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Komentarz miesiąca

Szanowni Państwo
Z satysfakcją dzielę się z Państwem 

radością z powodu uznania Puszczy-
kowa za jedną z najlepszych gmin, 
wśród 891 miejsko-wiejskich gmin, 
w Polsce. Trzecie miejsce w rankingu 
Rzeczpospolitej (informacja o zasa-

dach wyboru najlepszych znajduje się wewnątrz nume-
ru) to ogromny sukces,	na	który	pracowali	zarówno	puszczy-
kowscy	przedsiębiorcy,	organizacje	pozarządowe,	nauczyciele	
i	uczniowie	szkół,	pracownicy	i	działacze	samorządowi	obecnej	
i	poprzednich	kadencji,	a	także	pozostali	mieszkańcy.	Było	mi	
ogromnie	miło,	gdy	przewodniczący	kapituły	p.	Profesor	Jerzy	
Buzek	zaznaczył,	iż	szczególnie	wnikliwie	przypatrywano	się	
pracy	obecnych	gospodarzy	gmin	i	oceniano	wyniki	uzyskane	
w	roku	2007.	Chcę	jednak	podkreślić,	iż	mam	świadomość	nie-
kwestionowanej	zasługi	wieloletniej	pracy	na	rzecz	miasta	po-
przedniego	burmistrza.	Za	wysiłek	i	działanie	dla	Puszczykowa,	
które	pozwoliły	na	uplasowanie	się	naszego	miasta	na	czele	
tzw.	„złotej	setki”	samorządów	zarówno	Jemu	jak	i	Wszystkim	
pozostałym,	składam	gorące	podziękowania!	

Ranking	Rzeczpospolitej	w	swoim	pierwszym	etapie	odbywał	
się	poza	naszą	wiedzą,	tylko	na	podstawie	oceny	i	porównywania	
wskaźników	finansowych.	Do	konkursu	na	Lidera	Polskiej	Ekologii	
przystąpiliśmy	już	jednak	zupełnie	świadomie	mając	w	zanadrzu	
atuty	dbałości	o	środowisko	naturalne.	I	oto	okazało	się,	że	ma-
leńkie Puszczykowo znalazło się w ścisłym finale konkur-
su Ministerstwa Środowiska, w kategorii gmin miejskich, 
obok takich miast jak: Koszalin, Toruń czy Elbląg.	Bez	wzglę-
du	na	to	jak	wypadnie	ostateczna	ocena	komisji,	która	w	ostat-
nich	dniach	wizytowała	Puszczykowo,	takie	działania	jak	„Czyste	
Puszczykowo”,	dyskusja	nad	ochroną	krajobrazu	na	zakolu	War-
ty,	udział	w	powiatowym	„programie	azbestowym”,	współpra-
ca	z	WPN-em	i	podjęcie	wspólnego	przedsięwzięcia	w	zakresie	
budowy	centrum	zagospodarowania	odpadów	(Selekt)	zostały	
dostrzeżone	i	pochwalone.	Wszystkie	te	działania	nie	znalazłyby	
uznania	gdyby	nie	konsekwentna	postawa	i	wsparcie	przedsię-
wzięć	ochrony	środowiska	przez	wielu	mieszkańców.	Powtórnie	
Wszystkim	dziękuję.	

Z  miłych wydarzeń lipcowych pozwolę sobie jeszcze 
na odnotowanie wizyty w naszym mieście partnerskim 
we Francji.	Dokładniejsze	omówienie	pobytu	w	Châteaugiron	
znajdziecie	Państwo	wewnątrz	numeru.	Zasygnalizuję	jedynie,	że	
w	tym	roku	ponownie	świętowaliśmy	jubileusz	10-lecia	podpisania	

dokumentu	o	współpracy	partnerskiej,	tyle	że	tym	razem	uroczy-
stość	odbywała	się	we	Francji.	Przyjmowano	nas	z	wielkimi	ho-
norami	i	czułam	się	autentycznie	dumna,	gdy	postrzegano	nas	
jako	przedstawicieli	bardzo	aktywnej	społeczności	(w	dużej	mierze	
za	sprawą	Stowarzyszenia	Puszczykowo-Châteaugiron),	od	któ-
rej	można	uczyć	się	np.	zarządzania	projektami	czy	umiejętności	
współpracy	z	mieszkańcami.	Po raz kolejny uświadomiłam so-
bie, że nasze sukcesy dostrzegane są zdecydowanie czę-
ściej przez obcych niż przez własnych mieszkańców. Jaka 
jest	tego	przyczyna?	Codzienne	życie	w	Puszczykowie	zdomino-
wane	jest	przez	wiele	drobnych	problemów	które,	przysłaniają	
większe	osiągnięcia.	Nawet	najlepszy	aparat	administracyjny	bez-
radny	jest	wobec	braku	respektu	dla	norm	społecznych.	Wiem,	że	
nie	zawsze	skuteczne	interwencje	wystawiają	nas	na	krytykę	i	nie	
mam	tego	za	złe,	ponieważ	uwagi	mieszkańców	motywują	do	
stale	lepszego	działania.	Natomiast	zdołałam	się	już	przekonać,	
że	nie	ma	takiej	możliwości,	by	zaspokoić	oczekiwania	wszyst-
kich	mieszkańców.	Gdy	jedni	domagają	się	zwiększenia	bezpie-
czeństwa	na	ulicach	i	montowania	na	nich	garbów	i	masztów	
fotoradaru,	inni	fotoradar	kojarzą	jedynie	z	szykanowaniem	kie-
rowców	i		łatwym	sposobem	na	zasilanie	kasy	miasta.	We	Francji	
przekonaliśmy	się,	że	fotoradary	są	chlebem	powszednim,	a	każdy	
mieszkaniec	ma	świadomość,	że	łamanie	przepisów	drogowych	
kosztuje.	Jeden	z	naszych	francuskich	gospodarzy	kilkakrotnie	
sprawdzał	czy	mamy	zapięte	pasy	na	tylnym	siedzeniu,	ponieważ	
zostały	mu	tylko	dwa	punkty,	po	stracie	których	czeka	go	powtór-
ny egzamin. 

Próbowałam odpowiedzieć sobie na pytanie czym 
w takim razie różnimy się od przeciętnych mieszkań-
ców Châteaugiron?	Przypuszczam,	że	gdy	pojadę	do	nasze-
go	miasta	partnerskiego	za	kilka	lat,	to	będę	mogła	podziwiać	
zasadzone	w	tym	roku	„drzewko	przyjaźni”,	bo	nikomu	nie	
przyjdzie	do	głowy,	że	można	je	wyrwać.	W	Puszczykowie	na-
tomiast,	mieście	które	zyskuje	miano	krajowego	lidera	w	ochro-
nie	środowiska,	odkryłam	po	powrocie	z	Francji,	że	po	podob-
nym	drzewku,	które	w	ubiegłym	roku	wkopywałam	wraz	z	p.	
Mer	Châteaugiron	na	skwerku	u	zbiegu	ulic	Dworcowej	i	Ka-
sprowicza	–	pozostała	tylko	dziura	(paląc	się	ze	wstydu	szybko	
posadziliśmy	nowe).	Czy	wolność	i	demokracja	w	Puszczykowie	
musi	być	realizowana	w	myśl	hasła	„róbta	co	chceta”.	A	może	
to	sprawa	dostrzegania	tylko	własnego	podwórka	i	przyzwo-
lenie	społecznego	na	zachowania,	które	choć	negatywne,	nas	
bezpośrednio	nie	dotyczą?

Małgorzata Ornoch-Tabędzka
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RADA MIASTA

Z sesji	Rady	Miasta

Siódma sesja
W	środę	25	czerwca	br.	odbyła	się	27	w	tej	kadencji	sesja	

Rady	Miasta	Puszczykowa.	
Radni	obradowali	w	niepełnym	składzie,	nieobecne	były	

radne	Ewa	Pietrzak	i	Urszula	Rudzińska.	Ze	względu	na	zapro-
szenie	ze	Związku	Miast	Polskich	do	wzięcia	udziału	w	semina-
rium	w	Saragossie,	podczas	sesji	nieobecna	była	też	burmistrz	
Małgorzata	Ornoch-Tabędzka.
Podczas	posiedzenia	radni	przyjęli	jednogłośnie	uchwałę	doty-

czącą	zasad	wynajmowania	i	zamiany	lokali	mieszkalnych	wcho-
dzących	w	skład	mieszkaniowego	zasobu	miasta	-	uchwała	wej-
dzie	w	życie	14	dni	po	opublikowaniu	w	Dzienniku	Urzędowym	
Województwa	Wielkopolskiego.	Podjęcie	uchwały	to	pierwszy	
krok	w	kierunku	określenia	polityki	mieszkaniowej	miasta	i	ure-
gulowania	zagadnień	dotyczących	mieszkań	komunalnych.
Radni	przyjęli	też	uchwałę	w	sprawie	określenia	najniższe-

go	wynagrodzenia	zasadniczego	dla	pracowników	samorządo-
wych	zatrudnionych	w	jednostkach	organizacyjnych	jednostek	
samorządu	terytorialnego.	Treścią	uchwały	nie	są	więc	objęci	
pracownicy	Urzędu	Miejskiego	w	Puszczykowie,	dotyczy	ona	
pracowników	Miejskiego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej,	a	także	
wszystkich	puszczykowskich	szkół	i	Biblioteki	Miejskiej.	
Zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami,	w	następstwie	przy-

jęcia	w	grudniu	ubiegłego	roku	uchwały	o	zamiarze	likwidacji	
Miejskiego	Ośrodka	Kultury,	na	czerwcowej	sesji	radni	przyjęli	
uchwałę	w	sprawie	jego	likwidacji.	Tym	samym	z	mocy	ustawy	
wszystkie	obowiązki	ośrodka	z	końcem	lipca	zostały	przejęte	
przez	Urząd	Miejski	w	Puszczykowie.
Radni	dyskutowali	też	nad	podjęciem	uchwały	dotyczącej	

udzielenia	bonifikaty	od	opłaty	z	tytułu	przekształcenia	prawa	
użytkowania	wieczystego	w	prawo	własności.	Zadecydowano,	
że	aby	wykluczyć	wątpliwości,	które	pojawiły	się	podczas	dys-
kusji,	uchwała	zostanie	ponownie	przekazana	pod	obrady	ko-
misji	Budżetu	i	Rozwoju	Miasta.	
Ważne	dla	miasta	było	też	przyjęcie	uchwały	w	sprawie	wy-

gaśnięcia	zobowiązania	podatkowego	Polskich	Kolei	Państwo-
wych	S.A.	wobec	Miasta	Puszczykowa.	Ideą	podjęcia	uchwały	
było	uzyskanie	gruntów	na	terenie	miasta	od	PKP	S.A.	w	za-
mian	za	zaległości	podatkowe,	jakie	spółka	ma	wobec	miasta.	
Wynegocjowane	działki	pozwolą	na	uregulowanie	stosunków	
własnościowych	w	mieście.
Zgodnie	z	porządkiem	obrad,	radni	zapoznali	się	też	ze	

sprawozdaniem	z	bieżącej	działalności	burmistrza.	Ze	wzglę-
du	na	nieobecność	burmistrz	Małgorzaty	Ornoch-Tabędzkiej,	
najważniejsze	wydarzenia	zostały	zreferowane	przez	wicebur-
mistrz	Iwonę	Janicką.
Następnie	przewodniczący	Rady	Marek	Błajecki	poinformo-

wał	o	pismach,	jakie	wpłynęły	do	rady.	Jak	zawsze	głos	odda-
no	też	mieszkańcom,	którzy	zgłaszali	uwagi	do	działalności	
burmistrza	i	Rady	Miasta.
Wszystkie	projekty	uchwał,	były	wcześniej	dyskutowane	na	

posiedzeniach	właściwych	merytorycznie	Komisji	Rady	Miasta	
Puszczykowa.
Wszystkie	uchwały	oraz	protokoły	z	sesji	i	posiedzeń	komi-

sji	Rady	Miasta	dostępne	są	w	Biurze	Rady	Miasta	oraz	na	stro-
nach internetowych miasta.

Aktywna	młodzież
Urząd	Miejski	w	Puszczykowie	oraz	Fundacja	Aktywności	

Lokalnej	zapraszają	młodzież	w	wieku	14-21	lat	do	udziału	
w	bezpłatnym	4-dniowym	szkoleniu.	Warsztaty	odbędą	się	
w	dniach	11-14	września	w	ośrodku	szkoleniowo-wypoczyn-
kowym	w	Zajączkowie	k.	Pniew.	Zapraszamy	zwłaszcza	osoby,	
które	udzielały	się	w	samorządzie	uczniowskim,	młodzieżowej	
radzie	oraz	działają	w	kołach	zainteresowań,	akcjach	społecz-
nych	i	charytatywnych	i	lubią	robić	coś	dla	innych.	Udział	30	
osób	w	zajęciach	jest	bezpłatny,	15	miejsc	sfinansowanych	zo-
stało	z	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	w	ramach	Pro-
gramu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki,	a	kolejne	15	z	Rządowe-
go	Programu	Fundusz	Inicjatyw	Obywatelskich.	Pokrywane	są	
m.	in.	koszty	zakwaterowania,	wyżywienia,	przejazdu,	ubez-
pieczenia	oraz	materiałów	szkoleniowych	i	prowadzenia	zajęć.	
Uczestnicy	warsztatów	będą	uczyć	się	m.in.:
–		planowania	własnego	rozwoju,	w	tym	określania	celów	i	pla-
nów	osobistych,	zainteresowań	i	kierunków	zawodowych
–		współpracy	w	grupie,	w	tym	roli	w	zespole	oraz	komunika-
cji	w	grupie
–		możliwości	pozyskania	dofinansowania	na	własne	pomysły	
i	działania	
–		funkcjonowania	 samorządu	 terytorialnego	 i	organizacji	
pozarządowych	
–		praktycznych	możliwości	zaangażowania	się	w	działania	na	

rzecz Puszczykowa
–		roli	i	wpływu	młodzieży	na	decyzje	podejmowane	przez	wła-
dze	lokalne	informacji	publicznej	zasad	wolontariatu.
Zajęcia	będą	prowadzili	młodzi	liderzy	z	Wielkopolski,	któ-

rzy	swoje	pierwsze	kroki	w	działalności	społecznej	stawiali	ma-
jąc	kilkanaście	lat.	Zapisy	będą	przyjmowane	od	20	sierpnia	
do	wyczerpania	miejsc	w	Biurze	Rady	Miasta	Puszczykowa	(ul.	
Podleśna	4).	Formularz	zgłoszeniowy	będzie	można	pobrać	ze	
strony www.puszczykowo.pl 

Iwona Jancka
Projekt	MŁODZIEŻ	PUSZCZYKOWA	MA	DOBRĄ	RADĘ	finansowa-

ny	jest	ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	Europejskiego	Fundu-
szu	Społecznego.

Centrum	Miasta	
Na	zlecenie	Urzędu	Miejskiego	w	Puszczykowie	wykonane	

zostały	dla	obszaru	Rynku	trzy	warianty	koncepcji	zagospo-
darowania	terenu.	Wszystkie	przedstawiono	i	omówiono	na	
posiedzeniu	Komisji	Budżetu	i	Rozwoju	Miasta	Rady	Miasta.	
W	obradach	uczestniczyli	zainteresowani	właścicielie	obiektów	
położonych	na	Rynku.	Te	same	warianty	zagospodarowania	
przedstawiono	również	w	dniu	21	lipca	Komisji	Urbanistyczno-
Architektonicznej.	Obecnie	trwają	rozmowy	dotyczące	opra-
cowania	docelowej	wersji	zagospodarowania	Rynku	i	zostanie	
ona	przedstawiona	w	jednym	z	najbliższych	numerów	„Echa	
Puszczykowa”	 Redakcja
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APEL DO MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA
Szanowni	Mieszkańcy
Zwracamy	się	do	osób,	którzy	wybrali	jako	miejsce	do	mieszkania	Puszczykowo,	a	którzy	nie	dopełnili	formalności	mel-

dunkowych.	Otóż	szansę	na	zwiększenie	dochodów	miasta	mamy	tylko	dzięki	zwiększeniu	udziału	w	podatku	dochodowym	
od	osób	fizycznych.	Część	tego	podatku,	który	wszyscy	obligatoryjnie	płacą	w	Urzędzie	Skarbowym	wpływa	w	formie	odpisu	
z	budżetu	Państwa	do	budżetu	naszego	miasta.	Ażeby	stało	się	to	możliwe,	czyli	część	pieniędzy	z	Państwa	podatków	spły-
nęła	do	Puszczykowa,	to	niezbędne	jest	spełnienie	jednego	z	dwóch	warunków:

• albo dopełnienie formalności meldunkowych w Puszczykowie (rozwiązanie najkorzystniejsze!),
•  albo złożenie w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu (ul. Chłapowskiego) formularza NIP 3, w któ-

rym jako miejsce pobytu należy podać Puszczykowo.
Takie	rozwiązanie	pozwoli	na	zwiększenie	dochodów	budżetu	Miasta	i	jednocześnie	umożliwi	realizację	na	przykład	do-

datkowych	inwestycji,	a	potrzeby,	chociażby	w	zakresie	realizacji	dróg,	są	ogromne.

