Każdy przemiany 1989 roku pamięta 
inaczej, każdy ma swoje własne przemy-
ślenia, swoje własne historie. W Puszczy-
kowie wszystko zaczęło się od założenia 
komitetu obywatelskiego, który zajął się 
propagowaniem postulatów Solidarności 
na terenie miasta. – Tuż przed wybora-
mi w Poznaniu powstały punkty wybor-
cze, tam przygotowywano plakaty, które 
my na terenie Puszczykowa rozwiesza-
liśmy. Było nas ok. 20 osób – wspomi-
na Andrzej Jakubowicz. – Byli też tacy,  
którzy intensywnie przeszkadzali, zdzie-
rali te plakaty – dodaje. Można było zgła-
szać kandydatury do komisji wyborczych. 
Członkowie komitetu obywatelskiego  
z Puszczykowa zasiadali w nich. – Na 
naszych kandydatów głosowało 30 proc. 
– podaje. 

Krótko przed wyborami samorzą-
dowymi komitet zaczął wydawać biule-
tyn – pierwsze pismo w Puszczykowie,  
które było początkiem „Echa Puszczy-
kowa”. 
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ZESTAWIENIE KORESPONDENCJI I TERMINÓW  
SPOTKAŃ W SPRAWIE DZIERżAWY BuDYNKu  
PRZYCHODNI W PuSZCZYKOWIE PRZY uL. POZNAŃSKIEJ 36

AKTuALNOśCI

1. 23.08.2007 – pismo z przychodni Salus 
skierowane do Burmistrz puszczykowa  
z prośbą o wykonanie prac remontowych 
związanych z przystosowaniem pomieszczeń 
do wymagań określonych w rozporządzeniu 
Ministra zdrowia
2. 03.09.2007 – przedstawienie problemu 
Komisji Spraw Społecznych (KSS).
3. 19.09.2007 – pismo nr IZ7102/1/2007 
skierowane do przychodni Salus w sprawie 
programu dostosowania budynku  
do rozporządzenia. dołączono protokół  
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych  
z 3.09.2007 roku, na którym była omawiana 
ewentualna sprzedaż budynku
4. 20.09.2007 – spotkanie Burmistrz 
z dr Laskowskim, przekazanie propozycji 
wykupienia budynku
5. 17.10.2007 – Sesja rady Miasta 
puszczykowa – relacja dla rady
6. styczeń 2008 – zlecenie wykonania 
operatu szacunkowego – wyceny 
nieruchomości wraz z budynkiem
7.  kwiecień 2008 – zlecenie drugiej wyceny 
8. 9.05.2008 – KSS – poinformowanie 
radnych o wartości nieruchomości
9. 12.05.2008 – KBirM – rozważana decyzja 
sprzedaży przychodni i zabezpieczenia 
świadczeń medycznych
10. 26.05.2008 – KBirM – brak zgodności, 
co do sprzedaży i szans wygrania przetargu 
przez Spółkę Salus
11. 28.05.2008 – Sesja rady Miasta 
puszczykowa – obawy mieszkańca związane 
ze  sprzedażą
12. 3.06.2008 – KSS – wyjaśnienia dotyczące 
szacunkowych kosztów adaptacji zgodnie  
z wymogami SAnEpid.
13. 9.06.2008 – Kbirm – rozmowa 
z dr Laskowskim, który deklaruje chęć 
remontu przychodni, jednogłośna zgoda  
na dzierżawę wieloletnią
14. 23.06.2008 – Kbirm – polecenie 
wykonania projektu adaptacji w celu 
oszacowania realnych kosztów remontu
15. 18.07.2008 – odebrano ofertę na 
wykonanie projektu technologicznego 
modernizacji pomieszczeń przychodni  
w celu dostosowania ich do wymogów 
określonych w rozporządzeniu Mz  
– projekt dotyczy tylko parteru budynku
16. 28.07.2008 – KBirM – pierwsze czytanie 
Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
dzierżawę obiektu wraz z gruntem na okres 
lat x. nie wiadomo, czy ma dotyczyć całego 
budynku, czy tylko parteru. Uchwała została 
wycofana do doprecyzowania
17. 15.09.2008 – Kbirm – Propozycja 
dzierżawy całego budynku na 15 lat. 
wątpliwości, czy w formie przetargu  
czy bezprzetargowej
18. 17.09.2008 – Sesja rady Miasta 

puszczykowa – wykreślenie z porządku 
sesji głosowania nad dzierżawą wieloletnią, 
propozycja ogłoszenia przetargu
19. 6.10.2008 – KBirM – ustalono, że rada 
Miasta może zdecydować o odstąpieniu  
od przetargu i umowa powinna być gotowa 
przed 29 października,
20. 9.10.2008 – KSS – Pracownik biura 
rady Miasta, Katarzyna Szóstak wyjaśniła,  
że w sprawie przychodni trwają negocjacje  
i rozważna jest dzierżawa bez przetargu.
21. na sesję 29.10.2008 przygotowano 
projekt uchwały na dzierżawę gruntu  
z budynkiem w drodze bezprzetargowej 
22. październik 2008 – przygotowano 
pierwszą wersję umowy dzierżawy,  
w treści której zawarto zobowiązanie  
do prac adaptacyjnych i remontu budynku 
23. 12.11.2008 – na początku grudnia 2008 
przekazano projekt umowy dr Laskowskiemu,
24. 17.11 2008 – KBirM – informacja 
dla radnych, że dr Laskowski otrzymał  
projekt umowy
25. 21.11.2008 – wpłynęło pismo 
od dr Laskowskiego z jego uwagami  
do projektu umowy dzierżawy
26. 4.12.2008 – spotkanie w UM z udziałem 
dr Laskowskiego, wprowadzono do umowy 
uwagi dr Laskowskiego. zobowiązał się,  
że do dnia 17.12.2008 przedstawi zakres prac 
w budynku przychodni, który będzie stanowił 
projekt załącznika do umowy
27. 17.12.2008 r. – Sesja rady Miasta 
puszczykowa – informacja dla radnych  
o postępie negocjacji z dr Laskowskim
28. 06.01.2009 – pismo skierowane 
do przychodni Salus przypominające,  
że 17.12.2008 minął termin przedstawienia 
zakresu prac w budynku przychodni
29. 19.01.2009 – KBirM – informacja 
dla radnych, że 4 grudnia ub.r. odbyło się 
spotkanie z dr Andrzejem Laskowskim, 
podczas którego właściciel spółki zobowiązał 
się do stworzenia kosztorysu adaptacji 
budynku. ponadto poinformowano radnych, 
że stworzono aneks do umowy, w którym 
podwyższono stawkę za dzierżawę budynku 
z 6,72 zł/m2 na 12 zł/m2 netto, utrzymując 
możliwość podnajmowania lokali 
30. 20.01.2009 – pismo nr GK.rm71442/1/09 
skierowane do przychodni Salus 
przypominające o ustaleniach z dnia 
4.12.2008, gdzie była mowa o przygotowaniu 
zakresu prac remontowych i adaptacyjnych. 
Komisja Budżetu i rozwoju Miasta wyznaczyła 
nieprzekraczalny termin dostarczenia 
brakującego dokumentu na 16.02.2009
31. 17.02.2009 – KSS – poinformowano 
radnych, że 16.02 minął termin złożenia przez 
Salus dokumentacji na adaptację pomieszczeń 
przychodni i przedłużono go do 20 lutego
32. 2.03.2009 – spotkanie w przychodni 
SALUS remigiusza Motyckiego z UM 

 | Od 1 do 10 lipca Puszczyko-
wo odwiedzą studenci socjologii.  
W ramach praktyk studenckich 
przeprowadzać będą badania an-
kietowe dotyczące opinii mieszkań-
ców na temat przestrzeni miejskiej. 

Bardzo prosimy o życzliwe przyjęcie 
osób, które zapukają do Państwa drzwi  
i poproszą o możliwość przeprowadzenia 
wywiadu. Studenci będą posiadać legity-
mację oraz list polecający od Burmistrz 
Miasta Puszczykowa. | red

STudENCI  
SPYTAJĄ O OPINIĘ 

z dr Laskowskim, w celu oceny stanu 
zaawansowania prac nad projektem adaptacji 
budynku. dr Laskowski poinformował,  
że projekt nie jest wykonany
33. 2.03.2009 – KBirM – brak projektu 
adaptacji, kolejna prośba o przedłużenie 
terminu do końca tygodnia
34. 5.03.2009 – remigiusz Motycki 
zorganizował w UM spotkanie dra 
Laskowskiego z projektantami. na spotkaniu 
projektanci przedstawili szacunkowe koszty 
remontu i adaptacji budynku. 
35. 6.03.2009 – KSS – informacje dla radnych, 
że było spotkanie z projektantami i brak jest 
ostatecznej decyzji co dalej
36. 9.03.2009 –  KBirM – dr Laskowski 
wyjaśnił, że wraz z projektantami doszedł 
do wniosku, iż koszt remontu budynku 
przekroczyłby jego wartość, wobec czego 
rezygnuje z dzierżawy budynku
37. 20.04.2009 – KBirM – pozytywne 
głosowanie komisji za przygotowaniem 
uchwały o przeprowadzeniu przetargu w 
celu wyłonienia najemcy nowej przychodni 
na wieloletnią dzierżawę z uwzględnieniem 
zagwarantowania obsługi zdrowotnej dla 
mieszkańców (4 głosy za)
38. 21.05.2009 – KSS – zaopiniowanie 
uchwały o ogłoszeniu przetargu na dzierżawę 
przychodni – 5 głosów za, 1 wstrzymujący się, 
jeden przeciw
39. 25.05.2009 – KBirM – odczytanie apelu 
mieszkańców, zaopiniowanie uchwały 
o ogłoszeniu przetargu na dzierżawę 
przychodni – 4 głosy za, 2 głosy przeciw
40. 27.05.2009 – Sesja rady Miasta – podjęcie 
uchwały o dzierżawie budynku przychodni 
w drodze przetargu, 8 głosów za 4 głosy 
przeciw. |  oPracowali: katarzyna szykulska 
 i reMigiusz Motycki



www.puszczykowo.pl | ECHO PUSZCZYKOWA | czerwiec 20098

AKTuALNOśCI

 | Od 1 listopada 2009 r. mamy 
ubiegające się o jednorazową zapomo-
gę z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. 
becikowe oraz o dodatek do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu urodzenia dziecka, 
będą musiały przedłożyć w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej zaświad-
czenie lekarskie. Ma ono potwierdzać, 
że matka dziecka pozostawała pod opie-
ką lekarską co najmniej od 10. tygodnia 
ciąży do porodu. | jM

uwAGA
PRZYSZŁE 
MAMY!

 | Od 1 stycznia 2009 r. obowią-
zują nowe przepisy ustawy o świad-
czeniach rodzinnych. Podstawowa 
zmiana dotyczy okresu zasiłkowe-
go, na jaki przyznawane są świad-
czenia rodzinne. Obecnie prawo  
do świadczeń rodzinnych ustala się 
od 1 listopada do 31 października 
następnego roku. 