Z	wielką	troską	i	przykrością	stwierdzamy,	że	mieszkańcy	
Puszczykowa	oraz	firmy	z	naszego	terenu	mają	wobec	Miasta	
znaczną	kwotę	zadłużenia.	Dlatego	pragnę	przybliżyć	miesz-
kańcom	Puszczykowa	problematykę	struktury	dochodów	bu-
dżetu	Miasta	oraz	skutków	obniżania	tych	dochodów	wskutek	
niepłacenia	podatków,	czynszów	czy	też	dzierżaw.	W	budże-
cie	na	2008	rok	dochody	wynoszą	24	miliony	złotych.	Na	tą	
kwotę	składają	się	między	innymi	dochody	z	tytułu	podatków	
od	nieruchomości	(3,8	mln	zł),	podatków	od	środków	trans-
portowych	(4,7	mln	zł),	czy	też	z	tytułu	czynszów	i	dzierżaw	
(240	tyś.	zł).	Niespłacane	należności	mogą	stać	się	problemem	
dla	budżetu	miasta,	gdyż	uniemożliwia	to	zrealizowanie	nie-
których	zaplanowanych	wydatków.	Rada	Miasta	uchwaliła	bu-
dżet	na	bieżący	rok.	Natomiast	Burmistrz	Miasta	–	jest	odpo-
wiedzialny	za	jego	realizację.	Budżet	w	momencie	uchwalania	
został	zbilansowany,	a	każde	odstępstwo	po	stronie	docho-
dów	powoduje	automatycznie	zmiany	w	wydatkach	(czyli	np.	
zmniejszenie	zakresu	inwestycji	w	mieście).
Obok	przedstawiamy	skalę	problemu	w	zakresie	należności	

do	uregulowania	przez	mieszkańców	Puszczykowa	oraz	przez	
firmy	funkcjonujące	na	terenie	naszego	miasta.
Zgodnie	z	uzyskanymi	informacjami	-	Ministerstwo	Gospo-

darki	chce	by	również	samorządy	lokalne	mogły	podawać	do	
publicznej	wiadomości	dane	swoich	dłużników	za	pośrednic-
twem	biur	informacji	gospodarczej.	Między	innymi	do	Krajo-
wego	Rejestru	Długów.
Jak	widać	z	wyżej	cytowanych	liczb	należności	do	wyegze-

kwowania	są	bardzo	poważnym	problemem	dla	naszego	mia-
sta.	Urząd,	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami,	prowadzi	
egzekucje,	które	niestety	w	wielu	przypadkach	są	nieskuteczne.	
W	związku	z	powyższym	nie	wykluczamy	umieszczania	danych	
nierzetelnych	płatników	w	Krajowym	Rejestrze	Długów.
Należy	zdawać	sobie	sprawę,	 iż	osoby	wpisane	na	 listę	

w	rejestrze	długów	trącą	wiarygodność	w	kontaktach	handlo-
wych,	utrudniony	zostanie	również	dostęp	do	szeregu	usług,	
w	tym	finansowych.	Mamy	nadzieję,	że	takie	działanie	Burmi-
strza	w	znacznym	stopniu	zmobilizuje	płatników	do	uregulo-
wania	swoich	zobowiązań	wobec	naszej	społeczności.

Piotr Szmytkowski
Agnieszka Borska

Czy warto	być	dłużnikiem?
 podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

ogółem	liczba	podatników	 3.044	osób
liczba	zalegających	 570	osób	
	 na	kwotę	około	300	tysięcy	złotych
w	tym:		 jedna	osoba	ponad	130	tysięcy	zł
	 3	osoby	powyżej	5	tysięcy	zł
	 16	osób	powyżej	1	tysiąca	zł

podatek od nieruchomości – osoby prawne

ogółem	liczba	podatników	 43	podmioty
liczba	zalegających	 17	 
	 na	kwotę	około	120	tysięcy	złotych
w	tym:		 3	podmioty	to	około	90	%	zadłużenia

podatek od środków transportowych

ogółem	liczba	podatników	 63
liczba	zalegających	 19	
	 na	kwotę	około	230	tysięcy	złotych
w	tym:		 1	podmiot	na	ponad	180	tysięcy	złotych

czynsze

ogółem	 47	osób
liczba	zalegających	 40	osób	
	 na	kwotę	około	120	tysięcy	złotych
w	tym:		 11	osób	posiada	zaległość	powyżej	5	tysięcy	zł

dzierżawy

ogółem	 34	osób
liczba	zalegających	 25	osób	
	 na	kwotę	około	7	tysięcy	złotych

wieczyste użytkowanie

ogółem	 124	osób
liczba	zalegających	 46	osób	
	 na	kwotę	około	97	tysięcy	złotych
w	tym:		zaległość	od	jednej	osoby	w	wysokości	88	tysięcy	zł
	 oraz	1	osoba	powyżej	4	tysięcy	zł
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Nasze miasto zajęło bardzo wysokie trzecie miejsce 
w rankingu samorządów przygotowanym przez dzien-
nik „Rzeczypospolita”. W kategorii najlepsza gmina 
miejska i wiejsko-miejska, wyżej oceniono jedynie Kąty 
Wrocławskie oraz Goleniów.

W dniu 17 lipca podczas uroczystego spotkania w Warsza-
wie	burmistrz	miasta	 Puszczykowa	
Małgorzata	Ornoch-Tabędzka	odebra-
ła	z	rąk	prof.	Jerzego	Buzka	dyplom	
dla	naszego	samorządu.	W	konkur-
sie	brano	pod	uwagę	takie	działania	
samorządów,	 jak	dbałość	o	rozwój	
lokalny,	 starania	podniesienia	 jako-
ści	życia	mieszkańców	oraz	czy	po-
dejmowane	działania	są	bezpieczne	
dla	 finansów	miasta.	W	pierwszym	
etapie	konkursu	porównywano	sytu-
ację	finansową	i	nakłady	inwestycyj-
ne	w	latach	2004	–	2007.	Samorządy	
oceniano w trzech kategoriach – mia-
sta	na	prawach	powiatu,	pozostałe	
gminy	miejskie	i	miejsko-wiejskie	oraz	
gminy	wiejskie.	Do	drugiego	etapu	zakwalifikowało	się	prawie	
500	gmin.	Tym	razem	kapituła	konkursu	oceniała	dynamikę	
rozwoju,	wielkość	zadłużenia	(zbyt	małe	świadczyło	o	słabej	
aktywności),	wydatki	na	infrastrukturę	i	ochronę	środowiska,	
a	także,	np.	wyniki	 testu	 szóstoklasistów	 i	gimnazjalistów.	

Przyglądano	się	również	liczbie	wniosków	o	dofinansowanie	
złożonych	przez	organizacje	pozarządowe,	wielkości	wydat-
ków	na	promocję	oraz	stopie	bezrobocia	w	gminie.	Kapituła	
oceniała	także	jakość	zarządzania	gminą	i	czy	urząd	funkcjo-
nuje	w	oparciu	o	normę	ISO.	Chociaż	brano	pod	uwagę	sytu-
ację	z	ostatnich	kilku	lat	najwięcej	punktów	można	było	dostać	

za pozytywne zmiany w ostatnim roku 
–	gdy	po	wyborach	samorządowych	
w	gminach	pojawiły	się	nowe	władze.	
W	kapitule	 rankingu	Rzeczpospolitej	
zasiadali	m.in.	były	premier	Jerzy	Bu-
zek,	Michał	Kulesza,	twórca	reformy	
samorządowej	i	Elżbieta	Suchocka-Ro-
guska,	sekretarz	stanu	w	Ministerstwie	
Finansów.	W	jej	skład	weszli	również	
przedstawiciele	instytucji	 i	środowisk	
od	lat	współpracujący	z	samorządami.	
Należy	odnotować	fakt,	że	w	pierwszej	
10.	najlepszych	samorządów	w	Pol-
sce	znalazły	się	jeszcze	2	gminy	wiel-
kopolskie:	Jarocin	i	Kórnik.	Serdecznie	
gratulujemy.

„Rzeczpospolita” już po raz piąty przeprowadziła ran-
king samorządów, ale nasze miasto po raz pierwszy zo-
stało jego laureatem. To ogromy sukces, ale też ogrom-
ne zobowiązanie wobec mieszkańców Puszczykowa.

Jerzy Jernas

Nagroda dla Puszczykowa
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Dwadzieścia	 lat	po	wprowadzeniu	przełomowej	ustawy	
o	przedsiębiorczości	oraz	zaprzysiężeniu	Tadeusza	Mazowiec-
kiego	na	premiera	nowego	rzadu	przekazujemy	swoje	do-
świadczenia	innym	krajom.
Przez	ostatnie	dwie	dekady	polskie	społeczeństwo	zdoby-

ło	znaczące	doświadczenie	w	zakresie	budowania	społeczeń-
stwa	obywatelskiego.	Dzisiaj	przekazujemy	naszą	wiedzę	in-
nym.	W	urzędach	miast	Puszczykowa,	Murowanej	Gośliny,	
Grodziska	Wlkp.,	Gostynia	oraz	Sierakowa	odbywali	miesięcz-
ne	praktyki	samorządowcy	z	Gruzji.	Głównym	celem	pobytu	
było	dążenie	do	stworzenia	profesjonalnych	kadr	zdolnych	
do	wprowadzenia	istotnych	zmian	jakościowych	w	pracy	gru-
zińskiej	administracji	lokalnej.	Efektem	praktycznym	ma	być	
przygotowanie	przez	gruzińskich	samorządowców	projektu	
usprawnień	organizacyjnych	w	swoim	urzędzie.	Po	powrocie	
do	ojczyzny	mają	za	zadanie	wprowadzić	ten	projekt	w	życie.	
W	Urzędzie	Miejskim	w	Puszczykowie	praktyki	odbywali	Iose-
ba	Tabatadze	z	Departamentu	Rozwoju	i	Infrastruktury	Urzę-
du	Miasta	Brjomi	oraz	Henry	Dolidze	z	analogicznego	depar-
tamentu	w	Tbilisi.	Gruzińscy	goście	zdobywali	doświadczenia	
w	Urzędzie	Miejskim	w	Puszczykowie.	Najbardziej	zaintereso-
wani	byli	architekturą	i	rozwiązywaniem	problemów	zagospo-
darowania przestrzennego miasta.
Gruzja	odzyskała	niepodległość	w	1991	roku.	Jej	prezyden-

tem	został	wkrótce	Eduard	Szewardnadze,	były	minister	spraw	
zagranicznych	ZSRR	za	rządów	Michała	Gorbaczowa.	W	bieżą-
cym	roku	Gruzja	wraz	z	Ukrainą	rozpoczęła	stanowcze	działa-
nia	mające	na	celu	dołączenie	do	NATO.		 Jerzy Jernas

Batumi, ech Batumi

 Środki	na	edukację	 
Warunki	nauki	w	szkołach	nie	powinny	odbiegać	o	tych,	

które	są	w	krajach	Europy	Zachodniej.	Starając	się	o	fundu-
sze	musimy	myśleć	co	będzie	za	kilkanaście	lat.	Puszczykowo	
złożyło	ostatnio	kilka	znaczących	wniosków	o	dofinansowanie	
z	funduszy	europejskich.	Nie	ma	żadnych	gwarancji,	że	uda	
nam	się	je	pozyskać.	Pozostaje	tylko	„trzymać	kciuki”.
W	połowie	 lipca	złożono	do	Urzędu	Marszałkowskiego 

wniosek	o	dofinansowanie	projektu	„Poprawa jakości na-
uczania w Puszczykowie przez rozbudowę obiektu Szko-
ły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 oraz wybudowa-
nie przyszkolnej sali sportowej”. Przewiduje	on	rozbudowę	
istniejącego	obiektu	poprzez	dobudowanie	dodatkowych	po-
mieszczeń.	W	nowej	części	powstałyby	dwie	sale	lekcyjne	dla	
szkoły	podstawowej	-	do	nauczania	początkowego	oraz	pra-
cownia	do	przyrody.	Natomiast	dla	gimnazjalistów	planowana	
jest	pracownia	do	lekcji	fizyki	oraz	świetlica.	Nowa	część	za-
wierać	będzie	toalety,	w	tym	dla	osób	niepełnosprawnych	oraz	
windę	dla	nich.	Projekt	przewiduje	również	budowę	dla	szkoły	
podstawowej	sali	sportowej	konstrukcji	pneumatycznej	wraz	
zapleczem.	Inwestycja	planowana	jest	najwcześniej	na	2010	r.	
Koszt	całego	przedsięwzięcia	to	3,9	mln	zł.	Miasto	zrealizuje	
projekt	w	przypadku	pozyskania	z	UE	dofinansowania	w	kwo-
cie	2,93	mln.	zł.	Innym	projektem,	który	przygotowany	został	

wraz	z	szkołami	był	wniosek	złożony	do	Kuratorium	Oświaty	w	
Poznaniu	na	dofinansowanie	monitoringu	wizyjnego	w	szko-
łach	(w	ramach	programu	MEN).	Wniosek	nie	otrzymał	dofi-
nansowania,	ale	zostanie	ponowiony	w	przyszłym	roku.
Na	początku	czerwca	złożono	inny	wniosek	w	ramach	Pro-

gramu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki	o	dofinansowanie	projektu	
„Puszczykowskie Szkoły Przyszłości”. Jest on zaplanowany 
na	dwa	lata	szkolne	i	będzie	zrealizowany	tylko	po	uzyskaniu	dofi-
nansowania	z	UE.	Został	już	pozytywnie	oceniony	pod	względem	
formalnym	i		skierowano	go	do	Komisji	Oceny	Projektów.	Konku-
rencja	jest	spora,	gdyż	złożono	ponad	170	wniosków.	Jeśli	się	nie	
uda	w	tym	roku,	to	spróbujemy	w	następnym.	Projekt	przygoto-
wywało	wiele	osób,	w	szczególności	nauczyciele	ze	Szkoły	Podsta-
wowej	nr	1	i	nr	2	oraz	Gimnazjum	nr	1	i	nr	2.	Wszystkim	należy	
się	ogromne	podziękowanie	za	wspaniałą	pracę.	
Miło	nam	poinformować,	że	inne	dwa	projekty	dotyczą-

ce	funkcjonowania	Młodzieżowej	Rady	Miasta	otrzymały	do-
finansowanie!	„Młodzież Puszczykowa ma dobrą radę!” 
finansowany	jest	z	Europejskiego	Funduszu	Społecznego,	na-
tomiast	projekt	„Młodzież ma radę” z Rządowego	Programu	
Fundusz	Inicjatyw	Obywatelskich.	Wnioskodawcą	jest	Fundacja	
Aktywności	Lokalnej	z	Puszczykowa,	a	Urząd	Miejski	jest	part-
nerem	w	realizacji	projektów.		 Iwona Janicka

Jak	co	roku,	pracownicy	Miejskiego	Ośrodka	Pomocy	Spo-
łecznej	w	Puszczykowie	nadzorowali	organizację	letniego	wy-
poczynku	dla	dzieci	rodzin	korzystających	z	pomocy	i	wsparcia	
tutejszej	placówki.	Dzięki	podjętym	staraniom	34	dzieci	wyje-
chało	na	wakacje	o	charakterze	profilaktycznym	do	Rewala,	
natomiast	9	dzieci	skorzystało	z	uprzejmości	Fundacji	im.	Ar-
kadego	Fiedlera	i	spędziło	ciekawie	tydzień	na	półkoloniach	
zorganizowanych na Zakolu Warty. 
Dzięki	współpracy	z	lokalnym	oddziałem	Caritasu	pięcioro	

dzieci	wyjechało	do	miejscowości	Stawiska.	Natomiast	jedno	
dziecko	skorzystało	z	propozycji	Kuratorium	Oświaty	i	Powia-
towego	Centrum	Pomocy	Rodzinie	w	Poznaniu	i	wyjechało	do	
Niechorza.	Cieszy	nas	bardzo	dobra	współpraca	z	przedsta-
wicielami	różnych	organizacji	działających	na	terenie	miasta,	
dzięki	której	udaje	się	sporej	grupie	dzieci	uprzyjemnić	i	uatrak-
cyjnić	czas	wakacji.	Szczególnie	istotne	jest	to,	iż	z	roku	na	rok	
rośnie	liczba	dzieci,	która	może	spędzić	część	wakacji	poza	
Puszczykowem.	Możliwość	zobaczenia	nowych	miejsc	pozwa-
la	im	doświadczać	ciekawych	wrażeń	i	poszerzać	horyzonty.	
Chcielibyśmy,	aby	w	przyszłości	udawało	się	zapewniać	moż-
liwość	ciekawego	spędzania	lata	wszystkim	dzieciom	z	rodzin	
o	trudnej	sytuacji	materialnej.

Maria Bobrowska 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

LATO, 
LATO
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ŚWIADCZENIA	RODZINNE	
Od	1	września	br.	do	końca	sierpnia	2009	roku	obowiązy-

wać	będzie	nowy	okres	zasiłkowy	dla	świadczeń	rodzinnych.	
Dlatego	też	wszystkie	osoby	zamieszkałe	w	Puszczykowie,	któ-
re	korzystają	lub	zamierzają	ubiegać	się	o	prawo	do	zasiłku	
rodzinnego	i	dodatków	do	zasiłku,	m.in.	na	rozpoczęcie	roku	
szkolnego	lub	świadczenia	pielęgnacyjnego	powinny	złożyć	
wniosek	w	Miejskim	Ośrodku	Pomocy	Społecznej	przy	ul.	Wy-
sokiej	1.	Wnioski	można	składać	już	od	lipca	br.	wraz	z	nie-
zbędnymi	dokumentami.	Obowiązek	ten	nie	dotyczy	osób	po-
bierających	zasiłek	pielęgnacyjny,	gdyż	to	świadczenie	nie	jest	
uzależnione	od	wysokości	osiąganego	dochodu.	Kryterium	
uprawniające	do	świadczeń	nie	uległo	zmianie	i	wynosi	nadal	

504	zł.	miesięcznie	na	osobę	w	rodzinie.	W	siedzibie	Ośrodka	
w	godzinach	jego	pracy	można	pobrać	niezbędne	druki	oraz	
uzyskać	szczegółowe	informacje	(w	poniedziałki	8.00	–	16.00,	
od	wtorku	do	piątku	7.30	–	15.30).	Druki	można	pobrać	rów-
nież	drogą	elektroniczną	ze	strony	www.mopspuszczykowo.
neostrada.pl
Po	 raz	 pierwszy	w	tym	 roku	 osoby,	 które	 rozliczyły	 się	

z	Urzędem	Skarbowym	mogą	złożyć	wniosek	o	wydanie	za-
świadczenia	o	dochodach	uzyskanych	w	2007	roku	w	siedzi-
bie	MOPS	w	Puszczykowie.	Fakt,	że	wnioskodawcy	nie	muszą	
specjalnie	jechać	po	zaświadczenie	do	Poznania	zaoszczędzi	
z	pewnością	sporo	cennego	czasu	i	rozładuje	kolejki	w	Urzę-
dzie	Skarbowym.

Karol Majewski
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Każdy	mieszkaniec	naszego	Miasta	choć	raz	w	życiu	zetknął	
się	z	„Ośrodkiem	zdrowia”	–	jak	go	potocznie	nazywamy.	Po	
prostu	„Ośrodek”	jest	od	zawsze.	Różne	były	jego	koleje	losu.	
Zmieniał	się	personel,	lekarze,	zmieniały	się	uwarunkowania	
prawne,	w	jakich	ta	instytucja	funkcjonowała.	Powstał	w	latach	
60-tych	i	został	wyposażony	i	urządzony	zgodnie	z	obowiązu-
jącymi	wówczas	wymogami.	Dzisiaj budynek ma ponad 40 
lat i wymaga solidnego remontu. Jeśli nie zostanie do-
stosowany do wymogów określonych w Rozporządze-
niu Ministra Zdrowia, 
to przychodnia zostanie 
zamknięta. Przewidywane 
koszty	modernizacji	budyn-
ku	są	bardzo	duże	 i	prze-
kraczają	możliwości	samo-
rządu,	właściciela	budynku,	
w	którym	mieści	się	spółka	
medyczna	 Salus.	Minister	
zdrowia	dokładnie	określił	
jakie	warunki	 należy	
spełnić	i	do	kiedy,	aby	
wszystkie pomiesz-
czenia	 i	wyposażenie	
spełniały	 odpowied-
nie	 standardy	 i	były	
dopuszczone	do	użyt-
kowania. Wprawdzie 
podstawowa	opieka	zdrowotna	nie	jest	zadaniem	własnym	sa-
morządu,	a	przychodnia	w	Puszczykowie	kilka	lat	temu	została	
sprywatyzowana	(świadczenia	medyczne	finansowane	są	z	Na-
rodowego	Funduszu	Zdrowia),	to	w	dalszym	ciągu	pozostaje	
w	centrum	zainteresowania	Burmistrza	i	Rady	Miasta.	

Sprawa modernizacji przychodni była wielokrotnie 
przedmiotem dyskusji na forum komisji Rady Miasta, 
gdzie	między	innymi	wysłuchano	głosu	obecnego	właściciela	
placówki.	Pierwszym	podstawowym	pytaniem	jakie	postawiono	
było:	sprzedać,	czy	wynająć	przedmiotową	nieruchomość.	Rad-
ni	orzekli	jednoznacznie	–	sprzedaż	nie	wchodzi	w	grę,	gdyż	
wtedy	nie	będziemy	mieli	pewności	czy	właściciel	zechce	pro-
wadzić	nadal	działalność	medyczną	w	zakresie	poradni	lekarza	

rodzinnego.	W	takim	razie	pozostaje	druga	możliwość	–	dzier-
żawa.	Jest	jeden	warunek:	jeśli	właściciel	ma	zainwestować	
znaczne	kwoty,	to	by	zwróciły	mu	się	poniesione	nakłady	musi	
mieć	gwarancję	prowadzenia	placówki	przez	dłuższy	czas.	Tu-
taj	pojawia	się	kolejny	problem	–	w przypadku dzierżawy 
nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, przyszły na-
jemca musi zostać wyłoniony w drodze przetargu.
Urząd	Miejski	stara	się	zebrać	niezbędne	informacje,	tak	aby	

jak	najlepiej	przygotować	dokumentację	przetargową.	Oszaco-
wano	wartość	nieruchomości,	oce-
niono	jej	stan	techniczny,	zlecono	
wykonanie	 wstępnej	 koncepcji	
przebudowy	przychodni	w	związ-
ku	 z	czym	 można	 określić	 jaka	
przestrzeń,	schemat	organizacyjny	
i	jakie	wyposażenie	powinna	mieć	
przekształcona	placówka,	tak	aby	
mogła	sprostać	wymogom	Rozpo-
rządzenia	Ministra	Zdrowia.	Okre-
ślono	również	przybliżone	koszty	
inwestycji.	Wszystkie	te	działania	
były	niezbędne	do	opracowania	
treści	uchwały	Rady	Miasta	w	spra-
wie	dzierżawy	nieruchomości	oraz	
do	opracowania	specyfikacji	prze-

targowej.	Podczas	trwania	wszystkich	prac	przygotowawczych	
kierowano	się	podstawową	przesłanką:	w	przyszłości,	w	miej-
scu	obecnego	„Ośrodka	zdrowia”,	bezwzględnie	musi	być	pro-
wadzona	dalej	praktyka	lekarza	rodzinnego.	Przetarg	natomiast	
ma	wyłonić	inwestora,	którego	propozycje	rozwiązań	archi-
tektonicznych	i	standardu	wyposażenia	zagwarantują	najwyż-
szą	jakość	świadczonych	usług	medycznych	w	zakresie	podsta-
wowej	opieki	zdrowotnej.	Tym sposobem zyskają wszyscy: 
miasto nie będzie musiało ponosić kosztów remontu, 
właściciel mając gwarancję wieloletniej dzierżawy bę-
dzie mógł zaciągnąć kredyt i zainwestować w moderni-
zację budynku, gdyż będzie wiedział, że po kilku latach 
ta inwestycja mu się zwróci, a mieszkańcy będą mieli 
piękną przychodnię

 Remigiusz Motycki

Będziemy mieli	piękną	przychodnię
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OŚWIATA

Finanse	publiczne	są	jawne.	Muszą	być	przejrzyste	i	ja-
sne	dla	wszystkich,	przedstawiamy	Państwu	zasady	finan-
sowania	puszczykowskich	dzieci	w	przedszkolach.	Z	bu-
dżetu	miasta	w	2008	 roku	miesięcznie	przeznacza	 się	
306 zł	na	 jedno	dziecko	uczęszczające	do	przedszko-
li.	W	przedszkolu	„Pracowite	Pszczółki”	–	średnio	jest	50	
dzieci,	w	„Stokrotce”	70	dzieci,	a	w	przedszkolu	„Leśni	
Przyjaciele”	około	125	dzieci.
Warto	też	dodać,	że	z	budżetu	miasta	rocznie	wyda-

wanych	jest	blisko	100	tys.	zł	na	dzieci	uczęszczające	do	
przedszkoli	poza	Puszczykowem.	Nasze	miasto	otrzymuje	
natomiast	zwrot	dotacji	z	innych	gmin	za	dzieci	uczęszcza-
jące	do	przedszkoli	w	Puszczykowie,	a	nie	będące	miesz-
kańcami	miasta.	Od	lipca	kwota	dofinansowania	wzrasta	
do	315	zł	na	jedno	dziecko.	Obok	przedstawiamy	wykres	
obrazujący	średnie	miesięczne	kwoty	dofinansowania	dzia-
łalności	przedszkoli.	
Warto	 zaznaczyć,	 że	 dotacja	 z	budżetu	 miasta	

idzie	„za	dzieckiem”,	a	nie	zależy	od	miejsca	prowa-
dzenia	przedszkola.	Kwota	306	zł/m-c	jest	wypłacana	
„za	dziecko”	od	stycznia	2008	roku.	Wprowadzenie	tak	
wysokich	stawek	dotacji	w	2008	roku,	w	stosunku	do	
ubiegłego	roku	nie	mogło	odbyć	się	bez	zmian	po	stro-
nie	utrzymania	obiektów	należących	do	gminy.	Miasto	
po	konsultacji	z	radnymi	zdecydowało	się	wprowadzić	
na	rok	2008/2009	opłaty	czynszowe	za	budynek	wraz	
z	gruntem.	Stawka	została	ustalona	w	taki	sposób,	aby	
przedszkola	mogły	mimo	wszystko	odczuć	wzrost	kwo-
ty	w	2008	r.	z	tytułu	dotacji.	
Zatem	każde	przedszkole	na	zmianie	sytuacji	wyszło	

bardzo	korzystnie.	I	tak	„Pracowite	Pszczółki”	–	w	roku	
bieżącym	otrzymają	ok.	43	tys.	więcej,	niż	w	zeszłym	roku.	
Przedszkole	„Stokrotka”	otrzyma	ok.	79	tys.	więcej,	a	„Le-
śni	Przyjaciele”	aż	102	tys.	więcej.	Rzeczywiste	możliwo-
ści	prowadzenia	placówek	przedszkolnych	uwzględniające	
reformę	programową	systemu	oświaty	oraz	sposób	go-
spodarowania	obiektami	miasta	powinien	zweryfikować	
przetarg,	który	wstępnie	zaplanowano	na	początek	2009	
roku. 

Iwona Janicka

W	Puszczykowie	mamy	 trzy	przedszkola	niepubliczne.	
Przedszkole	nr	1	prowadzi	swą	działalność	od	1991	roku.	
Placówka	mieści	się	w	budynku	byłej	szkoły	elementarnej	przy	
ulicy	Wysokiej	2.	Uczęszcza	do	niej	50	dzieci.	Placówka	jest	
dobrze	wyposażona	i	posiada	zadbany	ogród	z	placem	za-
baw.	Dzieci	mogą	uczestniczyć	w	zajęciach	podstawowych	
zapewnianych	przez	program	oraz	dodatkowych:	plastycz-
nych, muzycznych, teatralnych sportowo-ruchowych, czy lek-
cjach	języka	angielskiego.	
Niepubliczne	 Przedszkole	 nr	 2	 „Stokrotka”	 powstało	

w	1999	roku	przy	ulicy	Niepodległości	14.	Od	bieżącego	roku	
prowadzone	jest	przez	Zgromadzenie	Sióstr	Karmelitanek.	

Placówka	posiada	ładny	plac	zabaw.	W	przedszkolu	są	3	od-
działy,	do	których	uczęszcza	70	dzieci.	
Niepubliczne	Przedszkole	nr	3	nosi	nazwę	„Leśni	Przyjacie-

le”	i	mieści	się	na	ulicy	Przyszkolnej	w	domu,	który	został	ofia-
rowany	przez	rodzinę	Deierlingów	na	cele	oświatowe.	Jako	
placówka	niepubliczna	istnieje	od	roku	1991.	Obecnie	znaj-
duje	się	w	nim	5	oddziałów,	do	którch	chodzi	125	dzieci.	
Placówka	posiada	ogród	z	placem	zabaw.	Przy	przedszkolu	
powstało	„Stowarzyszenie	Leśni	Przyjaciele”,	które	zasięgiem	
działania	obejmuje	również	dzieci	z	pozostałych	placówek	
przedszkolnych. 

Katarzyna Nowak

Przedszkola, przedszkola
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INFORMACJE

Amatorów	sportów	wodnych	ucieszy	na	pewno	wiado-
mość,	że	w	Puszczykowie	przy	ulicy	Niwka	Stara	nad	Wartą	

(niedaleko	 Stajni	
Niwka)	 powsta-
nie	przystań	kaja-
kowa, a w przy-
szłości	 przystań	
dla	 łodzi	płasko-

dennych.	Lokalizacja	podyktowana	
została	istniejącymi	umocnieniami	
w	miejscu	 odprowadzenie	 wód	
kanalizacji	 deszczowej.	 	 Projekt	

realizowany	jest	przez	Urząd	Miejski	we	współpracy	z	Urzę-
dem	Marszałkowskim	(dotacja	30	000	zł)	i	jednym	z	mieszka-
jących	w	pobliżu	mieszkańców	Puszczykowa.	Rozpoczęto	już	
pierwsze	prace.	Dotychczas	wykonano	złagodzenie	skarpy,	na-
wieziono	ziemię	na	zjazd	do	rzeki,	nawieziono	ziemię	torfo-
wą	i	uporządkowano	teren.	W	porozumieniu	z	Wojewódzkim	
Zarządem	Gospodarki	Wodnej	na	brzegu	rzeki	wykarczowano	
krzaki	i	zarośla	na	szerokości	3	metrów.	Pogłębiono	dno	Warty	

na	głębokość	1	metra	i	sze-
rokość	3	metrów	oraz	wy-
brano	nadmiar	 ziemi	 i	wy-
łożono	 płytami	 zejście	 do	
Warty	na	szerokości	3	me-
trów.	 O	dalszym	 postępie	
prac	będziemy	informowali.	
Mamy	nadzieję,	że	do	przy-
stani	będzie	można	przybi-
jać	kajakiem	jeszcze	w	tym	
roku.  o-er

Ulica Krzywa 
do naprawy
Mieszkańcy	już	wiosną	tego	roku	interweniowali,	że	oddana	w	ubiegłym	

roku	ulica	Krzywa	w	dwóch	miejscach	zapada	się.	Urząd	zareagował	natych-
miast	prosząc	o	naprawę	w	ramach	gwarancji.	Sprawa	jednak	okazała	się	nie	
taka prosta. 
Obyła	się	wizja	lokalna	z	udziałem	Inspektora	nadzoru	i	Wykonawcy	budo-

wy	ulicy.	Stwierdzono,	iż	prawdopodobną	przyczyną	zapadania	nawierzchni	
może	być	nieprawidłowe	zagęszczenie	gruntu	po	robotach	związanych	z	bu-
dową	kanalizacji	sanitarnej	lub	nieszczelność	kanału.	Po	przeprowadzonych	
ostatnio	na	wniosek	Urzędu	badaniach	druga	przyczyna	została	wykluczona.		
Aquanet	S.A.	stwierdził	szczelność	wskazanego	kanału.
W	związku	z	powyższym	podjęto	decyzję,	że	Urząd	zleci	naprawienie	za-

padającej	się	nawierzchni	i	obciąży	kosztami	firmę,	która	wybudowała	kana-
lizację	sanitarną.	

Ewa Rybacka

Prośba
do	właścicieli	
wynajmujących	
mieszkania
Burmistrz	Miasta	Puszczykowa	zwraca	się	

z	prośba	do	właścicieli	budynków,	w	których	
są	wynajmowane	mieszkania	z	tzw.	szczegól-
nego	trybu	najmu	o	przekazanie	informacji	
do	Urzędu	Miasta	dotyczących	ilości	wynaj-
mowanych	mieszkań	 i	ilości	 rodzin	w	nich	
zamieszkujących.	Aktualizacja	powyższych	
danych	będzie	wykorzystana	przy	pracy	nad	
tworzoną	polityką	mieszkaniową	Miasta.