Wszystkie osoby pobierające do 31 sierp-
nia 2009 r. świadczenia rodzinne otrzy-
mają nową decyzję przedłużającą prawo 
do świadczeń do 31 października 2009 r. 
Zmiana decyzji następuje z urzędu i nie wy-
maga zgody strony.

Rodzice dzieci, które podejmują naukę 
w szkole ponadgimnazjalnej (dotyczy to 

szczególnie dzieci dojeżdżających do szkoły 
w innej miejscowości) oraz dzieci powyżej 
18. roku życia zostaną jednak zobowiąza-
ni do dostarczenia we wrześniu 2009 r. za-
świadczeń o kontynuowaniu nauki w roku 
szkolnym 2009/2010.

W przypadku wystąpienia zmian  
w liczbie członków rodziny, uzyskania  
dochodu lub innych zmian mających 
wpływ na prawo do świadczeń rodzin-
nych, osoba do nich uprawniona jest obo-
wiązana do niezwłocznego powiadomie-
nia o tym organu wypłacającego świad-
czenia rodzinne. 

Osoba, która pobrała nienależnie świad-
czenia rodzinne, jest obowiązana do ich 
zwrotu.

śWIADCZENIA  
ROdZINNE 
 – NOWE PRZEPISY 

POGRZEB PO LATACH 
 |  Puszczykowianin Jan Labrzycki 

doczekał się uroczystego pogrzebu i miej-
sca w ludzkiej pamięci. 30 kwietnia br.  
w Mirczu koło Hrubieszowa odbyły się uro-
czystości pogrzebowe 14 polskich żołnierzy, 
w tym Jana Labrzyckiego i sanitariuszki, 
którzy zginęli w 1939 roku od kul Sowietów. 

24 września 1939 roku kwaterujących  
w folwarku w Miętkiem Polaków zaatako-
wali krasnoarmiejcy. 14 polskich żołnierzy 
ustawiono w szeregu i rozstrzelano. Wśród 
zabitych był kpr. Jan Labrzycki oraz  
sanitariuszka Irena Grzywacz z Bednar 
k. Łowicza. Miejscowa ludność zakopała 
zabitych w zbiorowej mogile, na cmenta-
rzu prawosławnym. Rok temu ich szczątki 
ekshumowano i przeniesiono do kwatery 

Wnioski wraz z wymaganą dokumen-
tacją w sprawie ustalenia prawa do świad-
czeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 
będą przyjmowane od 1 września 2009 r. 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Puszczykowie, ul. Wysoka 1. 

Aby uzyskać prawo do dodatku z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego w nowym okre-
sie zasiłkowym taki wniosek należy złożyć 
do końca października 2009 r.!

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 
rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz z dokumentami do 30 wrze-
śnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń przysługują-
cych za miesiąc listopad następuje do 30 li-
stopada.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 
rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz z dokumentami w okresie od 
1 października do 30 listopada, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wy-
płata świadczeń przysługujących za mie-
siąc listopad następuje do 31 grudnia.

W przypadku rodziców korzystających 
z funduszu alimentacyjnego okres zasiłko-
wy nie ulega zmianie i wnioski wraz z do-
kumentacją przyjmowane są od 1 sierpnia 
2009 r. |  karol Majewski, 

 kierOwnik MiejSkiegO OśrOdka pOMOcy SpOłecznej 

żołnierskiej na mireckim cmentarzu.
Cudem atak Sowietów przeżyli kpr. 

Szczepan Lewandowski z Puszczykowa  
i ppor. Tadeusz Sołtys spod Rawy Ruskiej. 
Dzięki nim istnieje świadectwo tamtych 
wydarzeń. 

W pogrzebie udział brała rodzina Jana 
Labrzyckiego z Puszczykowa. | lM
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 | Puszczykowo reprezentowa-
ło Poznańską Lokalną Organiza-
cję Turystyczną na Targach Tury-
stycznych „Piknik nad Odrą” 9 i 10 
maja. Targi odbyły się na Wałach 
Chrobrego w Szczecinie już po raz 
osiemnasty. 

Piknik to miejsce prezentacji i promo-
cji atrakcji regionów turystycznych oraz 
kompleksowej oferty turystycznej. Wiele 
stoisk miało specjalną oprawę i wystrój 
podkreślający wyjątkowość miejsc i specy-
fikę danego regionu. Nie zabrakło artystów 
w ludowych strojach, regionalnych potraw 
i kapel ludowych. Różnorodna oferta tury-
styczna gmin i powiatów oraz poszczegól-
nych regionów z całej Polski zachęcała do 

wypoczynku w gospodarstwach agrotury-
stycznych i kompleksach hotelowych. 

Dużym zainteresowaniem wśród od-
wiedzających nasze stoisko cieszyły się 
mapki naszego regionu, ścieżki rowerowe 
i atrakcje turystyczne, informacje o bazie 

noclegowej oraz imprezach kulturalnych  
i sportowych aglomeracji poznańskiej. 

Okazuje się, że wiele miejsc z naszego re-
gionu m.in. Poznań, Puszczykowo i Kórnik 
jest znanych i wspominanych z sentymen-
tem. Spotkałyśmy się z wieloma wyrazami 
serdeczności i wyrazami uznania dla po-
wiatu poznańskiego.

Niewątpliwie piknikow y charak-
ter imprezy i samo miejsce zachęcało  
do odwiedzin i rodzinnego biesiadowania.  
W sumie piknik odwiedziło około 50 ty-
sięcy osób z regionu.

Organizatorem pikniku były Mię-
dzynarodowe Targi Szczecińskie i Za-
chodniopomorska Agencja Rozwoju  
Turystyki. |  katarzyna nowak

PLOT 
w SZCZECINIE 

90 LAT uAM 
 |  Największa poznańska uczelnia 

– Uniwersytet im. A. Mickiewicza – po-
wstała 90 lat temu. Z tej okazji w Pozna-
niu świętowano kilka dni. 9 maja na pla-
cu Mickiewicza odbył się Jubileuszowy  

Piknik Uniwersytecki. Swoje stoisko miał 
tam powiat poznański, Urząd Miejski  
w Puszczykowie promował na nim swoje 
miasto.

Przypomnijmy, że Poznańskie To-
warzystwo Przyjaciół Nauk 7 maja 1917 
roku powołało Wszechnicę Piastowską, 

czyli obecny Uniwersytet im. A. Mickie-
wicza. W pierwszych latach działalności 
siedzibą uniwersytetu był Zamek Cesar-
ski. Rok po założeniu Wszechnicę prze-
mianowano na Uniwersytet Poznański. 
W 1955 roku uczelni nadano imię Adama 
Mickiewicza. | lM

PuSZCZYKOwSKIE FIRMY  
 – TRADYCJA I JAKOść 
NAJWYżSZA JAKOść 

 |  Certyfikat „Najwyższa ja-
kość 2009” otrzymała firma z Pusz-
czykowa, Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo-Budowlano-Transportowe 
ANDER-87 Tomasza i Grzegorza 
Janaszaków. 

Wyróżnienie to nadaje Wielkopol-
skie Stowarzyszenie Badań nad Jakością 
oraz Centrum Badań i Monitorowania 
Jakości.  Przyznawane jest przedsiębior-
stwom, których jakość produktów i usług 
jest konkurencyjna na rynkach unij-
nym i światowym oraz osobom, które  

przyczyniają się do rozwoju jakościo-
wego swoich przedsiębiorstw oraz wy-
kazują się osiągnięciami w dziedzinie  
jakości. 

SOLIdNA FIRMA 
 |  Przedsiębiorstwo Handlo-

wo-Usługowe Dezchem z Puszczy-
kowa zostało laureatem VII edycji 
programu Solidna Firma. 

Program od ośmiu lat promuje uczci-
we firmy, tworząc bazę godnych zaufa-
nia przedsiębiorstw. Firma pretendująca  
do tytułu solidnej przechodzi weryfikację 

pod kątem rzetelnego i terminowego roz-
liczania się z urzędami, kontrahentami 
i pracownikami. Te wszystkie warunki 
spełniło PHU Dezchem. Przypomnijmy, 
że firma zajmuje się dystrybucją środ-
ków chemicznych oraz urządzeń służą-
cych do utrzymania czystości fizycznej  
i mikrobiologicznej. 

20 LAT dACHTERA  
 |  20 lat istnienia obchodził w 

maju Zakład Robót Drogowych Ma-
rek Dachtera. 

Firma zaczynała swoją działalność bu-
dując puszczykowskie drogi. Nadal współ-
pracuje z miastem. Doceniając wkład  
w rozwój miasta gratulujemy jubileuszu 
oraz życzymy dalszych sukcesów. | lM
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INwESTYCJE

 | W dniu 26 maja 2009 roku zakoń-
czyło się trwające dwa miesiące – z uwa-
gi na wniesione protesty – postępowanie  
pr zeta rgowe dot yczące rozbiórk i  
Motelu Puszczyk na terenie daw-
nego Miejskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Puszczykowie. 
Wykonawca – f irma INTERGEO  

sp. z o.o. z Komornik – podpisał umowę 
w tej sprawie i zobowiązał się do jej reali-
zacji w terminie miesiąca. Znikną wresz-
cie koszmarne zabudowania, które często 

były miejscem nocnych libacji. Teren zo-
stanie uporządkowany zgodnie z koncep-
cją zagospodarowania przyszłego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. W tym miejscu 
prawdopodobnie będzie urokliwe oczko  
wodne. | ewa rybacka, reMigiusz Motycki 

ROZBIÓRKA
PuSZCZYKA 

OśWIETLENIE  
NAPRAwIONE

SPECuSTAWA OPÓźNIA 
BuDOWĘ uLIC 

 |  W marcowym numerze „Echa 
Puszczykowa” przedstawialiśmy wykaz 
ulic, które planujemy wykonać w roku 
bieżącym. Mieszkańcy niecierpliwie cze-

kają na rozpoczęcie prac a Urząd Miejski 
„walczy” z procedurami. 