Urząd	Miejski		przypomina,	że	można	składać	wnioski	o	do-
finansowanie	usuwania		wyrobów	zawierających	azbest.	Do-
finansowanie	do	kosztów	demontażu	wyrobów	azbestowych	
i unieszkodliwiania wytworzonego odpadu przyznawane	jest	
w	wysokości	70%	całkowitych	kosztów	tych	działań.	Wnio-
ski	o	dofinansowanie	mogą	składać	osoby	fizyczne	posiada-
jące	nieruchomość	w	Puszczykowie.	W	przypadku	niewyko-
rzystania	 limitów	dotacyjnych	wnioski	będą	mogły	również	
składać	jednostki	organizacyjne	zaliczone	do	sektora	finansów	

publicznych.	Termin	 składania	wniosków	upływa	30	wrze-
śnia.	Będą	one	rozpatrywane	według	kolejności	ich	wpłynię-
cia	i	przekazywane	sukcesywnie	do	Starostwa	Powiatu	Poznań-
skiego.		Wzór	wniosku	oraz	wzory	pozostałych	niezbędnych	
dokumentów	zamieszczone	są	na	stronie	internetowej	www.
bip.puszczykowo.pl	w	zakładce	druki	i	wnioski.	Dodatkowych	
informacji	udziela	Janina	Kozeńskia	pok.3	tel.061	898	3719	
w	godzinach	pracy	Urzędu.

o-nk

Precz	z	azbestem

Narodziny przystani
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Leon	Drygas	był	dobrze	prosperującym	przedsiębiorcą.	
Wspólnie	z	p.	Wtorkowskim	miał	cegielnię.	Być	może	za	na-
mową	swojego	przyrodniego	brata,	prezydenta	Poznania	
Cyryla	Ratajskiego,	postanowił	wybudować	w	Puszczyko-
wie	letnią	rezydencję.	W		1928	ukończył	prace	nad	kosztow-
ną	posiadłością.	W	pięknym	
ogrodzie,	na	skraju	lasu,	przy	
świeżo	obsadzonej	drzewami	
ul.	Lipowej	można	było	spo-
tkać	 śmietankę	 towarzyską	
z	pobliskiego	Poznania.	Nie-
rzadko	 w	sobotnie	 wieczo-
ry	artyści	z	opery	umilali	czas	
nobliwym	gościom	przedsię-
biorcy.	Idylla	nie	trwała	jednak	
długo.	W	maju	1940	roku	do	
drzwi	 „Villa	 Cella”	 zapuka-
li	rośli	mężczyźni	w	hitlerow-
skich	mundurach.	Rodzina	Drygasów	w	ciągu	30	minut	musia-
ła	opuścić	swój	dom.
Siedemset	kilometrów	na	południe,	w	Czechach,	także	pa-

nowali	zwolennicy	„rasy	wyższej”.	Nasi	sąsiedzi	bez	 jedne-
go	wystrzału	przyjęli	protektorat	faszystów,	ale	nie	byli	jego	
zwolennikami.	W	maju	1942	roku	czescy	„cichociemni”	do-
konali	zamachu	na	Reinharda	Heydricha	–	zastępcę	protekto-
ra	Czech	i	Moraw.	Piętnaście	dni	po	tym	zdarzeniu,	hitlerowcy	
w	odwecie	za	udzieloną	pomoc	żołnierzom,	zrównali	z	zie-
mią	miejscowości.	Wszyscy	mężczyźni	powyżej	15	roku	życia	
zostali	rozstrzelani.	Kobiety	wywiezione	do	obozu	koncentra-
cyjnego	Auschwitz.	Natomiast	dzieci	miały	więcej	szczęścia.	
Jako	przedstawiciele	nie	najniższej	rasy,	zostały	wywiezione	

do	ówczesnych	Niemiec,	aby	poddać	 je	germanizacji.	
I	tak	czteroletnia	Jarmila	Štulikowa	trafiła	do	sierocińca	
w	Puszczykowie.	Znajdował	się	on	w	klasztorze	prowa-
dzonym	przez	Zgromadzenie	Ducha	Świętego.
Musimy	się	jednak	cofnąć	o	dwa	lata	do	1940	roku.	

Do	Unterbergu,	czyli	Puszczykowa,	na	ulicę	Lipową	przy-
jeżdża	Rudolf	Peatel	–	ważny	niemiecki	urzędnik	ziemski.	
Wraz	z	żoną	i	dwójką	małych	córek	wprowadza	się	do	
willi	państwa	Drygasów.	Chcąc	odciąć	się	od	niechcia-
nej	historii,	Peatel	każe	żydowskim	robotnikom	usunąć	

napis na domu 
–	 „Villa	 Cella”.	
Od tego czasu 
czuje	się	 już	jak	
u	siebie.	 Z	cza-
sem w przy-
pływie	 zapew-
ne	wymuszonej	
dobroci	 adop-
tuje	 zgermani-
zowane dziecko 
z	sierocińca.	Od	
tego	czasu	mała	
Czeszka nazy-

wała	 się	 Camilla	 Peatel	 i	miała	
wreszcie	mamę	i	tatę.	Miała	też	
rodzeństwo	i	zwyczajną	rodzinę.	
Przecież	nie	pamiętała	strasznego	
maja	w	Leżakach.	Dwa	lata	póź-
niej,	latem	1945	roku,	w	domu	
na	 Lipowej	 Leon	Drygas	 odna-
lazł	jedynie	porzucone	przez	nie-
chcianego	„lokatora”	przedmioty.	
Ogrodnik	i	stara	służąca	opowie-
dzieli	mu	historię	o	adoptowanej	

dziewczynce.	Nie	miał	jednak	czasu	roztkliwiać	się	nad	tą	hi-
storią,	gdyż	nowa	władza	zasiedliła	jego	posiadłość	wieloma	
rodzinami.	„Villa	Cella”	nigdy	nie	odzyskała	swojej	świetności.
Na	początku	lipca	tego	roku	na	jej	schodach	stanęła	star-

sza,	siwa	kobieta.	Nie	potrafiła	do	kamery	wykrztusić	żadne-
go	słowa.	Niewiele	pamiętała.	Jedynie	obraz	kuchni,	ogrodu	
i	może	jeszcze	czegoś.	Po	chwili	z	rozrzewnieniem	wiele	razy	
wymieniała	słowo	„maminka”.	Dwa	lata	po	zakończeniu	II	woj-
ny	światowej	Camilla	Peatel	powróciła	z	Niemiec	do	Czechosło-
wacji.	Już	jako	Jrmila	Štulikowa	wyszła	za	mąż	i	urodziła	sied-
mioro	dzieci.	W	Puszczykowie	opowiedziała	jednej	z	córek,	ale	
także	czeskim	widzom	swoją	trudną	historię.

Jerzy Jernas

Europa,	Europa
Po 63 latach przyjechała do Puszczykowa. Tym razem nie spała ani w sierocińcu, ani w domu 
przy ul. Lipowej. Następnego dnia każdą godzinę jej pobytu w naszym mieście obserwowała 
ekipa czeskiej telewizji. Kim jest nasza bohaterka? Jarmilą Štulikową, czy Camillą Peatel?

„Villa Cella” z początku lat 30.

Uczestnicy spotkania

Jarmila Štulikowa z córką
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PARTNERSTWO

Jubileusz
współpracy

Sadzenie drzewka 
przyjaźni

Mowa okolicznościowa
Podpisywanie dokumentu o dalszej 
współpracy

Herby – podarunek z Puszczy-
kowa autorstwa K. Niewczyka

Przemarsz przez  
Châteaugiron

Wizyta w zakładzie segregacji 
odpadów

Zwiedzanie spalarni śmieci  
w Vitre 

Przewodnicząca stowarzy-
szenia prezentuje 10-letni 
dorobek współpracy

Przygotowanie  
do parady 14 lipca

W dniach od 11 do 15 lipca 2008 na zaproszenie pani mer 
Francoise	Gatel	gościła	w	Châteaugiron	oficjalna	delegacja	mia-
sta	 Puszczykowa	 z	burmistrz	Małgorzatą	Ornoch-Tabędzką	
i	Przewodniczącym	Rady	Miasta	Markiem	Błajeckim.	Celem	wi-
zyty	było	przede	wszystkim	podpisanie	okolicznościowego	doku-
mentu	z	okazji	10.	rocznicy	współpracy	partnerskiej	między	obu	
miastami,	a	także	wzięcie	udziału	w	oficjalnych	uroczystościach	
z	okazji	święta	narodowego	Republiki	Francuskiej	(14	lipca).	Jak	
wielokrotnie	podkreślano	kontakty	przedstawicieli	Puszczykowa	
z		miastem	Châteaugiron	zostały	nawiązane	już	w	1991	roku,	
jednak	oficjalna	współpraca	partnerska	została	proklamowana	
dopiero	w	kilka	lat	później.	Głównym	animatorem	kontaktów	
pomiędzy	obu	miastami	zostało	Stowarzyszenie	Puszczykowo	
–	Châteaugiron.	Również	w	tym	roku	polscy	członkowie	Stowa-
rzyszenia	gościli	w	tym	samym	czasie	we	Francji.	Warto	podkre-
ślić	niezwykłą	serdeczność	i	gościnność	gospodarzy	szczególnie	
w	osobach	pani	mer	Francoise	Gatel	oraz	jej	zastępców	pp.	Je-
an-Claude	Beline	i	Serge	Carbonel.	Spotkanie	władz	obu	miast	
wraz	z	francuskimi	i	polskimi	rodzinami	miało	miejsce	w	scenerii	
XV-wiecznego	zamku,	który	jest	siedzibą	merostwa.	Tam	odbyła	
się	uroczystość	podpisania	wspólnych	okolicznościowych	doku-
mentów	oraz	następnego	dnia	rozpoczęła	parada	z	okazji	ob-
chodów	święta	narodowego	Francji.	
Roboczy	program	wizyty	oficjalnej	delegacji	obejmował	

między	innymi	rozmowy	na	temat	gospodarki	odpadami	oraz	

odwiedziny	w	punkcie	odbioru,	 segregacji	 i	spalarni	 śmie-
ci	dla	8	gmin	związku	międzygminnego,	do	którego	należy	
Châteaugiron.	W	ramach	uroczystości	związanych	z	10.	rocz-
nicą	współpracy	obu	gmin	dokonano	okolicznościowego	posa-
dzenia	drzewka	na	terenie	szkoły	muzycznej,	która	będąc	wła-
snością	miasta	Châteaugiron	zostanie	oddana	do	użytku	we	
wrześniu	br.	Na	koniec	pobytu	gospodarze	zaprosili	Burmistrza	
Puszczykowa	oraz	Przewodniczącego	Rady	Miasta	Puszczyko-
wa	do	odwiedzenia	modelowego,	państwowego	domu	opieki	
społecznej,	z	którego	korzystają	mieszkańcy	całego	regionu.	
Niezwykle	cenna	była	wymiana	doświadczeń	dotycząca	za-

równo	działalności	administracji	i	organów	samorządowych,	
jak	i		organizacji	pozarządowych.	Poczynione	przez	wizytu-
jących	obserwacje	staną	się	zapewne	podstawą	do	szerokiej	
dyskusji	w	Radzie	Miasta	i	umożliwią	przeniesienie	dobrych	
wzorów	na	grunt	Puszczykowa.	Warto	jeszcze	raz	podkreślić	
niezwykłą	serdeczność,	gościnność	oraz	wolę	współpracy	ze	
strony gospodarzy miasta Châteaugiron i  p. Annick Voultier, 
przewodniczącej	Stowarzyszenia	po	stronie	francuskiej.	Dysku-
sja	nad	dalszym	kształtem	współpracy	dopiero	została	zainicjo-
wana,	ale	jest	pewne,	że	przy	dużym	zaangażowaniu	obu	stron	
na	pewno	będzie	kontynuowana.

Marek Błajecki
Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa
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Ksiądz Swoiński 
opowiada o swoich misjach

Dzień afrykański – malowanie 
emocji na maskach „zdjętych 
z twarzy” – zajęcia z Luizą 
Niedźwiecką-Kowalonek

Rytmy różnych kultur
– zajęcia muzyczne z Ewą Sykulską

Dzień 
azjatycki  
– kapelusze chińskie  
z Luizą Niedźwiecką-Kowalonek

Dzień amerykański 
– amulety 
z portretami 
wodzów – 
zajęcia z Luizą 
Niedźwiecką-
Kowalonek

Dzień afrykański – odlewanie masek

Z Arkadym 
Fiedlerem 
dookoła	świata



Zwiedzanie Muzeum  
Arkadego Fiedlera z Arkadym Fiedlerem

Dzień ame-
rykański – opowieści 

indiańskie z Luizą Niedź-
wiecką-Kowalonek

Dzień azjatycki  
– kapelusze chińskie  

z Magdą Płachtą
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Warsztaty pt. „Po-
dróże	z	Arkadym	Fie-
dlerem	do	różnych	kultur”	zostały	zorga-
nizowane	w	lipcu	dla	prawie	40	dzieci,	przez	Fundację	A.	
Fiedlera.	Główny	ciężar	finansowy	poniósł	Urząd	Miejski.	Im-
preza	została	zorganizowana	z	okazji	obchodów	Roku	Dialo-
gu	Międzykulturowego.	Dzięki	takim	warsztatom	dzieci	mia-
ły	szansę	poznać	nowe	kultury,	oddalone	o	setki	kilometrów	
od	ich	miejsca	zamieszkania	oraz	inne	obyczaje,	zachowania	
i	zwyczaje.
Magiczną	podróż	po	kontynentach	dzieci	rozpoczęły	w	Mu-

zeum	Arkadego	Fiedlera,	gdzie	oglądały	pamiątki	z	różnych	
stron	świata,	replikę	statku	Krzysztofa	Kolumba	–	Santa	Ma-
rie,	Tajemniczy	Świat	Indian	oraz	wysłuchały	opowieści	księ-
dza	Swoińskiego	o	Afryce	i	Arkadego	Fiedlera	o	podróżach.	To	
wszystko	sprawiło,	że	dzieci	przeniosły	się	w	odległe	krainy.	Ko-
lejne	dni	dzieci	rozwijały	wyobraźnię	poprzez	różnego	rodza-
ju	zajęcia	plastyczne,	teatralne	i	bębniarske	–	to	dzięki	niej	po-
dróżowały	przez	Afrykę,	Amerykę	i	Azję.	Z	Luizą	Niedźwiedzką	
zrobiły	wspaniałe	maski	afrykańskie,	azjatyckie	kapelusze,	por-
trety,	amulety	i	pióropusze	indiańskie.	Natomiost	z	Ewą	Sykul-
ską	poznawały	rytmy,	piosenki	i	tańce	typowe	dla	poszczegól-
nych	kontynentów.	Ponadto	z	Grażyną	Wydrowską	odkrywały,	
a	następnie	inscenizowały	nowo	poznane	legendy	z	różnych	
stron	świata.	Warsztaty	swoją	obecnością	zaszczycił	Peruwiań-
czyk,	który	zaprezentował	dzieciom	andyjskie	melodie,	tańce	
i	stroje,	a	Olga	Paszkowska	przybliżyła	sztukę	ręcznego	czer-
pania papieru.

Zajecia	 odbywały	 się	 na	malowniczym	Zakolu	
Warty,	choć	z	powodu	dokuczającej	pogody	uczest-
nicy	korzystali	także	z	gościny	księdza	proboszcza	pa-
rafii	św.	Józefa.	Zakończenie	warsztatów	było	happe-

ningiem teatralno-muzycznym, przygotowanym przez dzieci 
i	ich	opiekunów	połączonym	z	prezentacją	prac	plastycznych.	
Bezlitosny	deszcz	niestety	troche	opóźnił	całą	zabawę	i	ponisz-
czył	przygotowane	kartonowe	statki	i	prace.	Jednak	nawet	to	
nie	przeszkodziło	uczestnikom	warsztatów	w	zaprezentowaniu	
swych	umiejętności.	Po	burzy	pokazało	się	słońce	i	w	jego	pro-
mieniach	przemoczone	dzieci	zabrały	rodziny	i	przyjaciół	w	po-
dróż	po	kontynentach.	Rodzice	przygotowali	poczęstunek	dla	
swoich	dzielnych	pociech,	co	sprawiło,	że	warsztaty	zakończyły	
się	sympatycznym	piknikiem.
Arkady	Fidler	był	pisarzem	i	podróżnikiem.	W	swym	życiu	

zwiedził	liczne	kraje:	Norwegię,	Brazylię,	Amazonię,	Peru,	Ka-
nadę,	Madagaskar,	Tahiti,	Francję,	Wielką	Brytanię,	Stany	Zjed-
noczone,	Trynidad,	Gujanę,	Meksyk,	Gruzję,	Wietnam,	Laos,	
Kambodżę,	Gwineę,	Ghanę,	Syberię,	czy	Nigerię.	Z	niezliczo-
nych	miejsc	przywoził	nie	tylko	wspomnienia,	ale	także	wspa-
niałe	pamiątki,	by	móc	się	nimi	podzielić	z	potomnymi.	Wy-
prawy	te	finansował	sobie	sam,	zdobywając	pieniądze	ciężko	
pracując.	Kiedy	jego	książki	zaczęły	odnosić	sukcesy,	mógł	sobie	
pozwolić	na	swobodniejsze	podróżowanie	za	honoraria	z	wy-
dawnictw.	Początkowo	jego	podróże	były	przyrodnicze,	z	bie-
giem	czasu	rozpoczął	karierę	podróżnika,	miłośnika	Indian	i	in-
nych	ludów.

Magdalena Kaczmarek

Dzień afrykański – odlewanie masek

Zwiedzanie Muzeum Arkadego 
Fiedlera z Anną Fiedler

Prezentacja muzyki, 
instrumentów  
i strojów indiańskich  
– gość specjalny

Zabawy 
dzieci na Zakolu Warty
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Dawno temu
na	Madagaskarze

Kilka	miesięcy	temu	polska	edycja	National	Geographic	wy-
dała	jubileuszowy,	setny	numer.	Z	tej	okazji	znacząca	częsć	
wydania	została	poświęcona	fotografiom	Arkadego	Fiedlera.	
Znany	polski	podróżnik	wykonał	je	na	Madagaskarze	w	latach	
1937-98.	Wydawcy	magazynu	przygotowali	również	duże	po-
większenia	tych	urokliwych	zdjęć	i	zorganizowali	ich	wystawę.	
Doskonałe	jej	przyjęcie	dało	impuls	synom	podróżnika,	aby	po-
kazać	je	również	w	Puszczykowie.	Pod	koniec	czerwca	w	Mu-
zeum	–	Pracowni	Literackiej	otwarto	wystawę	„Madagaskar	
1937-1938”.	Do	tej	pory	Arkady	Fiedler	kojarzy	się	nam	jako	
podróżnik	oraz	reportażysta.	Zaprezentowane	fotografie	od-
krywają	przed	nami	mało	znane	oblicze	pisarza.	Arkady	Fiedler	
był	również	wyśmientym	fotografikiem.	Wystawę	będzie	moż-
na	oglądać	do	końca	wakacji.

Jerzy Jernas

Na chwałę	Bożą
Na	początku	miesiąca	odbył	się	w	klasztorze	Zgromadze-

niu Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie koncert zespo-
łu	z	Wilna	SCHOLA	GREGORIANA	VILNENSIS.	Wydarzenie	to	
miało	związek	z	odbywającymi	się	w	Poznaniu	Pierwszymi	
Ogólnopolskimi	Warsztatami	Chorałowymi,	zorganizowany-
mi	przez	Ośrodek	Śpiewu	Gregoriańskiego.	Na	codzień	mu-
zycy	śpiewają	w	Wileńskiej	Katedrze	i	specjalizują	się	w	wy-
konawstwie	chorału	gregoriańskiego	–	najstarszego	śpiewu	
Kościoła.	Chór	został	założony	w	roku	1989.	Przez	pierw-
sze	dwa	lata	była	to	grupa	wyłącznie	męska,	później	stała	
się	zespołem	mieszanym.	Zespół	w	pierwszym	dziesięciole-
ciu	swego	istnienia	koncertował	kilkakrotnie	w	Paryżu,	wy-
stępował	również	na	festiwalach	w	Watou	w	Belgi,	a	także	
w	Hiszpanii,	Francji,	Luksemburgu,	Holandii,	Niemczech	i	we	
Włoszech.	Schola	gościła	też	w	Polsce.	Występowali	również	
przed	Ojcem	Świętym	–	Janem	Pawłem	II,	który	wysłuchał	
ich	śpiewu	w	Bazylice	wileńskiej	w	1993	roku.	Koncert	w	go-
ścinnym	Klasztorze	w	Puszczykowie,	może	zaowocować	sta-
łą	współpracą	między	Zgromadzeniem	a	Ośrodkiem	Śpiewu	
Gregoriańskiego,	co	przyniosłoby	kolejne	koncerty	na	Chwałę	
Bożą,	a	ludziom	na	pożytek.	 o-os 

Dzień 
Budownictwa
W	pierwszą	 sobotę	 lipca	 na	 terenie	 puszczykowskiego	

Ośrodka	Rekreacyjnego	Cechu	Rzemiosł	Budowlanych	odbył	
się	„Dzień	Budowlańca”	połączony	z	Piknikiem	Rzemieślniczym	
i	Giełdą	Staroci”.	Impreza	ta	odbyła	się	po	raz	piąty	i	jak	zwy-
kle	udział	wzwięło	w	niej	około	300	osób.	Na	początek	złożo-
no	wiązanki	pod	pomnikiem	Jana	Kilińskiego	oraz	oddano	uro-
czysty	wystrzał	z	armaty	Bractwa	Kurkowego.	Nie	zabrakło	tez	
przemówień	okolicznościowych	oraz	uroczystego	wręczenia	
odznaczeń	i	wyróżnień.	Statuetkę	„Orła”	otrzymali	m.in.	bur-
mistrz	Puszczykowa	–	Małgorzata	Ornoch-Tabędzka	oraz	poseł	

Arkady	Fiedler,	którzy	byli	gośćmi	honorowi	imprezy.	Podczas	
festynu,	liczne	firmy	produkcyjne	i	handlowe,	współpracujące	
z	rzemiosłem,	prezentowały	na	terenie	wystawienniczym	swoje	
wyroby	i	usługi.	W	trakcie	imprezy	odbyły	się	również	zawody	
strzeleckie	na	strzelnicy	cechowej,	konkurs	wędkarski	oraz	rajd	
samochodowy	ze	startem	i	metą	na	terenie	Ośrodka.	Dużym	
zainteresowaniem	cieszyły	się	również	gry	i	zabawy	dla	dzieci	
oraz	dorosłych.	Uczestnicy	wszystkich	zawodów	otrzymali	dy-
plomy,	a	zwycięzcy	puchary	i	atrakcyjne	nagrody	rzeczowe.	
Organizatorem	imprezy	był	Wielkopolski	Cech	Rzemiosł	Bu-

dowlanych	przy	współudziale	Wielkopolskiego	Stowarzysze-
nia	Dekarzy,	Blacharzy	i	Cieśli	oraz	Polskiej	Izby	Przemysłowo-
Handlowej.

Ola Sarnej

Wesoło	i	mądrze
W		drugim	tygodniu	lipca	w	Bibliotece	Miejskiej	w	Pusz-

czykowie	 odbyły	 się	 letnie	 ferie	 dla	 dzieci.	W	zajęciach	
uczestniczyło	prawie	20	naszych	pociech.	Były	czytane	baj-
ki,	robione	do	nich	ilustracje,	lepienie	z	masy	solnej	masek,	
zabawy	ruchowe	na	świeżym	powietrzu.	Nie	zabrakło	też	
słodkich	poczęstunków.	Zajęcia	w	Bibliotece	miały	na	celu	
nie	tylko	zorganizowanie	wolnego	czasu,	ale	również	pobu-
dzenie	wyobraźni	i	fantazji	dzieci.
Przez	cały	okres	wakacji	w	Bibliotece	czynna	jest	wysta-

wa	prac	plastycznych	przedszkolaków	z	wszystkich	puszczy-
kowskich przedszkoli. o-jer
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Pod	koniec	 czerwca	mieszkańcy	PUSZCZYKOWA	po	 raz	
pierwszy	mogli	uczestniczyć	w	Ogólnopolskim	Festiwalu	Kina	
Autorskiego	„Kino	Ciśnień”.	Tego	dnia	Salon	Artystyczny	po	raz	
kolejny	stał	się	świątynią	sztuki	filmowej.	W	ramach	objazdo-
wego	festiwalu	odbyła	się	tutaj	jedna	z	projekcji	konkursowych.	
Wcześniej	filmy	wyświetlane	były	w	10	miastach	Polski	m.in.	
w	Poznaniu,	Szczecinie,	Kołobrzegu,	Kaliszu	i	Koninie.	Do	kon-
kursu	zgłoszono	30	produkcji	zrealizowanych	przez	niezależ-
nych	twórców.	Prezentowane	obrazy	to	z	reguły	filmy	krótko-
metrażowe,	różnorodne	gatunkowo,	formalnie	i	tematycznie,	
które	cechuje	świeżość	spojrzenia	i	co	najważniejsze	–	swobo-
da	w	wyrażaniu	myśli	i	poglądów	na	otaczający	świat.	Festiwal	
organizowany	jest	przez	poznańską	fundację	„Filmowiec”,	przy	
wsparciu	Polskiego	Instytutu	Sztuki	Filmowej	i	Urzędu	Miej-
skiego	w	Łebie.	Po	każdej	projekcji	odbywało	się	głosowanie	
widzów,	decydujące	o	tym,	który	z	filmów	otrzyma	nagrodę	
publiczności,	decydujący	był	jednak	werdykt	jury.	Tegoroczny	

festiwal	został	zakończony	w	dniach	25-30	czerwca	w	Łebie.	
Jury	pod	przewodnictwem	reżysera	–	Krzysztofa	Wojciechow-
skiego	przyznało	główną	nagrodę	filmowi	KSU	Legenda	Biesz-
czad,	legenda	rocka.	Autorem	dokumentu	jest	Jerzy	Jernas	–	
członek	poznańskiej	grupy	„GARAŻ-film”,	a	obecnie	redaktor	
naczelny	„Echa	Puszczykowa”.	Jego	film	przedstawia	burzliwe	
dzieje	najstarszego	polskiego	zespołu	punk	–	rockowego,	który	
powstał	30	lat	temu	w	Ustrzykach	Dolnych.	Ramę	filmu	stano-
wią	barwne	wypowiedzi	założycieli	zespołu	Bohuna,	Tuptusia	
i	Siczkia,	a	także	ich	pierwszego	managera.	Obraz	ten	jest	pod-
sumowaniem	polskiego	buntu	rockowego	lat	osiemdziesiątych.	
Opowieści	członków	zespołu	KSU	są	świadectwem	tamtych	
czasów	–	pokazują	problemy	z	jakimi	borykali	się	jako	twórcy	
kontrkultury.	Film	ten	przedstawia	również	uniwersalne	relacje	
artysty	z	otaczającą	go	rzeczywistością.	Zapewne	dlatego	obraz	
ten	emitowały	już	telewizje	TVP	Kultura	i	Kino	Polska.
Miejski	Salon	Artystyczny	nie	stanie	się	nigdy	multipleksem	

kinowym,	a	filmy	niezależne	nigdy	nie	będą	filmami	popular-
nymi,	ale	czasem	właśnie	filmy	drugiego	obiegu,	potrafią	do-
trzeć	do	najgłębszych	zakamarków	i	poruszyć	najczulsze	struny	
naszej	osobowości.	

Katarzyna Bartłomiejczyk 

KINO 
CIŚNIEŃ
Czym różni się kino amatorskie od kina autor-
skiego? Czy kino niezależne znaczy tyle samo 
co kino offowe? Gdzie kończy się niezależ-
ność, a zaczyna komercja? To pytania nad któ-
rymi ciągle zastanawiają się pokorni studen-
ci filmoznawstwa, krytycy, czy wreszcie sami 
filmowcy. 

Horizon muzyki W	połowie	 lipca	odbył	 się	w	naszym	mieście	w	Leśnym	
Ogródku,	przy	ul.	Wczasowej	koncert	zespołu	„Horizon”.	Two-
rzą	go	młodzi	ludzie	z	Puszczykowa.	Są	pełni	pasji	do	muzy-
ki,	co	widać	i	słychać	było	od	razu.	Zgromadzona	publiczność	
przyjęła	ich	z	dużą	sympatią.	
Zespół	istnieje	od	niedawna,	bo	od	lutego	ubiegłego	roku.	

Wcześniej	jednak	jego	obecni	muzycy	zdobywali	doświadczenia	
w	różnych	poznańskich	formacjach.	Muzyka,	którą	tworzą	jest	
wynikiem	inspiracji	klasyką	rocka.	Jest	to	ich	ideał,	do	którego	
dążą,	a	ich	teksty	przekazują	wiele	emocji	i	ekspresji.	Na	kon-
cert	zespołu	przyszło	wielu	ludzi	i	to	w	różnym	wieku.	Chcieli	
posłuchać	ich	muzyki	i	zobaczyć,	jak	prezentują	się	na	scenie.	
Wśród	publiczności	była	mieszkanka	Puszczykowa	–	Małgo-
rzata	Ostrowska.	Publiczność	doskonale	się	bawiła,	a	niektó-
rzy	nawet	tańczyli.	Na	koniec	zespół	otrzymał	gromkie	brawa.	
„Horizon”	czuje	się	na	scenie,	jak	w	swoim	żywiole,	dlatego	
ich	koncerty	nigdy	nie	zostaną	obojętne	publiczności.	Należy	
życzyć	zespołowi	kolejnych	sukcesów.

Magdalena Kaczmarek
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Pat	Appleton	była	gwiazdą	tegorocznych	Dni	Pusz-
czykowa.	Publiczność	przyjaźnie	ją	przyjęła	i	bawiła	
się	świetnie.	Był	to	znak	dla	niej,	że	robi	coś	dobrego	
i	pożytecznego,	co	podoba	się	innym.	Był	to	wieczór	
pełen	wrażeń,	zarówno	dla	artystki	jak	i	publiczności	
oraz	ciekawy	dialog	międzykultorowy.
Wokalistka	sama	tworzy	swoje	teksty,	a	inspiracją	

dla	niej	jest	wszystko	to,	co	ją	otacza.	Mówi,	że	mu-
zyka	jest	czymś	najlepszym,	co	się	jej	w	życiu	przyda-
rzyło.	Jej	ojciec	jest	prawnikiem,	lecz	nie	chciała	iść	
w	jego	ślady,	bo	to	nie	było	zajęcie	dla	niej.	Jej	de-
cyzja	jest	niewątpliwie	korzyścią	zarówno	dla	muzy-
ki,	jak	i	publiczności.	Swój	zespól	ma	od	dziewięciu	
miesięcy	i	we	wrześniu	tego	roku	zostanie	wydana	
ich	pierwsza	wspólna	płyta.	Wokalistka	i	jej	zespół	ma	
nadzieje,	że	odbędzie	wiele	koncertów	w	Polsce,	bo	
bardzo	podoba	jej	się	nasza	publiczność.	Jest	otwarta	
na	nową	muzykę	i	umiejąca	się	bawić,	a	nade	wszyst-
ko	potrafi	okazać	swoje	emocje.	Chciałaby	nauczyć	się	

języka	polskiego	i	pozyskać	wielu	słucha-
czy	w	naszym	kraju.	Artystka	dzięki	muzyce	
może	pokazać	swoją	osobowość,	otwar-
tość,	a	właśnie	 to	 (czyli	prawdziwą	mu-
zykę)	lubi	najbardziej.	Najważniejsze	kon-
certy	w	swojej	karierze	odbyła	się	w	Danii,	
Włoszech,	Niemczech	i	Japonii.	Zapytana,	
jak	radzi	sobie	ze	stresem	odpowiedziała,	
że	go	nie	ma,	przynajmniej	na	scenie,	bo	
robi	to	co	lubi	-	denerwuje	się	tylko	czasa-
mi	przed	występem.
Pat	Appleton	dziękuje	wszystkim	pusz-

czykowianom	za	piękny	wieczór	a	orga-
nizatorom	 za	 zaproszenie.	Mało	 znana	
w	Polsce	artystka,	została	wspaniale	przy-
jęta.	Przy	rytmach	jej	muzyki	wszyscy	się	
świetnie	bawili	i	chętnie	wysłuchali	jej	kon-
certu	do	końca.	

Magdalena Kaczmarek

MUCHY	NAD	WARTĄ
Podczas	tegorocznych	Dni	Puszczykowa	wystąpił	zespół	

„Muchy”	mający	już	grono	swoich	odbiorców.	Zostali	bardzo	
miło	przyjęci	przez	publiczność,	młodzież	śpiewała	i	tańczyła	
pod	sceną	w	rytm	muzyki.	A	po	koncercie	wytrwale	czekała	na	
autografy,	które	były	rozdane	nawet	na	butach.	
Zespół	został	założony	w	2004	roku	w	Poznaniu.	Teksty	pi-

sze	Michał	Wiraszka,	natomiast	muzyka	jest	dziełem	wszystkich	
członków	zespołu.	Jest	to	ich	wspólny	impuls	i	wypadkowa	na-
miętności.	Za	swoją	działalność	otrzymali	wiele	prestiżowych	
nagród.	W	2006	roku	zostali	obwołani	odkryciem	roku	przez	
miesięcznik	„Machina”	i	Program	III	Polskiego	Radia.	Rok	póź-
niej	ta	sama	stacja	nadała	im	tytuł	„Zespołu	Roku	2007”.	Otrzy-
mali	również	trzy	nagrody	magazynu	Pulp	a	Głos	Wielkopolski	

przyznał	im	„Medal	Młodej	Sztuki	2007”.	Otrzymali	także	no-
minację	do	„Eska	Music	Awards	2008”.	Puszczykowo	bardzo	
im	się	podoba,	gdyż	jest	to	miejsce	spokojne	i	piękne.	Chcieli-
by	tu	kiedyś	zamieszkać.	O	publiczności	mówią,	że	potrafi	się	
bawić	i	bardzo	miło	się	im	grało	dla	nich.	Chętnie	by	kiedyś	tu	
wrócili	i	dali	koncert	następny	dla	tak	wspaniałych	ludzi.	Ze-
spół	do	końca	sierpnia	ma	zaplanowaną	trasę	koncertową.	We	
wrześniu	planują	odpoczynek	i	oczywiście	chcą	stworzyć	nowe	
piosenki	na	swoją	drugą	płytę.	Planują	nagranie	jej	w	marcu,	
a	w	sklepach	ma	się	ukazać	pomiędzy	majem,	a	wrześniem	na-
stępnego	roku.	
Koncert	w	Puszczykowie	udał	się	i	wszyscy	byli	zadowoleni.	