Wprowadzenie specustawy, która 
miała uprościć uzyskiwanie pozwoleń na 

budowę dróg, okazała się dokumentem 
niejasnym i niespójnym. Trwają dyskusje 
w Starostwie Powiatowym, jaki wybrać 
tryb uzyskania pozwolenia na budowę. 

Urząd zlecił wykonanie ekspertyzy, 
która w jednoznaczny sposób określi  
procedury uzyskiwania pozwoleń na bu-
dowę ulic. | barbara Mulczyńska

 |  Urząd Miejski wielokrotnie zgła-
szał na posterunek energetyczny w Mosinie 
brak oświetlenia na rondzie przy sklepie 
Arturo. Za każdym razem naprawiano  
i wymieniano bezpieczniki. Jak się okazało, 
przyczyną powtarzających się awarii było 
uszkodzenie na złączu kablowym. Po naszej 
interwencji we Wrzesińskiej Enei, oświetle-
nie naprawiono właściwie. | alicja Marciniak

OGŁOSZENIE  
Burmistrz Miasta Puszczykowa 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie  
w użytkowanie wieczyste działki położonej  
w Puszczykowie przy ul. Rynek, o powierzchni 160 m²,  
przeznaczonej pod zabudowę budynkiem  
o charakterze użyteczności publicznej. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.puszczykowo.pl,  
pod numerem tel. 061 898 37 30 oraz na tablicach ogłoszeń  
w Urzędzie Miejskim w puszczykowie. | 
 burMistrz Miasta Puszczykowa Małgorzata ornoch-tabędzka
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MAJ w MuZEuMBuRSZTYNOWY 
MOTYL 
DLA ZMARŁEJ PODRÓżNICZKI 

 |  Po raz czternasty 25 kwietnia br. 
w Muzeum Fiedlera w Puszczykowie wrę-
czono nagrodę Bursztynowego Motyla za 
najlepszą książkę podróżniczą. Tym ra-
zem przyznano ją pośmiertnie zmar-
łej na malarię podróżniczce – Kin-
dze Choszcz, autorce książki „Moja 
Afryka”. Nagrodę odebrała jej mama.

– Życie tu i teraz, najlepiej jak się tylko 
da, bez wieszania poprzeczki zbyt wysoko, 
jest życiem szczęśliwego człowieka – pisała 
nagrodzona Kinga Choszcz. Zmarła w wie-
ku 33 lat. – „Moja Afryka” pokazuje inny 
obraz Afryki, bardziej przyjemny, optymi-
styczny. Ludzie są otwarci, uśmiechnięci  
i niosący bezinteresowną pomoc – mówił 
Arkady Radosław Fiedler podczas wręcza-
nia nagrody. 

Kinga Choszcz urodziła się w 1973 roku. 
– Odkąd skończyła 15 lat podróżowała. – Jej 
życie to były wyjazdy i powroty – mówiła 
mama autorki, odbierając nagrodę. Naj-
pierw zwiedziała wraz z Radosławem Siudą 
„Chopinem” Amerykę Północną i Południo-
wą, Australię i Nową Zelandię. Swoje wy-
prawy opisali w książce „Prowadził nas los”.

Do Afryki wyruszyła w 2005 roku.  
Organizowała warsztaty dla dzieci, naukę 
języka angielskiego. Krótko przed śmiercią 
wykupiła dziewczynkę skazaną na niewol-
niczą pracę. Zapewniła jej powrót do rodzi-
ny i naukę w szkole.

Kinga Choszcz zmarła w stolicy Ghany, 
Akrze w 2006 roku na malarię mózgową. 
Część jej prochów rozsypano nad oceanem. 
Na podstawie pamiętników pochodzących 

z podróży na Czarny Ląd powstała książka 
„Moja Afryka”.

Dotychczas nagrodę Bursztynowego 
Motyla otrzymali m.in. Ryszard Kapuściń-
ski, Wojciech Jagielski, Wojciech Cejrow-
ski, Beata Pawlikowska. | lidia Majdecka 

SZANTA MARIA
PO RAZ PIĄTY

 | Trudy morskich wypraw, 
groźny kapitan, dziewczyny w porcie 
i whisky – pieśni o życiu wilków mor-
skich można było posłuchać 23 maja 

br. w Ogrodzie Tolerancji przy Mu-
zeum-Pracowni Literackiej Arkade-
go Fiedlera. Po raz piąty odbył się tam Po-
wiatowy Przegląd Piosenki Szantowej. 

W sobotni wieczór przy potężnej, oka-
załej kopii statku Kolumba „Santa Maria” 
swoje umiejętności muzyczne zaprezen-
towały zespoły muzyczne z okolicznych 
miast i gmin, m.in. ze Swarzędza, Mosi-
ny, Łopuchowa, Chludowa, Kleszczewa. 
Wystąpili reprezentanci zespołów działa-
jących przy domach kultury, chóry, dzieci 
i dorośli amatorzy piosenek szantowych. 

Gwiazdą wieczoru był zespół Sailor  
z Poznania. Uczestnicy przeglądu otrzy-
mali z rąk Arkadego Radosława Fiedlera, 
który wartko prowadził przegląd, płytę  
z utworami poznańskiego zespołu Łejery. 

W imprezie udział wzięli przedsta-
wiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu 
Miejskiego, zaproszeni goście, mieszkań-
cy Puszczykowa – miłośnicy pieśni szan-
towej. 

Przeglądowi patronował Starosta  
Poznański – Jan Grabkowski. | 

 lidia Majdecka 
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 | Z okazji 20. rocznicy wol-

nych wyborów w Polsce tema-

tem przewodnim sobotniego świę-

ta będą zmiany w Puszczyko-

wie na przestrzeni 20. lat. Wysta-

wę zdjęć „Samorządne Puszczy-

kowo”, przedstawiającą na poważ-

nie i wesoło miejskie sukcesy oraz 

potknięcia, będzie można obej-

rzeć na zakolu Warty. Natomiast  

w Salonie Artystycznym (ul. Podle-

śna 17) 6 i 7 czerwca w godz. 13-17 

zapraszamy na wystawę, zorgani-

zowaną przez Bibliotekę Miejską, 

„Dwadzieścia lat temu... w Pusz-

czykowie”.

 | Specjalnie dla Puszczykowian 

6 czerwca w namiocie Urzędu Miejskiego 

na zakolu Warty Burmistrz wraz z Za-

stępcą będą pełnić dyżur, podczas 

którego odpowiedzą na wszystkie 

nurtujące mieszkańców pytania. 

Będzie tu można również obejrzeć kon-

cepcje zagospodarowania terenów byłego 

MOSIR-u i zagospodarowania płyty Ryn-

ku oraz nabyć książkę Andrzeja Przyby-

sza „Puszczykowo – miasto ogród”.

 | Najmłodsi mieszkańcy Puszczy-

kowa podczas warsztatów „Przyszłość 

twojego miasta” będą mogli zbudo-

wać Puszczykowo swoich marzeń. 

Na budowniczych gotowych stawiać 

domy, szkoły, wytyczać drogi i sadzić zie-

leń czekamy na zakolu Warty.

 | Jak żyć ekologicznie i eko-

nomicznie będzie można dowiedzieć 

się podczas warsztatów WSPÓLNIE DLA 

EKOROZWOJU (prowadzi 

fundacja Aeris Futuro). 

Podczas spotkania będzie można m. in. 

dowiedzieć się ile wytwarzamy CO2 jeżdżąc 

samochodem oraz ile drzew jest potrzebnych 

do absorpcji wyemitowanego CO2, podczas 

konkursu wygrać drzewka i eko-gadżety.

6 CZERWCA

 | PIRACI ZNAD WARTY – Dzielni załoganci statku pirackiego pod wo-

dzą Herszta Jacuchy Łagodnego zapraszają serdecznie dzieci i dorosłych 

do wspólnej zabawy na zakolu Warty. Biorący udział w konkursach będą zdoby-

wać fikcyjną walutę – sztosy. Z uzbieraną „gotówką” przystąpią do licytacji atrakcyjnych 

nagród. Osoby dorosłe będą mogły wygrać fikcyjną walutę w turnieju Darta oraz wy-

ścigu na Sprężynującej Linie. Piraci zabierają wszystkie chętne dzieci w rejs statkiem  

oraz na poszukiwanie klejnotów w grocie skarbów. Na najmłodszych czeka również plac 

zabaw – Tawerna oraz wyścigi na drabinkach pirackich. Ze wszystkich atrakcji będzie 

można korzystać bezpłatnie.

 | AKADEMIA PANA KLEKSA 

– teatrzyk dla dzieci wraz z interak-

tywna zabawą

 | Koncert puszczykowskich 

zespołów: TRIP ON THE COUCH, 

THE FUSE, BABAYAGA OJO, gościnnie 

PUSTE KIESZENIE

 | Wszystkich zgłodniałych po pi-

rackiej zabawie zapraszamy na pyszną 

zupę (MOSiR godz. 14, zakole Warty 

godz. 16).

 | Pełne humoru popołudnie 

– kabaret ELITA

 | Zespół folklorystyczny 

WIELKOPOL A NIE zapozna nas 

z tradycją muzyczno-wokalną regionu 

Wielkopolski.
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DNI PuSZCZYKOWA 2009 – PROGRAM

 | 7 czerwca to dzień wyborów 

do europarlamentu. Mając na wzglę-

dzie to ważne wydarzenie oraz tego-

roczną rocznicę 5-lecia wstąpienia 

Polski do Unii Europejskiej naszym 

niedzielnym hasłem jest PUSZCZY-

KOWO w UNII EUROPEJSKIEJ. 

 | Na stoisku Wielkopolskiego Cen-

trum Informacji Europejskiej będzie moż-

na uzyskać informacje do-

tyczące integracji Polski 

z Unia Europejską, prze-

pisów z tego wynikających, możliwości po-

zyskiwania funduszy europejskich itp. 

 | Na zakolu Warty podczas wysta-

wy pt. „Wieść o mieście podróżuje 

razem z ludźmi”, zobaczymy do jakich 

odległych zakątków Europy wraz z pusz-

czykowianami dotarła informacja o na-

szym mieście. 

 | Wszystkie chętne dzieci na po-

dróż po Europie zapraszamy w niedzielne  

popołudnie na warsztaty plastyczne. 

 | Puszczykowo może poszczycić się wieloma prężnie działającymi organizacjami 

pozarządowymi. Kto jeszcze o tym nie wie, albo chciałby bliżej zapoznać się z działalnością puszczykowskiego trzeciego 

sektora, a może nawet zasilić jego szeregi, zapraszamy do akcji „PUSZCZYKOWO Z INICJATYWĄ” (Projekt realizowany 

przez Fundację Aktywności Lokalnej i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). 