Będzie	to	na	pewno	pamiętne	wydarzenie	pełne	niezapomnia-
nych	wrażeń.	A	tak	swoją	drogą	to	dobrze,	że	w	tym	roku	nad	
Wartą	mogliśmy	spotkać	nie	tylko	komary.

Magdalena Kaczmarek

PAT APPLETON	W	PUSZCZYKOWIE

Lato	ze	sztuką
Zapraszamy	serdecznie	w	każdą	sobotę	o	10.30	na	warszta-

ty	dla	dzieci	i	ich	opiekunów.	Są	to	warsztaty	plastyczne	uczą-
ce	twórczego	myślenia	korzystające	z	różnorodnych	form	ar-
tystycznych	.Natomiast	o	11.00	odbywa	się	śpiewanie	i	taniec	
dla	dzieci	i	młodzieży.	Podczas	tych	zajęć	zawiązuje	się	grupa	
Gospel,	która	wraz	z	prowadzącymi	Nigeryjczykami	utworzy	
chór	gospelowy,	który	ma	zamiar	koncertować,	nagrać	płytę	i	
promować	nasze	młode	puszczykowskie	talenty.	Każdy	może	
wziąć	udział	w	tym	projekcie	dlatego	serdecznie	czekamy	na	
Was	co	sobotę	o	11.00	przy	szkole	numer	1	ul.	Wysoka	1	!!!
Warsztaty	decoupage	–	zdobienia	przedmiotów	-	będą	się	

odbywały	w	soboty,	począwszy	od	23	sierpnia,	o	godz.	16.00	
w	Pałacu	Ślubów.	Prace	wykonywane	będą	na	drewnie,	szkle,	
metalu	i	ceramice,	z	wykorzystaniem	technik	spękań,	shabby	
chic,	pittorico,	foiling,	fresk	i	in.	Za	udział	w	warsztatch	będzie	
pobierana	symboliczna	opłata	(dzieci	–	5zł,	dorośli	–	10	zł).		

Zapraszamy	szczególnie	tych,	którzy	nie	mają	zdolności	pla-
stycznych,	a	chcieliby	wykonać	piękne,	oryginalne		przedmioty	
do	ozdoby	domu,	czy	na	prezent.
24	sierpnia	(niedziela)	o	godz.19.00	Festiwal	Polska	Akade-

mia	Gitary,	Urząd	Miasta	Puszczykowa	i		proboszcz	parafii	pod	
wezwaniem	Matki	Boskiej	Wniebowziętej	ksiądz	Wojciech	Pie-
przyca	zapraszają	do	kościoła	na	wspaniały	koncert	gitarowy	
Pana	Philippe	Villa	z	Francji.	Zaraz	po	koncercie	o	godz.	20.30	
zapraszamy	serdecznie	na	spotkanie	z	artystą	oraz	organizato-
rami	na	prezentację	projektu	Akademii	Gitary	w	Salonie	Arty-
stycznym	ul.	Podleśna	17.
Koordynator	przedsięwzięcia:	Pani	Krystyna	Piotrowska	tel.	

(061) 8133 – 109
Dla	miłosników	fotografii	przygotowana	zostanie	wystawa	

„Uroki	Warty	w	obiektywie	Ganuara	Iversena”.	Wernisarz	roz-
pocznie	się	30	sierpnia	o	godz.	16.00	w	Pałacu	Śubów.	Nato-
miast	miłosników	dobrej	zabawy	Urząd	Miejski	zaprasza	do	
kina	letniego	na	„Wieczór	komedii”.	Seans	odbędzie	się	na	
placu	przed	starą	szkołą	na	ul	Wysokiej	1,	22	sierpnia		godz.	
21.00. Agnieszka Zielińska
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Katarzyna Bartłomiejczyk i Roman Dąbrowski

Mistrzyni z Puszczykowa
Na	początku	lipca	podczas	Mistrzostw	Świata	Juniorów	w	Lekkoatletyce,	

które	odbywały	się	w	Bydgoszczy	puszczykowianka	Anna	Jagaciak	zdobyła	siód-
me	miejsce	w	skoku	w	dal.	Ania	próbowała	również	swoich	sił	w	trójskoku,	ale	
na	Mistrzostwach	zajęła	„gorsze”	–	14	miejsce.	Sukcesem	jest	w	ogóle	udział	
w	Mistrzostwach	Świata.	Zajęcie	7	miejsca	w	skoku	w	dal	jest	ogromnym	suk-
cesem,	tym	bardziej,	że	walczyła	o	medal	ze	starszymi	od	siebie	zawodniczka-
mi.	Ostatecznie	zabrakło	jej	zaledwie	15	cm.	Za	rok	w	Nowym	Sadzie	w	Serbii	
rozgrywane	będą	Mistrzostwa	Europy	i	wiele	wskazuje	na	to,	że	wtedy	osiągnie	
jeszcze	lepsze	rezultaty.	
Anna	 Jagaciak	ma	18	 lat	 i	 jest	 uczennicą	 Liceum	Ogólnokształcącego	

w	Puszczykowie.	Na	co	dzień	trenuje	w	MKS	Juvenia.	Już	trzy	lata	temu	zdo-
była	tytuł	Mistrzyni	Polski	Młodzików	w	Skoku	w	Dal.	Należy	dodać,	że	oprócz	
niej	w	Mistrzostwach	Świata	brał	inny	mieszkaniec	naszego	miasta	–	Zachariasz	
Dereziński.	Jest	on	również	uczniem	puszczykowskiego	liceum	i	także	trenuje	
w	MKS	Juvelia	–	Puszczykowo.

Jerzy Jernas 

Już	po	raz	trzeci	został	rozegrany	piłkarski	me-
moriał	 imienia	Zygmunta	Wojtkowiaka,	 zorgani-
zowany	przez	Towarzystwo	Sportowe	„Stare	Pusz-
czykowo”.	Odbył	się	tradycyjnie	na	boisku	przy	ul.	
Makowej.	Towarzyszyło	mu	wiele	wrażeń,	atrakcji	
i	emocji	sportowych.
W	memoriale	 wzię-

ły	 udział	 cztery	 druży-
ny,	każda	z	nich	włożyła	
maksimum	 sił	 i	umiejęt-
ności,	żeby	zdobyć	pierw-
sze	miejsce,	ale	wiadomo	
–	zwycięzca	 jest	tylko	 je-
den.	Klasyfikacja	końcowa	
wyglądała	 następująco:	
pierwsze	miejsce	zajęła	re-
prezentacja	firmy	NOVOL	
(w	tej	 firmie	pracował	zmarły	 radny	–	Z.	Wojtkowiak).	Na	
drugim	miejscu	uplasowała	się	drużyna	„Szklarska	Poręba”,	
a	na	trzecim	„Real	Puszczykowo”.	Ostatnie	miejsce	wywal-
czyła	drużyna	z	Towarzystwa	Sportowego	„Stare	Puszczyko-
wo”.	Mecze	były	zawzięte,	ale	wszystkie	w	duchu	„fair	play”.	
Rozgrywki	sędziował	Darek	Roszak	z	Ryszardem	Przynogą.	

Na	zakończenie	turnieju	na	terenie	Hotelu	LAKE	w	Dymacze-
wie,	odbyło	się	uroczyste	wręczenie	pucharów	przez	preze-
sa	TS	„Stare	Puszczykowo”	oraz	brata	zmarłego	Zygmunta	
Wojtkowiaka.	Chwilę	później	miała	miejsce	podniosła	chwi-
la.	Mieszkaniec	naszego	miasta	–	Adam	Cechmanowicz	de-
cyzją	Wielkopolskiego	Związku	Piłki	Nożnej	został	nagrodzo-

ny	 Złota	Odznaką	 za	
propagowanie spor-
tu	 wśród	 młodzie-
ży	 i	dorosłych	miesz-
kańców	Puszczykowa	
oraz	za	czynny	udział	
w	życiu	 sportowym.	
Za to wszystko nale-
żą	się	panu	Adamowi	
ogromne	gratulacje.
W	przyszłym	 roku	

odbędzie	się	następny	
memoriał,	na	który	już	teraz	serdecznie	za-
praszamy.	Na	pewno	będzie	równie	wiele	
emocji	sportowych	i	nie	tylko,	jak	to	miało	
miejsce	w	tym	roku.

Magdalena Kaczmarek

Mistrzostwa
windsurfingu
Puszczykowskie	Towarzystwo	Sporto-

we	zaprasza	na	13	Mistrzostwa	Puszczy-
kowa	w	Windsurfingu,	które	odbędą	się	
w	dniach	5	–	7	września	w	Powidzu.	Poza	
regatami	kibicom	proponujemy	aktywny	
wypoczynek	i	udział	w	konkursach	spor-
towych	(turniej	siatkówki,	tenisa	stołowe-
go,	gra	w	boule).	Dla	zwycięzców	przewi-
dziane	są	cenne	nagrody.	Zakwaterowanie	
w	pokojach	2-5	os.	(ilość	miejsc	ograni-
czona) oraz na polu namiotowym. Zapi-
sy	oraz	bliższe	informacje	na	stronie	www.
ptspuszczykowo.pl	lub	u	Leszka	Janaszka	
tel. 601 766269.

III Memoriał	im.	Zygmunta	Wojtkowiaka

Zdobywcy I Miejsca – drużyna firmy NOVOL

Zdobywcy II Miejsca –  
Drużyna ze Szklarskiej Poręby

III Miejsce – REAL PUSZCZYKOWO

IV miejsce – TS „STARE PUSZCZYKOWO”
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Urząd	Miejski	w	Puszczykowie	informuje,	że	są	jeszcze	wol-
ne	miejsca	na	ośmiodniowy	obóz	w	Szczawie,	który	dofinanso-
wywany	jest	ze	środków	naszego	samorządu.	Uczniowie	pusz-
czykowskich	szkół	będą	aktualnie	wypoczywać	od	17	do	24	
sierpnia.	Zakwaterowanie	przygotowano	w	murowanym	bu-
dynku.	Uczestnicy	obozu	będą	codziennie	otrzymywać	cztery	
posiłki.	W	programie	przewidziano	bezpieczne	i	łagodne	piesze	
trasy	górskie,	wycieczki	autokarowe,	ognisko	oraz	zajęcia	spor-
towe	na	przyszkolnych	boiskach.	W	ramach	opłaty	pokrywane	

są	koszty	przewozu,	opieki	odpowiedniej	kadry	i	ubezpieczenie.	
Odpłatność	wynosi	360	zł.	Wpłaty	można	dokonywać	na	kon-
to	Urzędu	Miejskiego	w	Puszczykowie:	GBS	Mosina	36	9048	
0007	0000	6028	2000	0001	z	dopiskiem	obóz-Szczawa	oraz	
podaniem	imienia	i	nazwiska	uczestnika	obozu.
Zgłoszenia	przyjmowane	są	w	Urzędzie	Miejskim	w	Pusz-

czykowie,	ul.	Podleśna	4	do	dnia	5	sierpnia.	Szczegółowych	in-
formacji	udziela	Katarzyna	Świniarska.	 o-os

Lato, lato

Tuż	 po	 zakończeniu	 roku	 szkolnego	 trzydziestoosobo-
wa	grupa	uczniów	z	puszczykowskich	szkół	podstawowych	
oraz	gimnazjów	wyjechała	na	obóz	sportowo-wypoczynko-
wy.	Dwa	tygodnie	spędzone	w	Sierakowie	urozmaiciły	uczest-

nikom	 liczne	atrakcje.	
Na	miejscu	uczniowie	
mogli	 korzystać	 z	ro-
werów	wodnych,	 ka-
jaków,	krytej	pływalni.	
Mogli	spróbować	swo-
ich	 sił	w	podchodach	
oraz w wielu innych 
grach	 i 	 zabawach.	
Dużą	atrakcją	okazała	
się	miejscowa	 stadni-
na	koni,	 która	ukaza-
ła	 piękno	 obcowania	

z	tymi	zwierzętami	oraz	dała	możliwość	zdobycia	pierwszych	
szlifów	dżokejskich.	Podczas	wypoczynku	młodzież	miała	moż-
liwość	korzystania	z	wielu	obiektów	sportowych	m.in.	boisk	
do	siatkówki,	piłki	nożnej,	koszykówki	czy	kortów	tenisowych.	
Właśnie	 tam	przygotowywała	 się	do	 festynu	 sportowego,	
w	którym	rywalizowały	grupy	obozowiczów	z	wielu	miejsco-
wości.	Impreza	wieńcząca	turnus	przyniosła	mnóstwo	medali	
dla	młodych	puszczykowskich	sportowców.	Nie	zawiodła	tak-
że	pogoda,	która	pozwoliła	nam	w	pełni	zrealizować	program	
obozu	i	przeprowadzić	wszystkie	konkurencje	sportowe.	Wszy-
scy	powrócili	do	domu	opaleni	i	zadowoleni.	 W.O. 

Półkolonie letnie
Półkolonie	dla	dzieci	są	już	pewną	tradycją	w	Puszczykowie.	

Ten	letni	czas	pociechy	spędziły	wyjątkowo	i	aktywnie.	Były	zor-
ganizowane	dla	nich	liczne	atrakcje	i	zajęcia	sportowe.	Dodat-
kowym	atutem	była	piękna	pogoda,	bo	świeciło	słońce	przez	

całe	dwa	tygodnie.	
Ochłodę	 zdoby-

wali	 na	 pobliskim	
basenie	 w	Ośrod-
ku	 WIELSPIN.	 Dla	
niektórych	 była	 to	
możl iwość	 pod -
szkolenia	własnych	
umiejętności	pływac-
kich.	 Z	wodą	 dzie-
ci	spotkały	się	także	
w drugim tygodniu, 
gdy	 pojechały	 do	

Kościana,	do	wodnego	klubu	NENUFAR.	Na	miejscu	zostali	
przywitani	przez	Piratów,	którzy	zapewnili	im	wspaniałą,	cie-
kawą	i	pełną	wrażeń	podróż	dookoła	Świata.	Dzieci	pływały	na	
tratwach	i	szukały	ukry-
tego	skarbu.	Niezwykłe	
wrażenie	wzbudzały	gi-
gantycznych	rozmiarów	
karpie,	które	swobodnie	
podpływały	do	rzucanej	
im karmy.
Czas	 półkolonii	 to	

również	możliwość	po-
znania nowych dyscy-
plin	sportowych,	między	
innymi	 odbyły	 się	 wy-
cieczki	na	kręgle	w	Cen-
trum	Niku	i	mini	golf	na	Malcie	oraz	rozgrywki	sportowe	na	
sali	gimnastycznej.
Pogoda	sprzyjała	również	licznym	spacerom	po	okolicy.	Za-

obserwowaną	przyrodę	dzieci	później	malowały.
W	tym	samym	czasie	zorganizowano	półkolonie	w	„dwój-

ce”.	Uczestniczyło	w	nich	prawie	60.	uczniów	szkoły	podsta-
wowej	oraz	gimnazjum.	
Czas	upłynął	miło	i	przyjemnie.	Dzieci	miały	zapewnioną	

zarówno	rozrywkę,	jak	i	opiekę	wykwalifikowanych	opieku-
nów.	Następne	spotkanie	już…	w	czasie	zimy.

Magdalena Kaczmarek 

Idę	w	góry!
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W	poprzednim	numerze	„Echa	Puszczykowa”	informowali-
śmy	o	tym,	że	z	końcem	czerwca	z	terenu	naszego	miasta	znik-
ną	pojemniki	do	zbierania	odzieży	używanej.	Jednak	w	wyni-
ku	negocjacji	udało	nam	się	przekonać	do	dalszej	współpracy	
firmę,	która	prowadzi	selektywną	zbiórkę	odzieży	używanej.	
Jak	bardzo	potrzebna	jest	taka	działalność	przekonaliśmy	się	o	
tym	w	pierwszych	dniach	lipca.	„Spóźnialscy”	pospiesznie	prze-
glądali	swoje	szafy	i	z	pełnymi	workami	przyjeżdżali	na	teren	
przed	„starą	szkołą”,	by	tutaj	pozostawić	dla	potrzebujących	
to,	co	dla	nich	okazało	się	zbędne.	Pojemniki	pękały	w	szwach,	

obok	wyrosła	góra	całkiem	użytecznych	rzeczy.	A	że	przy	oka-
zji,	pomyłkowo,	ktoś	dorzucił	do	tego	krzesło,	skrzynkę	czy	sta-
ry	dywan	–	to	już	inna	sprawa.	W	pośpiechu	człowiek	czasami	
robi	różne	rzeczy…	Lecz	musimy	pamiętać,	że	stopień	zanie-
czyszczeń	mógł	być	przyczyną	zerwania	współpracy	z	naszym	
miastem	przez	firmę	prowadzącą	zbiórkę	odzieży.	Liczymy	jed-
nak,	że	w	przyszłości	będzie	odbierana	od	nas	wysegregowana	
odzież	z	większą	częstotliwością,	a	mieszkańcy	dołożą	starań,	
aby	razem	z	kurtkami	i	spodniami	nie	zawieruszył	się	jakiś	dy-
wanik,	pampersy,	czy	krzesełko.		 Remigiusz Motycki

Do	tej	pory	nasi	ulubieńcy	byli	 identyfikowani	za	pomo-
cą	tatuażu	(zwierzęta	rodowodowe)	lub	krótkiego	opisu	za-
mieszczonego	w	książeczce	zdrowia	oraz	na	zaświadczeniu	
o	szczepieniu	przeciwko	wściekliźnie.	Często	nie	spełniało	to	
swojej	roli.	Dlatego	na	podstawie	wymogów	Unii	Europejskiej	
do	2012	roku	każde	zwierzę	towarzyszące	(pies,	kot,	fretka)	
będzie	musiało	posiadać	mikroprocesor	umożliwiający	identy-
fikację	zwierzęcia.	Mikrochip	jest	małym	układem	scalonym,	w	
którym	jest	zaprogramowany	15-cyfrowy	numer.	Mikroproce-
sor	aktywowany	jest	przez	fale	radiowe	wysyłane	przez	czyt-
nik.	Po	przetworzeniu	fala	
radiowa	zawierająca	zako-
dowany numer chipa wy-
syłana	jest	z	powrotem	do	
czytnika,	gdzie	na	wyświe-
tlaczu	pokazuje	się	unikalny	
numer	identyfikacyjny.	Chip	
jest	tak	mały,	że	mieści	się	
w	igle	specjalnie	przygoto-
wanej	do	tego	celu	strzy-
kawki,	więc	wszczepienie	
go	nie	różni	się	od	podania	
zastrzyku	i	jest	praktycznie	
bezbolesne.	Mikroprocesor	
nie	powoduje	żadnych	re-
akcji	alergicznych.	Nie	po-
trzebuje	 też	wymiennych	
źródeł	 zasilania	 i	 dlate-
go	może	być	aktywny	na-
wet	przez	kilkadziesiąt	lat,	
czyli	zdecydowanie	dłużej	
niż	życie	naszego	zwierzę-
cia.	Implantację	mikrochipa	
można	wykonać	już	u	5-6	
tygodniowych	zwierząt,	np.	przy	okazji	pierwszych	
szczepień.	Po	oznakowaniu	zwierzęcia,	jego	dane	
oraz	dane	jego	właściciela	wysyłane	są	do	Centrum	
Identyfikacji	i	Rejestracji	Zwierząt	-	Ogólnoeuropej-
skiej	Bazy	Danych.	Dzięki	temu	ustalenie	właściciela	
nie	będzie	stanowiło	trudności.
Akcja	czipowania	prowadzona	jest	w	wielu	mia-

stach	w	Polsce.	Również	Puszczykowo	przymierza	

się	do	podjęcia	tego	zadania.	Przemawia	za	tym	wiele	zalet	
tego	systemu.	Gdy	zginie	Państwu	pies	wzrasta	szansa	na	od-
nalezienie	jego,	gdyż	jest	możliwość	identyfikacji	i	odnalezienia	
właściciela	na	terenie	całej	Unii	Europejskiej.	Również,	gdy	ktoś	
ukradnie	naszego	psa,	szansa	na	jego	odnalezienie	wzrasta.	
Można	go	zgłosić	do	komputerowej	bazy	jako	zaginionego.	
W	przypadku	gdy	zostaniemy	pogryzieni,	możemy	sprawdzić	
czy	pies	był	zaszczepiony	przeciwko	wściekliźnie.	Natomiast,	
gdy	wałęsający	się	pies	nie	będzie	posiadał	mikrochipa	i	jego	
właściciel	nie	zostanie	ustalony,	stworzenie	trafi	do	schroniska.	

Jeżeli	zwierzę	nie	posiada	czytelnego	tatuażu,	elek-
troniczny	identyfikator	jest	konieczny	do	wystawie-
nia	paszportu	u	zwierząt	wywożonych	za	granicę.
Również	w	sytuacji	odnalezienia	zwłok	zwierząt	mi-
krochip	pomaga	w	odnalezieniu	właściciela.Ustale-
nie	kto	jest	jego	właścicielem	zajmuje	zwykle	parę	
minut.	Baza	Danych	czynna	jest	całą	dobę,	przez	
365 dni w roku.

lek. wet. Jan Blumczyński

Pies	z	„dowodem	osobistym”

Jeszcze raz	odzież	używana
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Kronika policyjna 
17.06 –19.07

Z działalności
Straży Miejskiej 
17.06 – 16.07
W	omawianym	okresie	funkcjonariusze	Straży	Miejskiej	in-

terweniowali	73	razy.	Siedem	postulatów	wynikających	z	tych	
działań	przekazano	niezwłocznie	do	Referatu	Inwestycji	Urzę-
du	Miejskiego.	Dotyczyły	one	zajmowania	pasa	drogowego	
oraz	oznakowania	ulic.	Strażnicy	przeprowadzili	w	tym	okre-
sie	liczne	patrole	piesze	i	rowerowe	w	celu	uniemożliwienia	
spożywania	alkoholu	w	miejscach	publicznych,	a	także	pod-
rzucania	śmieci.	Siedemnaście	osób	wylegitymowano.	Doko-
nano	również	20	kontroli	umów	na	wywóz	odpadów	byto-
wych.	Ujawniono	dwa	przypadki	ich	braku.	Ukarano	również	
76	kierowców	za	przekroczenie	dozwolonej	prędkości	na	łącz-
ną	kwotę	11 500 zł oraz	jedną	osobę	za	brak	opieki	nad	psem	
na	kwotę	200 zł. Osiemnastu	osobom	wręczono	tzw.	„żół-
tą	kartkę”	za	złe	parkowanie.	Pouczono	również	18	kierow-
ców	oraz	10	osób	za	inne	wykroczenia.	W	omawianym	okresie	
Straż	Miejska	przeprowadziła	dwa	wspólne	patrole	z	funkcjo-
nariuszami	Straży	Parkowej.	W	ich	trakcie	ujawniono	miejsca	
podrzucania	śmieci.

Z poważaniem
Komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie

mgr Dariusz Borowski

 
 17.06 Dokonano	kradzieży	80	sztuk	tuji	z	posesji	

przy	ul.	Pszenicznej.	Straty	wyceniono	na	800	zł.

 25.06 Zatrzymano	nietrzeźwego	rowerzystę,	który	
miał	w	wydychanym	powietrzu	0,7	promila	alkoholu.

 30.06 Dokonano	kradzieży	basenu	ogrodowego	
z	posesji	przy	ul.	Kosynierów.	Straty	wyceniono	na	350	zł.

Robert Rasztorf 
Komendant Komendy 

Policji w Puszczykowie

Apel
Zwracam sie do wszystkich mieszkańców Pusz-

czykowa o niepalenie ognisk na terenie otwartym. 
Ostatnie długotrwałe upały spowodowały, że więk-
szość zieleni jest bardzo wysuszona. Jedna rozwia-
na przez wiatr iskra może przyczynić się do pożaru. 
Nasze miasto otoczone jest z wielu stron przez las, 
o czym należy szczególnie teraz pamiętać.

Dariusz Borowski
Komendant Straży Miejskiej

Bezpieczne
wakacje
Starosta Poznański zwraca sie z apelem do wszyst-

kich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży w okresie letnim o podjecie sto-
sownych działań. Celem akcji jest zapewnienie bez-
pieczeństwa na drogach, w miejscu wypoczynku i 
zamieszkania. Starosta zwraca się również do orga-
nizacji pozarządowych, w tym kościołów, o wspólne 
działania z zawodowymi służbami. Jednocześnie in-
formuje, że w ramach rządowego programu „Razem 
bezpieczniej” został ogłoszony konkurs na najlepszy 
projekt, budowę lub modernizację miasteczka ruchu 
drogowego.

Redakcja

PUSZCZYKOWSKIE 
TOWARZYSTWO 
SPORTOWE
informuje,	że	zajęcia	na	kortach	ziemnych	MOSiR-u	dla	dzie-

ci	i	młodzieży	ze	szkół	Podstawowych	i	Gimnazjum	w	ramach	
programu „TENISOWE LATO”	odbywają	się	w	terminach:

od 30 lipca do 14 sierpnia 2008 r.

Zapisy	dzieci	odbywają	się	w	dniu	rozpoczęcia	każdego	tur-
nusu, godzina 8.30

Dodatkowe	informacje:	TENIS’ PREISLER

tel.	+48 600 487 486
ZARZĄD PTS

Życzenia
Z okazji niedawnego Dnia Policji i Służb 

Mundurowych składamy wszystkim puszczy-
kowskim policjantom i strażnikom miejskim 
serdeczne podziękowania za ich pracę. Ży-
czymy spokojnej służby.

Redakcja
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Róże
dla	krwiodawców	
W	tym	wyjątkowym	roku,	gdy	swoje	50-lecie	obchodzi	

Honorowe	Krwiodawstwo	Polskiego	Czerwonego	Krzyża,	
także	tegoroczne	spotkanie	Zarządu	Powiatu	Poznańskiego	
z	członkami	powiatowych	klubów	HDK	PCK,	przebiegało	
w	odświętnej	atmosferze.	
Odbywające	się	od	ośmiu	już	lat	spotkania	z	krwiodawca-

mi,	na	stałe	wpisały	się	w	kalendarz	imprez	organizowanych	
w	Starostwie	Powiatowym	w	Poznaniu.	Stanowią	one	bo-
wiem	okazję	do	dyskusji	na	temat	organizacji	prac	lokalnych	
klubów	honorowego	krwiodawstwa	oraz	metod	propagowa-
nia	tej	szczytnej	idei	wśród	coraz	szerszego	grona	osób.	Jest	
to	jednak	przede	wszystkim	doskonała	chwila,	by	docenić	po-
stawy	honorowych	dawców	krwi	z	terenu	naszego	powiatu.	 
Dlatego	też	do	Starostwa	zaproszeni	zostali	najbardziej	za-
służeni	 z	 nich	 –	 organizatorzy	 akcji	 poborów	 krwi	 oraz	
przedsięwzięć	na	rzecz	rozwoju	i	promocji	idei	krwiodaw-
stwa	z	Murowanej	Gośliny,	Komornik,	Lubonia,	Swarzędza	
oraz	Kórnika.	Wśród	uczestników	znaleźli	się	także	przedsta-
wiciele	Zarządu	Rejonowego	Polskiego	Czerwonego	Krzyża.	 
Podczas	uroczystości	Jan	Grabkowski,	Starosta	Poznański	oraz	
Ewa	Dalc,	Członek	Zarządu	Powiatu,	wręczyli	gościom	gratu-
lacje,	drobne	upominki	oraz	symboliczne	czerwone	róże.	Mi-
łym	akcentem	uroczystości	było	również	przekazanie	na	ręce	
Starosty	medalu	za	szczególne	zasługi	w	efektywnym	działa-
niu	wspierającym	Ruch	Honorowego	Krwiodawstwa	Polskie-
go	Krzyża.	Gabriela	Arnold,	wiceprezes	Zarządu	Rejonowego	
PCK,	wręczając	odznaczenie,	serdecznie	podziękowała	za	do-
tychczasową	współpracę,	podkreślając	że	Starostwo	Powia-
towe	w	Poznaniu	jest	pierwszą	tego	typu	jednostką	w	Wiel-
kopolsce,	która	otrzymała	to	wyróżnienie.	
Bardzo	dziękuję	za	 ten	przepiękny	gest	 i	zapewniam	

o	woli	dalszego	współdziałania,	tym	bardziej,	że	ilość	pozy-
skiwanej	krwi	jest	ciągle	niewystarczająca	–	powiedział	Sta-
rosta,	odbierając	medal.	

Ewa Przybył 
Gabinet Starosty 
Fot. Ewa Przybył 

Legalnie w starostwie
Przyznanie Starostwu Powiatowemu w Poznaniu 

certyfikatów „Jestem Legalny” oraz Microsoft License 
Management, stanowi zwieńczenie pierwszego etapu 
starań urzędu o ISO 27001:2005, gwarantującego naj-
wyższe standardy w zakresie udostępniania i bezpie-
czeństwa przetwarzanych informacji: ochrony danych, 
ochrony informacji niejawnych, zapewnieniu dostępu 
do informacji publicznej, przestrzeganiu praw autor-
skich itp. 
Podczas	 przeprowadzonego	 przez	 firmę	 CompNet	

z	 Konina	 audytu	 w	 Starostwie	 przebadano	między	 inny-
mi	 260	 stacji	 roboczych,	 w	 tym	 serwery,	 przeprowadzo-
no	 wśród	 pracowników	 szkolenia	 z	 zakresu	 przestrze-
gania praw autorskich oraz zgodnego z procedurami 
korzystania	z	komputera	służbowego,	strategii	tworzenia	„sil-
nych	haseł”.	Dokonano	oceny	efektywności	aktualnej	polity-
ki	licencjonowania,	a	także	wdrożono	i	skonfigurowano	sys-
tem	informatyczny	Zarządzania	Licencjami	Oprogramowania.	 
Podejmowane	działania	z	tego	zakresu,	mają	na	celu	zarówno	
podniesienie	świadomości	urzędników	w	kwestii	zabezpieczeń	
informatycznych,	jak	i	wdrożenie	narzędzi	oraz	procedur	za-
pewniających	bezpieczeństwo	mieszkańców	powiatu.	

Małgorzata Radomska
Dyrektor Wydziału Informatyki

Fot. Ewa Przybył 

Sławomir Strzech, dyrektor zarządzający z firmy CompNet i  sta-
rosta Jan Grabkowski podczas uroczystości przyznania certyfika-
tów.

Po	uruchomieniu	przeglądarki	Intelligent	Web	Reader	oso-
by	niewidome	i	niedowidzące	mają	teraz	dostęp	do	informacji	
zawartych	na	stronach	Biuletynu	Informacji	Publicznej	Powia-
tu	Poznańskiego.
Mówiąca	przeglądarka	odczytuje	strony	poprzez	wbudo-

wany	syntetyczny	głos	oraz	posiada	możliwość	powiększenia	
czcionki zamieszczonego tekstu.
Przeglądarka	dzieli	stronę	na	„punkty”	–	logiczne	fragmenty	

strony,	takie	jak	np.	menu,	stopka,	akapit,	wiadomość.	Poru-
szanie	się	po	poszczególnych	punktach	odbywa	się	za	pomocą	
skrótów	klawiszowych.	Rozkład	skrótów	został	opracowany	po	
konsultacjach	z	doświadczonymi	niewidomymi	użytkownikami	

komputerów,	by	był	jak	najwygodniejszy,	i	jak	najbardziej	in-
tuicyjny	w	obsłudze.	Logo	„Mówiąca	strona	internetowa”	za-
mieszczone	w	BIP	oznacza	także,	że	Starostwo	Powiatowe	
w	Poznaniu,	które	jest	właścicielem	danego	serwisu,	zdecydo-
wało	się	na	wsparcie	akcji	całkowicie	bezpłatnego	udostępnia-
nia	stron	internetowych	środowisku	osób	niewidomych.
Na	stronie	Biuletynu	Informacji	Publicznej	Powiatu	Poznań-

skiego	http://www.bip.powiat.poznan.pl	w	zakładce	„Mówią-
ca	Przeglądarka”	można	zapoznać	się	z	instrukcją	obsługi	mó-
wiącej	przeglądarki.	