 Na zakolu Warty nasze organizacje pozarządowe przedstawią swoją działalność, osiągnięcia oraz plany.

 | Pyszna zupa dla wszystkich 

puszczykowskich sportowców oraz ki-

biców małych i dużych (Zakole Warty 

godz. 16).

7 CZERWCA

Gwiazda Dni Puszczykowa

 – MYSLOVITZ,  
wystąpi w niedzielę o godz. 21

 | TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ – Wszyst-

kich spragnionych emocji piłkarskich zaprasza-

my na turniej piłki nożnej – Urząd Miasta/Rad-

ni – Policja – Nauczyciele, który odbędzie się na 

boisku na Niwce o godz. 12.30. Na zapalonych ki-

biców, którzy chcą spróbować swoich sił podczas 

sportowej rywalizacji, na zakolu Warty czekać 

będą „Gigantyczne Piłkarzyki”.

 | Podczas bańkowego show 

złamiemy wszystkie prawa fizyki. 

Pokażemy, jak zrobić bańkę mydlaną 

wielkości człowieka oraz jak w niej 

zamknąć przedmioty.

 | Puszczykowski projekt bębniarski 

z Ewą Sykulską – DRUMKIDS

 | „Z muzyką przez Europę” – ka-

meralny chór FERMATA Wyższej 

Szkoły Komunikacji i Zarządzania  

pod dyr. Mateusza MJ Sibilskiego. | 

 agnieszka zielińska 

 | Koncert gospelow y EBY 

and the GOSPEL CHOIR – dzieci 

z Puszczykowa.
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KuLTuRA

KOSMICZNA
PREZENTACJA 

DZIEŃ 
MATKI 
w SALONIE 

DZIEŃ I NOC 
W BIBLIOTECE

 | Prezentacja Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych odbyła się  
w maju Domu Pomocy Maltańskiej  
w Puszczykowie. Tegoroczna impre-
za w całości poświęcona była tema-
towi Kosmosu: podróżom między-
galaktycznym, nieziemskim istotom  
i kosmicznym pojazdom. 

Do udziału w prezentacji zgłosiło się 20 
placówek, w tym szkoły, warsztaty terapii 
zajęciowej i ośrodki szkolno-wychowaw-
cze. Uczestnicy mogli startować w kilku 
konkursach: literackim pod hasłem „Elek-
trycerze” – trzeba było dopisać dalsze przy-
gody trzech elektrycerzy („Bajki Robotów”  
– S. Lema) – i poetyckim pod nazwą „Galak-

tyka marzeń” na wiersz opisujący wrażenia 
z lotu w kosmos wraz z rysunkami. Odbył 
się też konkurs na prace przestrzenne: „Ko-
smiczny pojazd” i „Nie-ziemska istota” oraz 
plastyczne pod hasłem „Widok z Marsa”. 

Wernisaż prac miał miejsce 16 maja  
w Sali Parafialnej im. Jana Pawła II w Pusz-
czykowie. Od połowy czerwca do początku 
lipca konkursowe prace można będzie oglą-
dać w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu, a na przełomie lipca i sierpnia 
w Galerii Miejskiej w Mosinie. 

Przegląd zorganizowali Dom Pomocy 
Maltańskiej w Puszczykowie i Fundacja 
Polskich Kawalerów Maltańskich. | 

 lidia Majdecka

 | Koncert dedykowany wszyst-
kim Matkom z okazji Ich święta od-
był się 21 maja br. w Salonie Arty-
stycznym w Puszczykowie. 

Mamy, które przybyły tego dnia  
do salonu, mogły spędzić popołudnie  
w miłej, kameralnej atmosferze, przy 
dźwiękach muzyki rozrywkowej wyko-
nanej przez Marcina Łosika (pianino),  
Ksawerego Wójcińskiego (kontrabas) 
oraz Sławka Tokłowicza (perkusja).

Nad całością imprezy czuwał Mate-
usz Sibilski, który z wielkim smakiem  
i wyczuciem stworzył podniosłą i nie-
zwykle ciepłą atmosferę życząc zebra-
nym Mamom wszystkiego, co dobre  
i piękne. | kn

 | Tłocznie i wesoło było 
8 maja w Bibliotece Miejskiej  
w Puszczykowie. A to za sprawą 
dzieci, które przyszły na „Noc w bi-
bliotece”. 

Podczas wieczoru najmłodsi goście  
zapoznali się z pracą policji, mogli skorzy-
stać z przejażdżki samochodem policyj-
nym. Odbył się również pokaz udzielania 

pierwszej pomocy (ratownictwo medycz-
ne). Znany puszczykowskim dzieciom teatr 
„Krokodyl” przygotował przedstawienie te-
atralne „Legendy poznańskie”. Na zakoń-
czenie imprezy wszystkie dzieci otrzymały 
prezenty-niespodzianki.

Tego dnia mieliśmy też zaszczyt gościć 
Macieja Damięckiego – znanego polskiego 
aktora, który opowiedział ciekawe historie 
ze swojego życia oraz zabawne anegdoty. | 
 beata witczak 
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KuLTuRA

CO? GDZIE? KIEDY?

dNI PuSZCZYKOwA
6-7 CZERWCA 
|  Szczegółowy program na s. 12, 13 i 24. 
Na zakończenie w niedzielę o godz. 21  
na zakolu Warty zagra zespół Myslovitz. 

SPOTKANIE Z AKTORKĄ
10 CZERWCA 2009, GODZ. 17
Salon Artystyczny, ul. podleśna 17
|  Spotkanie z aktorką Teresą Lipowską – 
organizuje Biblioteka Miejska  
im. M. Musierowicz. 

SPOTKANIE Z AuTORKĄ 
19 CZERWCA 2009, GODZ. 17
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz,  
ul. Wysoka 1 
|  Spotkanie autorskie z Ireną 
Matuszkiewicz. 

CHOPINIAdA  
W MAŁEJ FILHARMONII
13-20 CZERWCA 2009
Mała Filharmonia, ul. cienista 6
|  Ośmiodniowy Festiwal Chopinowski 
– Chopin i jego muzyka w dziesięciu  
koncertach. Więcej na: www.malafilhar-
monia.pl 

Bilety na koncerty można zamawiać pod nr 
tel. 061 819 45 20, e-mailem: portrety@wp.pl  
oraz w Małej Filharmonii w godz. 9-19. 

FESTIwAL ORGANOwY 
5 LIPCA 2009, GODZ. 19
Kościół pw. Matki Boskiej wniebowziętej, 
ul. Kościelna 1
|  Inauguracja III Letniego Festiwalu 
Organowego

KONCERTY LETNIE 
9 LIPCA 2009, GODZ. 18
Salon Artystyczny, ul. podleśna 17
|  Letni koncert w ogrodzie Salonu 
Artystycznego |  oPrac. lM

SENIORZY PRZY KOMPuTERACH 
 |  Kurs komputerowy dla seniorów 

zakończył się 13 maja 2009 r. Warsztaty 
organizowane przez Bibliotekę Miejską 
im. M. Musierowicz w Puszczykowie od-
bywały się dwa razy w tygodniu. Prowa-
dzone były przez specjalistę informatyka 
Remigiusza Niezgódkę. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 
zaświadczające o pomyślnym ukończeniu 
podstawowego kursu obsługi komputera, 
Internetu i pakietu biurowego. | bw

ZAPISY  
NA FERIE 

 |  Od 1 czerwca 2009 Biblioteka 
Miejska przyjmuje zapisy dzieci na fe-
rie letnie w bibliotece, które odbywać 

się będą od 20 lipca do 31 lipca 2009 r. 
w godz. 10-13. Dzieciom w wieku od 5 do 
10 lat proponujemy zajęcia plastyczne, ru-
chowe, gry i zabawy na świeżym powie-
trzu, czytanie bajek. Zapisy przyjmujemy 
pod numerem tel. 061 819 46 49. | bw

SPOTKANIE Z IRENĄ MATuSZKIEWICZ
 |  Zapraszamy wszystkich chęt-

nych na spotkanie autorskie z Ireną 
Matuszkiewicz, które odbędzie się 
19 czerwca o godz. 17 w Bibliotece 
Miejskiej przy ul. Wysokiej 1. 

Irena Matuszkiewicz jest cenioną au-
torką powieści, których głównymi od-

biorcami są kobiety. Jej książki opowia-
dają o życiowych problemach, które każ-
dego z nas dotykają. Autorka umiejętnie 
łączy realizm z fikcją, czego efektem są 
powieści o wciągającej fabule, doprawio-
nej inteligentnym poczuciem humoru. | 
 beata witczak 

TERESA  
LIPOwSKA
w SALONIE 

 | Wyjątkowa kobieta i wyjątkowa 
artystka. Zapraszamy na spotkanie  
z Teresą Lipowską. Dzięki roli w „M jak 
Miłość”, podbiła serca widzów w całej Pol-
sce. Przed ogromnym sukcesem związanym 
z serialem, Lipowska była przede wszyst-
kim aktorką teatralną, w filmie i telewizji 
pojawiając się raczej w rolach epizodycz-
nych bądź drugoplanowych. Występowała  
w kabarecie, grała w teatrze, dubbingowa-
ła kreskówki. A przed kamerami stanęła  
w blisko 80. filmach i serialach!

Spotkanie odbędzie się 10 czerwca 
2009r. w Pałacu Ślubów – Salonie Arty-
stycznym przy ulicy Podleśnej 17 o godz. 17. | 
 beata witczak 
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OśWIATA

DNI BEZPIECZEŃSTWA
w JEdYNCE 

 |  W dniach 28 – 30 kwietnia 
w Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się 
zajęcia poświęcone bezpieczeństwu. 
Zaproszony policjant przeprowadził z dzieć-
mi pogadankę m.in. na temat bezpiecznego 
docierania do szkoły, sposobu zachowania 
podczas spotkania z nieznajomym psem, 

zagrożeń czyhających na dzieci w interne-
cie. Uczniowie z uwagą słuchali wskazówek, 
których udzielał im policjant i zadawali 
mnóstwo pytań. Dużo radości sprawiło 
dzieciom spotkanie z psem policyjnym, 
szkolonym do poszukiwania narkotyków. 