Roma Czysz
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

Mówiąca	przeglądarka	
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Wspólne	wyjazdy	 seniorów	są	organizowane	 i	dotowa-
ne	przez	puszczykowski	oddział	Polskiego	Związku	Emerytów	
i	Rencistów	oraz	przez	Urząd	Miejski	w	Puszczykowie.	Zwią-
zek	otrzymał	dofinansowanie	w	ramach	zadań	zleconych	przez	
puszczykowski	samorząd.	W	drugiej	połowie	czerwca	dla	na-
szych	seniorów	została	zorganizowana	wycieczka	krajoznaw-
cza	na	Wyżynę	Krakowsko-Częstochowską	i	była	ona	realiza-
cją	złożonej	do	Urzędu	oferty	konkursowej	o	nazwie	„Wojaże	
turystyczne	seniorów”.	W	pierwszym	dniu	wycieczki	seniorzy	
odwiedzili	Sanktuarium	Matki	Bożej	Patronki	Rodzin	w	Leśnio-
wie,	a	następnie	dotarli	do	Ojcowa,	gdzie	byli	zakwaterowani.	
Drugi	i	trzeci	dzień	był	przeznaczony	na	zwiedzanie	Ojcowskie-
go	Parku	Narodowego.
Program	obejmował	również	spacery	doliną	Prądnika	do	

Bramy	Krakowskiej,	gdzie	uczestnicy	wycieczki	podziwiali	pięk-
ne	widoki	przyrodnicze.	Pojechali	również	do	Jaskini	Nieto-
perzowej,	gdzie	były	kręcone	sceny	do	filmu	„Ogniem	i	mie-
czem”.	W	drodze	powrotnej	był	przystanek	w	Częstochowie,	
aby	seniorzy	mogli	powierzyć	swoje	kłopoty	 i	troski	Matce	
Świętej.	Organizatorzy	dziękują	wszystkim	uczestnikom	za	ich	

życzliwość,	wspaniałą	atmosferę	oraz	za	wytrwałość.	Już	teraz	
wiadomo,	że	planowany	jest	kolejny	wyjazd,	który	odbędzie	
się	w	dniach	od	1	–	8	września	do	Sarbinowa	Morskiego.	Ser-
decznie zapraszamy. 

Magdalena Kaczmarek

Seniorzy	na	wakacjach

Bambrzy
Krystyna	i	Anna	Fiedler	wraz	z		Grażyną	Wydrowską	za-

praszają	w	imieniu	Fundacji	Arkadego	Fiedlera	osoby	po	55	
roku	życia	do	uczestnictwa	w	warsztatach	dotyczących	hi-
storii	i	kultury	Bambrów.	W	trakcie	warsztatów	przygotuje-
my	inscenizacje	opowieści	związanych	z	Bambrami.	Historie	
te	zostaną	przedstawione	podczas	festiwalu	Dni	Pyrlandii,	

7	września	na	Łęgach	Dębińskich,	
jako Teatr Mody wg Bambrów. 
Same	warsztaty	będą	odbywać	się	
pod	koniec	sierpnia	br.	i	będą	kon-
tynuowane do marca 2009 r., tak-
że	 w	formie	 zajęć	 psychologicz-
nych	i	artystycznych	w	Muzeum	A.	
Fiedlera.
Przedsięwzięcie	finansowane	jest	

z	dotacji	Polsko	Amerykańskiej	Fun-
dacji	Wolności,	Stowarzyszenia	Ini-
cjatyw	Twórczych	„ę”	i		Volkswagen	
Polska,	a	w	jego	realizację	zaanga-
żowane	 są	 także:	Stowarzyszenie	
Inicjatywa	Kobiet	i	Stowarzyszenie	
niemieckie	 Fraueninititive.	 Patro-
nat	honorowy	nad	projektem	obję-
ła	profesor	Gesine	Schwan,	Koordy-

natora	ds.	Współpracy	Polsko-Niemieckiej.

Wszystkich,	którzy	chcą	nam	przekazać	opowieści	zwią-
zane	z	Bambrami	prosimy	o	kontakt	pod	numerem	telefonu	
668 11 44 29 lub mailowo Annasz@gazeta.pl

ZAPRASZAMY!!!

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA	MIASTA	
PUSZCZYKOWA
o	wyłożeniu	do	publicznego	wglądu	projektu	miejscowego	

planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla 
nieruchomości	obejmującej	działki	nr:	1021/6	i	1022/6	poło-
żonej	przy	ulicy	Niwka		Stara/	Jaskółcza.
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.)	oraz	uchwały	Rady	Miasta	Puszczykowa	
nr	27/07/V	z	dnia	11		kwietnia	2007r.,	zawiadamiam	o	wyłoże-
niu	do	publicznego	wglądu	projektu	miejscowego	planu	zago-
spodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla nierucho-
mości	obejmującej	działki	nr:	1021/6	i	1022/6	położonej	przy	
ulicy	Niwka		Stara/	Jaskółcza	wraz	z	prognozą	oddziaływania	
na	środowisko,	w	dniach	od	5.08.2008r.	do	4.09.2008r.	w	sie-
dzibie	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	miej-

scowego	rozwiązaniami	odbędzie	się	w	dniu	28.08.2008	r.,	
o	godz.	16.00,	w	sali	sesyjnej	Urzędu	Miejskiego	w	Puszczy-
kowie	przy	ul.	Podleśnej	4.
Zgodnie	z	art.	18	ust.	1	ww	ustawy,	każdy	kto	kwestio-

nuje	ustalenia	przyjęte	w	projekcie	planu	miejscowego,	może	
wnieść	uwagi.
Uwagi	należy	składać	na	piśmie	do	Burmistrza	Miasta	Pusz-

czykowa	z	podaniem	imienia	i	nazwiska	lub	nazwy	jednost-
ki	 organizacyjnej,	 adresu,	oznaczenia	nieruchomości,	 któ-
rej	uwaga	dotyczy,	w	nieprzekraczalnym	 terminie	do	dnia	
24.09.2008r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
Małgorzata Ornoch-Tabędzka
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ZGONY
	27.01.1926	 Krystyna	Lulek	  17.05.2008
	21.03.1916	 Elżbieta	Gawrońska	  17.05.2008
	13.09.1954	 Stanisław	Babijów	  23.05.2008
	16.11.1918	 Stefania	Kopaczyńska	  25.05.2008
	08.12.1953	 Maria	Kostusiak	  30.05.2008
	14.10.1925	 Marcin	Lewkowicz	  30.05.2008

AKTUALNOŚCI

 Co? Gdzie? Kiedy?

WAŻNE!
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Puszczyko-

wa odbędą się 19 października, a nie jak wcześniej 
planowano 15 czerwca. Zainteresowani powinni 
zgłosić swoje kandydatury w dniach od 20 sierpnia 
do 26 września br. na	specjalnych	formularzach	dostęp-
nych	w	Biurze	Rady	Miasta	Puszczykowa	(ul.	Podleśna	4)	
lub	na	stronie	www.puszczykowo.pl	–	z	biuletynu	informa-
cji	publicznej.	

Redakcja

MUZYKA 
NA ZAKOLU
sobota	30	sierpnia
Ideą	tej	cyklicznej	imprezy	jest	prezentacja	różnych	sty-

lów	muzycznych	mających	swe	źródła	w	tradycyjnej	muzyce	
zarówno	polskiej,	jak	i	pochodzącej	z	odległych	zakątków	
świata.	W	imprezie	występują	zespoły,	które	grają	szeroko	
pojętą	muzykę	Etno	lub	jak	kto	woli	„Word	Music”.	Podob-
nie,	jak	w	latach	ubiegłych	koncert	odbędzie	się	w	niepo-
wtarzalnej	scenerii	puszczykowskiego	Zakola	Warty.	

16.30 Początek koncertu 

•		Występ	„Kwartetu	Jorgi”.	Zespół	jest	prekursorem	muzyki	
Etno	w	naszym	kraju	i	działa	już	ponad	od	20	lat.	W	ich	
twórczości	słychać	wpływy	muzyki	tradycyjnej	różnych	za-
kątków	świata	–	Słowacji,	Ukrainy	i	Polski,	a	także	Irlan-
dii	i	Afryki.

•		Występ	zespołu	„Psio	Crew”.	Muzyka	grupy	 łączy	od-
mienne	stylistycznie	światy	muzyczne	–	dzikiej	 i	praw-
dziwej	muzyki	góralskiej	Beskidu	Żywieckiego	i	Śląskiego	
z	miejskimi	gatunkami	muzycznymi	(d’n’b,	elektro,	hip-
hop,	jazz)	oraz	ze	światem	pozytywnej	muzyki	dub	czy	
raggamuffin.	

•		Koncert	zespołu	„Kapela	ze	wsi	Warszawa”.	Grupa	istnie-
je	od	11	lat.	Na	jej	repertuar	składają	się	awangardowe	
interpretacje	ludowych	melodii	tanecznych,	ballad	i	wiej-
skich	pieśni.	Mimo	wierności	tradycyjnym	technikom	gry	
i	śpiewu,	pełne	inwencji	wykonania	dawnych	utworów	
brzmią	zaskakująco	nowocześnie	i	są	w	pełni	zrozumiałe	
dla	współczesnego	odbiorcy.

W	trakcie	imprezy	odbędą	się	pokazy	mielenia	ziarna	na	
mąkę,	prania	i	maglowania,		pracy	kołodzieja	oraz	interak-
tywny	pokaz	dawnych	zabawek	ludowych.

22.00	Zakończenie	imprezy

Na „Muzykę na Zakolu” zapraszają Urząd Miejski 
w Puszczykowie oraz pomysłodawca i koordynator 
artystyczny imprezy Piotr Horbulewicz.

  30.07 – 14.08 – godz. 8.30    
	 Ferie	letnie	–	„Tenisowe	lato”

  03.08 – godz. 19.00
	 „Letni	Festiwal	Organowy”	–	Francois	Houtart	z	Belgii
 Kościół Matki Boskiej Wniebowziętej, ul. Kościelna 1

  17.08 – godz. 19.00
	 „Letni	Festiwal	Organowy”	–	Eugeniusz	Wawrzyniak
 Kościół Matki Boskiej Wniebowziętej, ul. Kościelna 1

  22.08 – godz. 21.00
	 „Kino	Letnie”	–	Kino	Letnie	–	Wieczór	Komedii	
 ul. Wysoka 1

  23.08 – godz. 16.00
	 Warsztaty	De	coupage		
 Salon Artystyczny, Pałac Ślubów ul. Podleśna 17

  24.08 – godz 19.00
	 Festiwal	Polskiej	Akdemii	Gitary	–	koncert	Philippe	Villa
 Kościół Matki Boskiej Wniebowziętej, ul. Kościelna 1
	 Po	koncercie	spotkanie	z	artystą	i	organizatorami
 Salon Artystyczny, Pałac Ślubów ul. Podleśna 17

  30.08 – godz 16.00
	 	Werniaż	wystawy	fotografii	Gunara	Ivarsena	„Uroki	Warty	
na	Niwce	w	obiektywie	Gunara”

 Salon Artystyczny, Pałac Ślubów ul. Podleśna 17

  30.08 – godz. 16.30
	 „Muzyka	na	Zakolu”	–	koncert	muzyki	Etno
 Zakole Warty  

  31.08 – godz. 19.00
	 „Letni	Festiwal	Organowy”	–	Julia	Smykowska
 Kościół Matki Boskiej Wniebowziętej, ul. Kościelna 1

Latem Urząd Miasta Puszczykowa 
zaprasza:

 warsztaty twórczego	myślenia
				w	każdą	sobotę	o	10.30	ul.Wysoka	1	Puszczykowo

  na warsztaty gospel (wokalne i taneczne) prowadzone  
przez	Nigeryjczyków

				w	każdą	sobotę	o	11.00	ul.Wysoka	1	Puszczykowo



Telefony alarmowe 
Numer Alarmowy 112
Pogotowie	Ratunkowe	 999
Straż	Pożarna	 998
Policja	 997
Pogotowie	Wod.-kan.	 994
Pogotowie	Energetyczne	 991
Pogotowie	Gazowe	 992

Ważne	telefony
Policja w Puszczykowie 061 8 133 193
 0 602 430 098
Straż Miejska – w godz. 7.00-22.00 0 692 458 534
Pogotowie Ratunkowe 
w	Luboniu	 061	81	30	999
Zespół Zarządzania Kryzysowego 24h 0 602 444 900
Szpital w Puszczykowie	 061	89	84	000
Przychodnia Zdrowia SALUS 061 813 32 03
Poradnia Lekarsko–Stomatologiczna 
MEDICOR	 061	898	42	22

Ważne	placówki	i	urzędy
Urząd Miejski 061 898 37 00
ul.	Podleśna	4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	 061	819	46	48
ul. Wysoka 1
Urząd Pocztowy 061 898 30 13
ul.	Magazynowa	2
Miejska Biblioteka Publiczna 061	819	46	49
ul. Wysoka 1
Muzeum – Pracownia Literacka 
Arkadego Fiedlera	 061	813	37	94
ul.	Słowackiego	1
Salon Artystyczny – Pałac Ślubów  
ul.	Podleśna	17
Prywatne Przedszkole Nr 1  
„Pracowite Pszczółki” 061 813 30 52 
ul. Wysoka 2 
 Niepubliczne Przedszkole Nr 2  
„Stokrotka” 061 813 32 57 
ul.	Niepodległości	14	
Niepubliczne Przedszkole Nr 3  
„Leśni Przyjaciele” 061 813 31 52 
ul. Przyszkolna 1 
Szkoła Podstawowa Nr 1  
im.	Adama	Mickiewicza	 061	813	34	61	
ul. Wysoka 2 
Szkoła Podstawowa Nr 2  
im.	Powstańców	Wielkopolskich	 061	813	33	71	
ul. Kasprowicza 1 
Gimnazjum Nr 1  
im.	Alberta	Einsteina	 061	819	43	57	
ul. Wysoka 2 
Gimnazjum Nr 2  
im. Ignacego	Jana	Paderewskiego	 061	819	46	87	
ul. Kasprowicza 1 
Liceum Ogólnokształcące  
im.	Mikołaja	Kopernika	 061	813	34	11
ul. Kasprowicza 3

Dyżury	dla	mieszkańców

Rozkład	jazdy	do	Poznania
PKP
Puszczykówko – Poznań
4:50,	5:56,	6:29**,	7:15,	8:07,	9:19*,	10.09’	11:08,	13:03*,	
13:25,	15:20,	15:59,	17:14,	18:18**,	19:25,	21:13,	23:02 
*	nie	kursuje	w	soboty	i	niedziele
**	nie	kursuje	w	soboty
***	nie	kursuje	w	niedzilę
****	kursuje	tylko	w	soboty
Ze	stacji	Puszczykowo	pociagi	odjeżdzają	3	minuty	później.
Zaznaczone	czerwonym	kolorem	nie	ztrzymują	się	w	Puszczykowie.

MPK Linia 101
Puszczykowo ul. Poznańska/Piaskowa – Poznań/ Dębiec
Dni powszednie: 
05:01,	05:47,	06:47,	07:55,	08:41,	09:56,	10:53,	11:42,	12:47,	
13:53,	14:48,	16:17,	16:57,	17:52,	19:37,	21:07,	22:44	
Soboty: 
05:47,	07:42,	09:47,	11:47,	13:47,	16:16,	
17:52,	19:37,	21:17,	22:44
Niedziele: 
07:42,	09:47,	11:47,	13:47,	16:16,	17:52,	19:37,	21:17,	22:44

Linia Eko Rondo
Puszczykowo / Niwka – Poznań/ Dębiec
	4:30	*,	5:20,	6:20	*,	7:00,	8:10	**,	9:10,	10:10	**,	11:15,	 
12:10	**,	13:15,	14:05	**,	15:05,	15:55	**,	17:30	**,	 
19:00	**,	20:40	**,	22:00	**
Bez	gwiazdek	–	kursuje	w	dni	robocze,	*	kursuje	w	dni	robo-
cze	i	soboty,	**	kursuje	w	dni	robocze,	soboty	i	niedziele	

PKS 
Puszczykowo ul. Poznańska/Piaskowa – Poznań 
5:56	F, 6:05	F,	6:45	F,	7:35	FH,	7:36	F,	7:41	S,	8:20	
U,	9:41	F,	10:30	F,	12:36	U,	12:50	F,	14:35	F,	16:11	
U,	16:20	U,	19:15	U,	20:56	U,	21:00	+

Oznaczenia: 
N	–	przejeżdża	przez	Niwkę,	
Kursuje	w	dni:	C	–	soboty,	niedziele	i	święta,	+	–	niedziele	i	święta, 
F	–	robocze	poniedziałek	–	piątek,	H	–	w	okresie	wakacji	szkolnych,	
S	–	nauki	szkolnej
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Burmistrz Miasta
Małgorzata	Ornoch-Tabędzka
Poniedziałki		 14.00	–	16.00
Środy		 8.00	–	10.00
(prosimy	o	wcześniejsze	
umówienie	się	na	wizytę)

Zastępca Burmistrza
Iwona Janicka

Sekretarz
Maciej	Dettlaff
Poniedziałki		 13.00	–	15.00
Środy		 8.00	–	10.00

Przewodniczący Rady Miasta
Marek	Błajecki
marek.blajecki@wp.pl

Zastępca Przewodniczącego
Janusz	Szafarkiewicz
januszszafarkiewicz@wp.pl

Dyżury radnych
Każdy	poniedziałek		 16.00	–	17.00	
po uprzednim skontaktowaniu 
się	telefonicznie	lub	e-mailowo

Biuro Rady Miasta
tel.	061	898	37	34
e-mail:szostak@puszczykowo.pl
e-mail:rada@puszczykowo.pl

INFORMATOR MIEJSKI