W szkole gościła też straż pożarna. 
Uczniowie zobaczyli wyposażenie wozu 

strażackiego, przymierzali hełm, wysłuchali 
ciekawostek o pracy strażaka oraz widzieli, 
jak gasi się pożar. Miejmy nadzieję, że usły-
szane informacje i przestrogi pozostaną  
w pamięci uczniów. |  beata Markowska

WARSZTATY – TANIEC I SPORT

KOMuNIKAT ,,wYPRAwKA SZKOLNA”
 |  Burmistrz Miasta Puszczykowa 

uprzejmie informuje, że do 15 czerwca 
2009 r. w sekretariatach szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych można składać 
wnioski kierowane do dyrektora szko-
ły o udzielenie pomocy finansowej 
uczniom na zakup podręczników.

INDIAŃSKA MAJÓWKA
 |  Pod hasłem „Indianie i Dziki 

Zachód” 17 maja br. na terenie boiska 
Gimnazjum nr 2 odbyła się majówka. 

Członkowie Klubu Apacza Warrior 
opowiadali o życiu współczesnych Indian 
a Grupa Taneczno-Kaskaderska Saloon 
zaprezentowała pokaz z użyciem bicza. 
Ci ostatni do występu zapraszali ochotni-
ków. Oprócz młodzieży, tylko jedna osoba  
z grona pedagogicznego była na tyle od-
ważna, by się zgłosić. 

Gimnazjaliści mogli obejrzeć też ro-

dzaje sztuk walki i samoobrony. Co go-
dzinę odbywało się losowanie nagród, a w 
kawiarenkach prowadzonych przez klasy 
trzecie można było spróbować przepysz-
nych wypieków. 

Sami gimnazjaliści także przedsta-
wiali scenki związane z Dzikim Zacho-
dem. Pod koniec dnia wszyscy mogli po-
słuchać utworów w wykonaniu uczniów 
naszej szkoły.

Dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczy-
cieli i rodziców oraz dobrej pogodzie szkol-
na impreza była udana. |  zuzanna bręcz, 

 weronika Mencel

Pomocy udziela się uczniom pochodzą-
cym z rodzin, w których dochód na osobę 
nie przekracza kryterium dochodowego 
na osobę w rodzinie, o którym mowa w 
art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r.  
Nr 115, poz. 728, z późn.zm.)

Dofinansowanie podręczników doty-
czy: uczniów klas I-III szkół podstawo-
wych oraz I klas gimnazjalnych na pod-
stawie rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania  
pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników. |  red

 |  Pod hasłem „W zdrowym ciele, 
zdrowy duch” upłynęły warsztaty tanecz-
no-sportowe, w których 25 kwietnia uczest-
niczyła cała społeczność Szkoły Podstawo-

wej nr 1. Uczniowie czynnie brali udział  
w zajęciach tanecznych prowadzonych przez 
instruktora ze Śremskiego Domu Kultury. 
Odbywały się zawody i rozgrywki sportowe. 

Rodzice jak zawsze zadbali o to, aby dzieci 
nie były spragnione i głodne i przygotowali 
zdrowy posiłek. Podsumowaniem dnia były 
zajęcia plastyczne, podczas których wyko-
nane zostały prace ilustrujące motto prze-
wodnie spotkania. |  beata Markowska
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OśWIATA

COMENIuS
PRZEZ CAŁY ROK 

 |  Szkoła Podstawowa nr 2 bierze 
udział w programie Comenius. W ramach 
projektu „Green Race Round Europe”  
czyli „Zielony wyścig po Europie” szkoły 
partnerskie (Irlandii, Szkocji, Belgii oraz 
Turcji) wykonują zadania. Do tej pory 
uczniowie wykonali ich szereg. Większość 
zrealizowanych w SP 2 prac można było 
oglądać w holu szkoły.

 W listopadzie były to kartki świątecz-
ne z życzeniami w języku angielskim.  
Najlepsze z nich zostały wysłane do szkół 
partnerskich. 

 Powstała strona internetowa projektu: 
www.greenraceroundeurope.eu w celu wy-

miany informacji. W styczniu przesłaliśmy 
relację z przetwarzania kartek świątecz-
nych, otrzymanych od partnerów. Dzieci 
wykonały symboliczną sowę z przesłanych 
kartek. 

 W lutym uczniowie wykonali prace 
z materiałów recyclingowych pod tytułem 
„Wiosna”, w marcu – plakaty na temat  
recyclingu. Najlepsze prace nauczyciele  
zaprezentowali podczas wizyty w Belgii. 
W kwietniu badaliśmy sposoby dojazdu  
do szkoły oraz przekonywaliśmy o celowo-
ści „ekologicznych” form transportu. 

 Przed nami jest sporządzenie pla-
katu dotyczącego ruchu drogowego.  

W czerwcu szkoły wybiorą tydzień, w któ-
rym dzieci będą poruszać się pieszo lub 
na rowerze do szkoły. Porównanie tego 
ruchu z wykresem kwietniowym pokaże,  
czy uczniowie wzięli sobie do serca pro-
blemy ekologii. Piszący te słowa już prze-
siadł się na rower. |  Michał Piotrowski

WYRÓżNIENIA  
w „KANGuRZE” 

 |  W Międzynarodowym Konkur-
sie Matematycznym „Kangur” wyróżnienia 
otrzymali uczniowie SP nr 2 w Puszczyko-
wie: Jan Światowy z kl. III b, Anna Sobieraj 
kl.V a i Agnieszka Kańska z kl. VI b. Konkurs 
miał formę testu, który tego samego dnia 
rozwiązywali uczniowie z 40 państw świa-
ta – łącznie około 5 milionów. Z zadaniami 
zmierzyło się 43 uczniów naszej szkoły. |  eb

ZIELONA SZKOŁA 
 |  Uczniowie klasy trzeciej ze 

Szkoły Podstawowej nr 2 od 4 do 8 
maja uczestniczyli w zajęciach w te-
renie w ramach tzw. Zielonej Szkoły. 

Przez cztery dni dzieci zwiedziły wie-
le miejsc. W pierwszym dniu – skansen 
miniatur zamków i pałacyków w Pobie-
dziskach i katedrę w Gnieźnie. Drugie-
go dnia odbyły się podchody. Wyjazd  
do Żnina uatrakcyjnił przejazd kolejką  

do Wenecji oraz zwiedzanie muzeum ko-
lejki wąskotorowej. W Biskupinie dzieci 
poznawały m.in. technikę lepienia naczyń 
z gliny. Zajęcia sportowe i edukacyjne  
w terenie, obserwacja środowiska wod-
nego zajęły dzieciom kolejny dzień.  
Po południu zapoznały się z technikami 
walk średniowiecznych wojów i przy-
mierzały średniowieczne stroje. Bardzo  
podobało się im w skansenie dinozaurów 
w Rogowie. |   

 barbara kruPka

Z WIZYTĄ W BELGII
 |  Między 5 i 11 maja br. nauczy-

cielki ze Szkoły Podstawowej Nr 2, 
Kamila Piechowiak-Marcinkowska, 
Cecylia Przybyszewska i Magdalena 
Ratajczak odwiedziły szkołę part-
nerską w Waregem w Belgii.

Była to druga wizyta w ramach unijne-
go programu Comenius, którego mottem 
jest „Uczenie się przez całe życie”. Wśród 
uczestników spotkania znaleźli się przed-
stawiciele szkół z Turcji, Szkocji i Irlandii, 

którzy razem z nami wdrażają zadania w 
ramach projektu „Green Race Round Eu-
rope” o tematyce ekologicznej.

Zwiedziłyśmy szkołę, przyjrzałyśmy się 
pracy uczniów i nauczycieli, a także popro-
wadziłyśmy zajęcia. Dzieci z Waregem mo-
gły nauczyć się kilku słów po polsku, do-
wiedziały się więcej o położeniu i środowi-
sku naturalnym Polski, a także próbowały 
polskich cukierków-krówek. Odbyło się też 
spotkanie z merem Waregem.

W belgijskiej szkole odbywał się akurat 
finał tygodnia, w którym uczniowie poru-
szali się głównie na rowerach –Traffic Week. 
Wspólnie przejechali około 3 tys. km. 

Kluczowe było omówienie zrealizowa-
nych zadań, zmodyfikowanie kolejnych ce-
lów i dopracowanie następnych działań. 

Serdeczne spotkania sprzyjały wymia-
nie spostrzeżeń na temat projektu oraz 
kultury i tradycji poszczególnych krajów. 

W październiku odbędzie się wizyta  
w Turcji, a w lutym 2010 roku międzynaro-
dowa delegacja zawita w Puszczykowie. |  
 Magdalena ratajczak
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWEORGANIZACJE POZARZAdOwE

 |  60 mam z Puszczykowa od 
stycznia do kwietnia br. uczestniczy-
ło w szkoleniach z zakresu rozwo-
ju osobistego i zawodowego. Uczy-
ły się m.in. lepiej planować swój czas  
i ustalać priorytety.

Mamy po szkoleniach wiedzą już,  
że trzeba czasem pomyśleć o sobie, znają 
swoje prawa, widzą plusy i minusy różnych 
form zatrudnienia i że do zatrudnienia 
można podchodzić elastycznie. 

Ważna okazała się potrzeba wymiany 
doświadczeń i organizacja miejsc spotkań 
w Puszczykowie, gdzie można napić się 
kawy i bezpiecznie pobyć z dzieckiem. Ro-
dzice przyznawali, że opieka medyczna dla 
puszczykowskich dzieci nie spełnia ocze-
kiwań rodziców. Często korzystają z usług 

prywatnych pediatrów. W mieście potrzeb-
ne byłoby wsparcie prawne, gdyż matki z 
małym dzieckiem napotykają problemy 
związane z powrotem do pracy. Potrzebne 
jest wsparcie przy wyborze odpowiedniej 
formy zatrudnienia. Wiele mam zauważyło, 
że pomysłem na siebie i sytuację na rynku 

PuSZCZYKOwSKIE

SuPERMAMY 

pracy może być własna firma.
W wyniku realizacji projektu zawiązały 

się nowe znajomości. Mamy rozmawiają 
na forach internetowych, założyły profil 
na portalu nasza-klasa.pl. Umawiają się 
na wspólne spacery czy uprawianie sportu. 
Dwie panie zainteresowały się uruchomie-
niem punktu opieki nad małym dzieckiem 
(do 3. roku życia). Z kolei Spring Life Centre 
(ul. Czarnieckiego 2) uruchamia oddział dla 
dzieci w wieku 2-3 lat.

Podczas spotkania podsumowującego, 
które odbyło się 23 maja br. mamy dysku-
towały m.in. o tym, czy Puszczykowo jest 
przyjazne rodzinom z małym dzieckiem.  
Z podsumowania można stwierdzić, że „ra-
czej nie” albo „jeszcze nie”. Zaproszenie na 
spotkanie przyjęła Burmistrz – Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka. Jak się okazało – panie 
są świetnie zorientowane w sprawach miej-
skich. Dyskusja mogłaby trwać bardzo dłu-
go, dlatego organizatorzy zamierzają zorga-
nizować kolejne takie spotkania. 

Organizatorem akcji była Fundacja Ak-
tywności Lokalnej z Puszczykowa. |  

 iwona janicka

WARSZTATY W BĘDLEWIE 

 |  Drugie kilkudniowe szkolenie wy-
jazdowe w ramach projektu „Młodzież 
Puszczykowa ma dobrą radę!” realizowa-
nego przez Urząd Miejski w Puszczykowie 
i Fundację Aktywności Lokalnej odbyło się 
w kwietniu w Będlewie. 

Uczestnicy szkolenia ćwiczyli umiejęt-
ności wystąpień i prowadzenie debaty pu-
blicznej, m.in. na takie tematy jak bezpie-

gerowali, aby przy planowaniu terenu cen-
trum pamiętać o boisku do piłki siatkowej. 
Mieli też możliwość zapoznania się z budże-
tem miasta na 2009 rok, który zaprezento-
wał skarbnik Miasta – Piotr Szmytkowski. 

Młodzież zainicjowała powstawanie 
Młodzieżowej Rady Miasta Puszczykowa. 
Swoje poparcie i potrzebę powstania takie-
go gremium poparło już ponad 100 mło-
dych mieszkańców Puszczykowa w wieku 
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym pod-
czas spotkania w Gimnazjum nr 2, organi-
zowanego przez młodzież dla młodzieży. 
Kolejne spotkania w Gimnazjum nr 1 i dla 
młodzieży ponadgimnazjalnej są w trakcie 
organizowania.

Projekt pt. Młodzież Puszczykowa ma 
dobrą radę! jest współfinansowany z Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. | iwona janicka 

czeństwo mieszkańców w kontekście F-16 
oraz czy Młodzieżowa Rada jest potrzeb-
na? Odbywały się treningi komunikacji in-
terpersonalnej i asertywności, podczas któ-
rych młodzi wcielali się w role „władz mia-
sta” lub „inwestorów”. Zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia z zarządzania czasem, 
informacje o praktycznych możliwościach 
zaangażowania w działania na rzecz spo-
łeczności lokalnej, takich jak organizowa-
nie happeningów, demonstracji, kampanii 
społecznych czy wydawanie gazety. Wypra-
cowano trzy koncepcje projektów młodzie-
żowych, np. warsztaty taneczne, na które 
młodzi postarają się zdobyć środki.

O BuDżECIE I PLANOWANIu
Podczas warsztatów odbyło się spotkanie 
z Burmistrz Puszczykowa, Małgorzatą Or-
noch-Tabędzką. Młodzi pytali m.in. o przy-
chodnię, zagospodarowanie rynku. Zasu-
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MIKROREGION

 |  Najprawdopodobniej nie 
będzie wspólnego projektu Mikro-
regionu na turystykę. Jest wola 
wszystkich gmin, ale nie ma praw-
nych możliwości, ponieważ właści-
cielem gruntów jest WPN.

Wydawało się, że na kolejnym spo-
tkaniu członków Stowarzyszenia Gmin 
Mikroregionu WPN w dniu 21 maja  

zostaną podzielone tylko role i praca  
n ad  pr ojek tem d r og i  r ower owe j  
od Muzeum w Szreniawie przez Jeziory  
do  Puszczykowa ruszy z miejsca.  
Niestety, okazało się, że wytyczona 
wspólnie z WPN-em droga musi być wy-
łączona z produkcji leśnej i by uzyskać 
prawo dysponowania gruntem na czas 
budowy, gminy musiałyby za to zapła-

cić więcej niż wynosiłaby dotacja z puli 
funduszy unijnych. Zarząd w składzie:  
Małgorzata Ornoch-Tabędzka, Zo-
fia Springer i Jan Broda zdecydowali,  
że w tej sytuacji szkoda pracy nad tym 
projektem. Gminy będą starały się same 
utwardzić drogi przy użyciu tańszych 
materiałów i technologii. Ponieważ 
Brodnica, Dopiewo, Kórnik i Stęszew 
mają przygotować swoje małe pro-
jekty na miejsca piknikowe na trasie  
pętli rowerowej, rozważana jest jeszcze 
możliwość zmiany koncepcji wspólnego 
przedsięwzięcia. | Mot

NIEOPŁACALNE 
FuNduSZE

MECZ SAMORZĄDOWCÓW  
w MOSINIE 

 |  Liczne koncerty, wystawy 
oraz rozgrywki sportowe uświet-
niły coroczne obchody Dni Mosi-
ny, które świętowano 22-24 maja. 
W bogatym programie jednym  
z punktów był Towarzyski Mecz Pił-
karski Reprezentacji Samorządo-
wych Mosiny i Puszczykowa. 

Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w granatowych strojach wystąpiła 
drużyna gospodarzy, w białych samorzą-
dowcy z Puszczykowa. Zacięta walka obu 
drużyn zakończyła się wygraną Puszczy-
kowa 6:5.

Mamy nadzieję, że tego typu inicja-
tywy staną się tradycją. Gospodarzom 

dziękujemy serdecznie za miłe przy- 
jęcie. | Magdalena Płachta 

KOmOrNIKI.  
FESTIwAL MuZYKI 

 | Od 29 maja do 5 
lipca w Komornikach, 
Wirach i Plewiskach 
odbędą się koncerty 
w ramach IV Ogólno-
polskiego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej- 
Komorniki 2009. Wystąpią światowej 
sławy muzycy. Najbliższy koncert 14 czerw-
ca o godz. 19 w kościele pw. św. Floriana 

w Wirach. Kolejny 28 czerwca o godz. 19  
w kościele św. Faustyny w Plewiskach. Kon-
certy prowadzi Alina Kurczewska. Szcze-
góły na internetowej stronie festiwalowej: 
www.festiwal.edu.pl

SzczytniKi – KórniK  
FESTYN ROdZINNY 

 | III Festyn Rodzinny w Szczyt-
nikach odbędzie się 6 czerwca 2009 
r. o godz. 16. W programie imprezy: 
zaczarowany plac zabaw dla dzieci, ma-
lowanie twarzy, pokaz Ochotniczej Straży 

Pożarnej z Kórnika, aukcja prac plastycz-
nych, loteria fantowa, przejażdżki powo-
zem, konkurs tańca z balonem, licytacja 
niespodzianek. Na miejscu będzie punkt 
gastronomiczny oraz ciasta domowe, wata 
cukrowa i popcorn. Zakończenie imprezy 
ok. godz. 23.

mOSINA 
FESTYN ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

 | Na boisku przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Mosinie 6 czerwca od. godz. 15-20 
odbędzie się Festyn Organizacji Pozarzą-
dowych. | oPrac. lM

WIEśCI Z MIKROREGIONu
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Z POwIATu

 |  „Epizody Powstania Wiel-
kopolskiego Miasta i Gminy Pobie-
dziska”, „Piotr Mocek – Powstaniec 
Wielkopolski z Mosiny”, „Zapomnia-
ny bohater – Piotr Mocek” – to tytuły 
najlepszych prac w konkursie Epizody Po-
wstania Wielkopolskiego, organizowane-
go przez powiat poznański. Wpisuje się on  
w obchody ogłoszonego przez Radę Powiatu 
Roku Powstania Wielkopolskiego. 

Podczas sesji Rady Powiatu 29 kwietnia 
br. Jan Grabkowski Starosta Poznański 
wraz z Piotrem Burdajewiczem – Przewod-
niczącym Rady Powiatu w Poznaniu, wrę-
czyli nagrody zwycięzcom. 

Komisja konkursowa przyznała pierw-
sze miejsce Patrycji Kuter z Gimnazjum 
w Zespole Szkół w Jerzykowie. Patrycja 
otrzymała laptop i pamiątkowy dyplom. 
Drugie miejsce zajął Wojciech Siejakow  
z Gimnazjum Nr 2 w Mosinie. Laureat 
dostał kamerę cyfrową i dyplom. Trzecie 
miejsce komisja przyznała Patrycji Głuchej 
z Gimnazjum w Pecnej, która oprócz pa-
miątkowego dyplomu otrzymała także apa-
rat cyfrowy. Ponadto komisja konkursowa 
przyznała nagrodę specjalną Gimnazjum 
w Jerzykowie, którego uczniowie uzyskali 
najlepsze wyniki w konkursie. Przedsta-
wicielka szkoły odebrała rzutnik multime-

dialny. Starosta pogratulował wszystkim 
laureatom, rodzicom oraz dyrekcji szkół. |  

 agnieszka witt, wydział prOMOcji

LAuREACI KONKuRSu  
„EPIZOdY POwSTANIA wIELKOPOLSKIEGO” 

ZAJĘCIA NA NOWYCH BOISKACH 
 |  Promocja zdrowia poprzez 

sport – zespół przyszkolnych otwar-
tych boisk wielofunkcyjnych w Po-
wiecie Poznańskim – to tytuł projek-
tu realizowanego przez powiat poznański  
w ramach dofinansowania przyznanego  
z Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

Przedmiotem projektu jest 
budowa na terenie szkół po-
nadgimnazjalnych, prowa-
dzonych przez powiat poznań-
ski, przyszkolnych otwartych 
boisk wielofunkcyjnych, placów zabaw,  
na których realizowany będzie program 
profilaktyki prozdrowotnej dla dzieci i mło-
dzieży do 18 roku życia. 

Zakres przedsięwzięcia w części inwe-
stycyjnej obejmuje budowę:

 boiska wielofunkcyjnego przy Zespole 
Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoy-
skich w Rokietnicy oraz boisk w filiach 
ZS w Rokietnicy w Murowanej Goślinie  
i w Poznaniu,

 dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Ze-
spole Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie,

 boiska wielofunkcyjnego przy Zespole 
Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie,

 boiska wielofunkcyjnego przy Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Mosinie oraz placu zabaw w fi-
lii Ośrodka w Puszczykowie,

 boiska wielofunkcyjnego 
i placu zabaw w Domu Dziecka 
w Kórniku – Bninie,

 boiska wielofunkcyjnego oraz 
placu zabaw w Ośrodku Wspomagania Ro-
dziny w Kobylnicy. 

Na nowo wybudowanych boiskach od 1 lip-
ca br. przeprowadzane będą nieodpłatne zaję-
cia sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku 
szkolnym (w tym dzieci niepełnoprawnych) 
z terenu powiatu poznańskiego. Odbywać się 
będą one w trzech panelach: tygodniowym, 
weekendowym i wakacyjnym i obejmują 
dyscypliny sportu m.in. takie jak: koszy-
kówka, siatkówka, unihokej, gry i zabawy 

ruchowe, aerobik, badminton. Zajęcia będą 
prowadzone przez doświadczonych trenerów.  
Celem zajęć jest promowanie aktywności 
ruchowej wśród młodzieży jako czynnika 
zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym  
tj. otyłości, chorobom układu krążenia. 

W czasie trwania projektu organizo-
wane będą turnieje sportowe i festyny  
dla dzieci w trakcie których uczestnicy 
będą mogli zapoznać się z informacjami na 
temat zdrowego stylu życia i kształtować 
swoją kondycję fizyczną. Projekt w swoich 
założeniach ma służyć promowaniu aktyw-
ności fizycznej oraz umiejętności organizo-
wania sobie przez młodzież czasu wolnego 
jako elementu właściwie rozumianego 
samowychowania. 

Realizacja projektu zakończy się pod ko-
niec 2010 r. 

Wszystkie informacje można uzyskać 
pod adresem e-mail: eeagrants@po-
wiat.poznan.pl, www.powiat.poznan.pl 
i tel. 061 841 07 54. |  agnieszka ladorska, 

 wydział twOrzenia i realizacji prOjektów
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BEZPIECZEŃSTWO

KRONIKA POLICYJNA 
PuSZCZYKOwA

 |  Funkcjonariusze z Komisa-
riatu Policji w Puszczykowie w okre-
sie od 1 do 30 kwietnia 2009 roku 
zatrzymali:

– nieletniego sprawcę kradzieży telefo-
nu komórkowego z kieszeni kurtki pozo-
stawionej w szkolnej szatni. Sprawę prze-
kazano do Sądu Rodzinnego i Nieletnich  
w Poznaniu,

– sprawcę gróźb karalnych, narażenia 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 
uszkodzenia oraz kradzieży mienia. Sąd 
zastosował wobec sprawcy tymczasowe 
aresztowanie,

– sprawcę ujętego przez funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej w Puszczykowie kierujące-
go rowerem w stanie nietrzeźwości. Wynik 
badania na zawartość alkoho-
lu w wydychanym powietrzu 
2,23 promila, 

– sprawcę okradające-
go domy w stanie budowy 
z artykułów budowlanych 
oraz wyposażenia typu okna  
i drzwi. Zatrzymanie nastą-
piło dzięki szybkiej reakcji 
jednego z mieszkańców Puszczykowa, któ-
ry telefonicznie zawiadomił patrol policji. 
Gratulujemy postawy!

– dwóch nieletnich sprawców kradzieży 
hulajnogi elektrycznej z niezamkniętego 
pomieszczenia gospodarczego na jednej  
z posesji w Puszczykowie, 

– trzech sprawców nieletnich okra-
dających skarbony kościelne z ofiar 
pieniężnych.

 |  Wystaw iono 20 
mandatów karnych na łącz-
ną kwotę 2300 zł głównie  
za w ykroczenia w ruchu 
drogow y m, porząd kowe 
oraz za spożywanie alkoho-
lu w miejscach publicznych. 
Skierowano sześć wniosków  
o ukaranie za wykroczenia  

do sądu grodzkiego. Przeprowadzono  
76 interwencji. |   robert rasztorf, 

kOMendant pOlicji w pUSzczykOwie 

 | INTERWENCJE. Straż Miejska 
w Puszczykowie interweniowała 80 razy. 
12 interwencji przekazano do Referatu 
Gospodarki Komunalnej UM, 17 do firmy 
„Flora”. Wylegitymowano 40 osób.

 | POUCZENIA: W związku ze złym 
parkowaniem wystawiono 84 pouczeń 
właścicielom aut oraz pouczono za inne 
wykroczenia (brak opieki nad psami, spa-
lanie śmieci, spożywanie alkoholu, wjazd 
do lasu) – 12 osób.

 | UKARANI: Ukarano 31 osób za złe 

Z DZIAŁALNOśCI STRAżY MIEJSKIEJ 
23.04.2009 – 17.05.2009 parkowanie na kwotę 3 100 zł (założono 31 

blokad), jedną osobę za parkowanie w pasie 
zieleni na kwotę 100 zł, jedną osobę za brak 
opieki nad psem na kwotę 200 zł, jedną za 
zaśmiecanie na kwotę 100 zł, pobrano opła-
tę targową w wysokości 560 zł, ukarano 37 
kierowców za przekroczenie prędkości (fo-
toradar) na kwotę 6 300 zł oraz 84 razy za-
stosowano ostrzeżenie w postaci tzw. „żółtej 
karty”. 

 | INNE: Strażnicy przeprowadzali 
objazdy kontrolne w godzinach rannych  
i popołudniowo-wieczornych oraz patrole 
piesze i rowerowe. Ich celem jest działanie 
prewencyjne polegające na kontroli miejsc, 

w których dochodzi do spożywania alkoho-
lu, podrzucania śmieci oraz zbierania się 
wody. Przeprowadzono również sześć kon-
troli umów na wywóz odpadów bytowych 
podpisanych z firmą „Eko-Rondo” oraz 
„Remondis”. W dwóch przypadkach ujaw-
niono brak przedmiotowych umów. Pole-
cono uzupełnienie przedmiotowych umów.  
W omawianym okresie zabezpieczono im-
prezę Polska Biega. Dwa bezpańskie psy 
przewieziono do przytuliska. | 
 dariusz borowski, 

kOMendant Straży MiejSkiej w pUSzczykOwie
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PIERwSZY TENISOwY  
GRANd PRIx PTS 2009 

 |  Pod patronatem Puszczykowskie-
go Towarzystwa Sportowego w słoneczne 
niedzielne popołudnie 10 maja br. zakoń-
czył się pierwszy z cyklu Grand Prix ama-

torski turniej tenisowy singla mężczyzn.
Zawodnicy rywalizowali między sobą 

przez tydzień na ziemnych kortach przy 
ulicy Kościelnej (dawny MOSiR). O zwycię-
stwie decydowały dwa wygrane sety.

Dla wielu była to pierwsza okazja  
w tym roku, by sprawdzić swoje umie-
jętności poza halą tenisową. Uzyskano  
następujące rezultaty:

ćwierćfinały: 
S. zięba – J. Karbowiak 6: 1, 7: 6 (8:6),  
w. zadencki – Bukowiecki 6:2, 4:6, 6:0 
J. wieczorek – J. nowacki 6:4, 7:5,  
M. Latosiński – h. Kaczmarek 6:4, 6:4

Półfinały: włodek zadencki – Szymek zięba 
Maciek Latosiński – Janusz wieczorek

w finale Janusz wieczorek pokonał 
Szymka ziębę. trzecie miejsce zajął włodek 
zadencki.

W tym samym czasie był rozgrywany 
turniej „pocieszenia” (druga strona drabin-
ki), w którego finale Oleg Ostoja pokonał 
Leszka Janaszka.

Z trybun zawodników oklaskiwali ki-
bice, rodziny i przyjaciele. Gościom ser-
wowano znakomite kiełbaski z grilla  
i herbatę. Na koniec Prezes PTS-u Darek 
Marek Preisler podziękował i wręczył te-
nisistom pamiątkowe puchary za sporto-
wą rywalizację.

Kolejny amatorski turniej tenisowy odbę-
dzie się z okazji Dni Puszczykowa w pierw-
szych dniach czerwca. Jak co roku Turniej 
dla dorosłych będzie rozgrywany na kortach 
przy ulicy Kościelnej, natomiast na kor-
tach obok Szkoły Podstawowej nr 2 szansę  
rywalizacji będą miały dzieci. | toP sPin

SPORT

TENISOwE 
LATO 2009 

 |  PTS zaprasza na bezpłatne kur-
sy tenisowe dla dzieci i młodzieży z Pusz-
czykowa. Zajęcia odbywają się na kor-
tach przy ul. Kościelnej od pon. do pt.  
I turnus: 22.06. – 6.07.2009 r. , II turnus: 
8.07. – 22.07.2009 r. Godz. zajęć: 08.30  
– 10.30 SP klasy 1-3,  10.30 – 12.30 
SP klasy 4-6,  12 – 14.30 gimnazjum.  
Zapisy: sms: 0-600 48 74 86, e-mail:  
preisler@tenispreisler. | zarząd Pts

PuSZCZYKOwSKA 
LIGA PIŁKI NOżNEJ 
SZKÓŁ  
POdSTAwOwYCH

ZAJĘCIA  
SPORTOwE  
w wAKACJE

 |  Uczniowie, którzy w wakacje 
zostają w mieście, między 6 i 17 lipca 
skorzystać będą mogli z zajęć sporto-
wych w puszczykowskich szkołach. 
W godzinach od 10 do 11.30 będą odbywać 
się zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, 
od godz. 11.30 do 13 – dla uczniów gimna-
zjów. Szczegółowy plan zajęć wywieszony 
zostanie w każdej ze szkół. | zg

 |  Na sztucznej nawierzchni przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 zakończyły się 
rozgrywki PLPN. Finały ligi odbędą się  
6 czerwca 2009 z okazji Dni Puszczyko-
wa. W meczu o trzecie miejsce o godzinie  
12 zmierzy się zespół Czerwone Diabły  
z KKO. Natomiast w meczu finałowym  
o godzinie 12.30 wystąpią zespoły Jedynka  
oraz KKS Lech Puszczykowo. | zg

 |  Z okazji Dni Puszczykowa zo-
staną przyznane Sportowe Oskary. 
W związku z tym wydarzeniem zwraca-
my się do Organizacji Sportowych, Klu-
bów Sportowych, Dyrektorów Szkół o po-

informowanie Urzędu Miejskiego o szcze-
gólnych osiągnięciach sportowych miesz-
kańców Puszczykowa. 

Warunkiem przyznania wyróżnienia 
jest zdobycie medalu na Mistrzostwach 

SPORTOwE OSKARY Polski lub zawodach sportowych rangi  
krajowej, w terminie od 1 czerwca 2008  
do 27 maja 2009. 

Po otrzymaniu kandydatur zostanie po-
wołana kapituła, która przydzieli Oskary.
Informację prosimy kierować na ad-
res Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, 
um@puszczykowo.pl. | zg
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RAdNA NA MARATONIE 
 |  Ewa Pietrzak – radna Miasta 

Puszczykowa, reprezentowała Pusz-
czykowo w Mistrzostwach Polski 
Samorządowców w Maratonie Ko-
larstwa Górskiego, który odbył się 26 
kwietnia br. w Chodzieży. 

Radna, jedyna spośród puszczy- 
kowskich samorządowców, zdecydowała 
się reprezentować miasto. 

W maratonie udział wzięło ok. 900 osób. 
Był to Skandia Maraton LangTeam 2009  
– pierwsza z siedmiu edycji, które odbywają 
się w całej Polsce. Wśród samorządowców  

z Polski udział wzięło ok. 25 osób. 
Do pokonania była 32-kilometrowa 

trudna trasa, która biegła przez lasy, 
mocno piaszczystymi drogami, interwa-
łowymi podjazdami i trudnymi zjazdami 
w suchym piasku. Najwyższym punktem 
do zdobycia była góra Gotyniec, licząca 
192 m n.p.m. 

Ewa Pietrzak ten niełatwy mara-
ton pokonała w dwie godziny. Do mety 
przyjechała jako czwarta wśród kobiet 
samorządowców. 
Gratulujemy! | lM

SPORT

 |  7 maja na zakolu Warty zebrali 
się miłośnicy biegania, którzy mieli 
ochotę pobiec ze sztafetą piątej edycji 
akcji Cała Polska Biega. Sztafeta 5 maja 
wyruszyła z miejscowości Piątek do Słubic, 
gdzie oczekiwana była 10 maja. 

Wśród śmiałków, którzy podjęli się szta-
fetowego wyzwania były sławy polskiego 
sportu, znani dziennikarze i fanatycy bie-
gania: Kamil Dąbrowa (dziennikarz Radia 
TOK FM), Piotr Pacewicz (zastępca redak-
tora naczelnego „Gazety Wyborczej”, am-
basador Polska Biega, kapitan na odcinku 
Piątek – Jarocin), Michał Bartkowiak (am-
basador Polska Biega – kapitan na odcinku 
Jarocin – Słubice), Piotr Bętkowski, Mar-
celina Bonder, Sebastian Chmara (lekko-
atleta, wieloboista, ambasador Polska Bie-
ga, uczestnik Sztafety Polska Biega 2008), 
Marek Dudziński (red. Naczelny „Runner's 
World”, ambasador Polska Biega), Tomasz 
Duraj, Paweł Januszewski (płotkarz, mistrz 
Europy, ambasador Polska Biega), Tomasz 
Kucharski (wioślarz, dwukrotny mistrz 
olimpijski, ambasador Polska Biega), Piotr 
Mądrach (uczestnik Sztafety Polska Biega 
2008) i Przemysław Walewski. | Mos 

ROZBIEGANE  
PuSZCZYKOwO 



SOBOTA 6 czerwca 2009

MIEJSCE / GODZ. PROGRAM SPORTOWY

Sala SP1 9.00 Turniej Tenisa Stołowego – zgłoszenia na 0,5 h przed turniejem

Korty SP2 10.00 Turniej Tenisa Ziemnego Szkoły Podstawowe 
– zgłoszenia na 0,5 h przed turniejem

SP1 10.00 Brydż – zgłoszenia na 0,5 h przed turniejem

MOSiR 10.00 – 15.30
Turniej Piłki Nożnej Zespołów Niezrzeszonych 
Losowanie 1.06.09  godz. 19.30 Budynek Klubowy
– po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane

MOSiR 10.30 Turniej Piłki Koszykowej – losowanie na 0,5 h przed turniejem

MOSiR 11.00 Turniej Piłki  Siatkowej Plażowej Dwuosobowej – losowanie na 0,5 h 
przed turniejem

MOSiR 11.00 Turniej Tenisa Ziemnego Seniorów, gry pojedyncze i podwójne
Losowanie  1.06.09 godz. 20.00 MOSiR 

MOSiR 12.00 Turniej Badmintona – młodzik, junior młodszy, junior, senior 
– zgłoszenia na 0,5 h przed turniejem

SP1 12.00 Finały Puszczykowskiej Ligi Szkół Podstawowych – godz. 12.00 mecz 
o 3 miejsce; godz. 12.30 mecz o 1 miejsce

13.00 – 14.00 Rajd rowerowy 
start Leśny Ośrodek Szkoleniowy/ meta Zakole Warty

MOSiR 17.00 Piłka Nożna – Seniorzy Las Puszczykowo – Falkon Poznań

ZAKOLE WARTY 6 czerwca – 20 lat demokracji
PROGRAM

Cały dzień Wystawa zdjęć „Samorządne Puszczykowo”
– zmiany w Puszczykowie na przestrzeni 20 lat. 

Salon Artystyczny
ul. Podleśna 17
13.00 – 17.00

Wystawa „Dwadzieścia lat temu . . . w Puszczykowie”
 – zapraszamy 6 i 7 czerwca do Salonu Artystycznego, 
ul. Podleśna 17

12.00 – 16.00 Warsztaty malarskie, plastyczne dla dzieci 
– „Przyszłość Twojego Miasta”

13.00 – 17.00 WSPÓLNIE DLA EKOROZWOJU 
warsztaty dla rodzin – jak żyć ekologicznie i ekonomicznie

13.30 – 13.45 Rozwiązanie konkursu na prace plastyczne 
 pt. „Drzewo – mój przyjaciel”

12.00 – 18.00
PIRACI ZNAD WARTY 
– 15 dzielnych piratów pod wodzą herszta Jacuchy Łagodnego 
organizuje konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych

11.00 – 11.20 „Brzydkie kaczątko” 
– występ dzieci z przedszkola Pracowite Pszczółki

11.20 – 11.40 Pokaz taneczny w wykonaniu dzieci z przedszkola 
Leśni Przyjaciele

11.40 – 12.00 Występ laureatów Powiatowego Konkursu Piosenki Małolata

12.00 – 12.30 Występ chóru Nadwarciańskie Puszczyki 
pod dyrekcją Bożeny Langemarskiej

12.30 – 13.00 „Pchła szachrajka” 
w wykonaniu rodziców dzieci z przedszkola Stokrotka

13.15 – 14.45 Akademia Pana Kleksa 
– teatrzyk dla dzieci wraz z interaktywną zabawą

14.50 – 15.50 Zespół Folklorystyczny Wielkopolanie

16.00 – 17.30 Popołudnie na wesoło – kabaret Elita

17.30 – 17.50 Konkurs wiedzy o Puszczykowie

18.00 – 22.00 Koncert zespołów lokalnych: TRIP ON THE COUCH, THE FUSE,               
                                                   , gościnnie PUSTE KIESZENIE

22.00 –24.00 Dyskoteka pod gwiazdami

NIEDZIELA 7 czerwca 2009

MIEJSCE / GODZ. PROGRAM SPORTOWY

7.00 Zakole Warty Zawody wędkarskie o puchar Burmistrz Puszczykowa 
– teren przy Leśnym Ośrodku Szkoleniowym

Boisko na Niwce 
10.00

Piłka nożna Memoriał Jerzego Gołębiewskiego Szkoły Podstawowe – 
Boisko na Niwce

SP1 10.00 Szachy Szkoły Podstawowe, Gimnazja/Licea, Seniorzy 
– zgłoszenia na 0,5h przed zawodami

Korty SP2 10.30 Tenis ziemny Gimnazja – zgłoszenia na 0,5 h przed turniejem

MOSiR 10.30 Turniej Piłki Koszykowej – Finały

MOSiR 11.00 Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Dwuosobowej – Finały

MOSiR 11.00 Mecz Piłki Nożnej Juniorzy Starsi – Las Puszczykowo – Sparta 
Oborniki

Boisko na Niwce 
12.30

Turniej Piłki Nożnej – Urząd Miasta/Radni – Bracia Zakonni – 
Policja – Nauczyciele

Start przy Dworcu 
w Puszczykowie 

Bieg Uliczny – Start przy Dworcu w Puszczykowie 
– zapisy na 0,5 h przed biegiem godz. 15.00

MOSiR 15.00 Finały Turnieju Zespołów Niezrzeszonych

ZAKOLE WARTY 7 czerwca – Puszczykowo w UE
PROGRAM

Cały dzień „Wieść o mieście podróżuje razem z ludźmi”
– Wystawa zdjęć – Puszczykowo w Unii Europejskiej

Cały dzień „Puszczykowo z inicjatywą” prezentacja 
puszczykowskich organizacji pozarządowych

Cały dzień „Podróże po Europie” 
– warsztaty malarskie i plastyczne dla dzieci 

13.00 – 13.30 Występ zespołu tanecznego dzieci i młodzieży – Rogalinek

13.30 – 14.00 Unia Europejska na wesoło – konkurs wiedzy o UE

14.00 – 14.30 Pokaz tańca towarzyskiego – szkoła tańca „Klub Dream”

14.30 – 15.00 „Zbiórka na wesoło” – prezentują puszczykowscy harcerze

15.00 – 15.30
„Puszczykowo ogrodami słynie” 
– rozwiązanie konkursu na najpiękniejszy
ogród w Puszczykowie

15.30 – 16.15 Puszczykowski projekt bębniarski z Ewą Sykulską – DRUMKIDS

16.15 – 17.00 Koncert gospelowy EBY and the GOSPEL CHOIR
 – dzieci z Puszczykowa

17.00 – 18.00 Rozdanie nagród sportowych

18.00 – 21.00
„Z muzyką przez Europę” – kameralny chór „Fermata” 
Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania pod dyrekcją Mateusza MJ 
Sibilskiego

19.00 – 20.00 Grupa „Banialuki” – pokaz olbrzymich baniek mydlanych

21.00 – 22.00 MYSLOVITZ – koncert gwiazdy wieczoru

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATOR:

SPONSORZY:

OBIEKTY POD KLUCZ
REMONTY

WYSTROJE WNĘTRZ
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