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Cały cywilizowany świat mówi o zrów-
noważonym rozwoju. Pojęcie zrównowa-
żonego rozwoju jest trochę jak hasło–  
–wytrych, którego warto używać, ale pod 
którym nie wiadomo dokładnie co się kry-
je. Upraszczając można powiedzieć, że to 
taki model życia, w którym zostanie za-

chowany balans między rozwojem gospodarczym, społecz-
nym i rozwojem środowiska naturalnego. 

W tym kontekście bardzo ważne wydaje się w Puszczy-
kowie przystąpienie do opracowywania nowego dokumentu 
strategicznego „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego”. Nie widziałam jeszcze 
wszystkich wniosków, które wpłynęły do miasta, a  już wiem, 
że będzie towarzyszyła mu ożywiona dyskusja związana mię-
dzy innymi z przeznaczeniem niedawno zakupionego Zakola 
Warty. Czy będzie można pogodzić tych, którzy chcą by cały 
teren pozostał nienaruszony żadną inwestycją z tymi, którzy 
marzą o przystani kajakowej, plaży z przebieralnią, ławkach, 
letniej scenie i zapleczu sanitarnym? Debata na ten temat 
już się toczy w domach i na łamach lokalnej prasy. Mam na-
dzieję, że z wiosną, za sprawą dra Andreasa Billerta (uzna-
nego w Europie autorytetu urbanistycznego) przeniesie się 
właśnie na teren Zakola Warty, gdzie mieszkańcy Puszczyko-
wa zostaną zaproszeni do uczestnictwa w warsztatach spo-
łecznych na temat: jak ma wyglądać realizacja idei zrówno-
ważonego rozwoju nad Wartą? W jaki sposób korzystać 
z uroków Wielkopolskiego Parku Narodowego, tak by go nie 
zadeptać? Czy można wejść do wody w taki sposób, by jej 
nie zabrudzić? Czy turysta musi być intruzem czy może być 
przyjacielem dla przyrody? 

Uczestniczyłam niedawno w Toruniu w konsultacjach zor-
ganizowanych przez Związek Miast Polskich na temat tzw. 
„Zielonej Księgi Mobilności w środowisku zurbanizowanym”. 
Unia Europejska wprowadza do swojego urzędowego języka 
nieznane dotąd pojęcie tzw. nowej kultury mobilności w  mie-
ście. Opowiadał o proponowanych rozwiązaniach w tym za-
kresie p. Jan Olbrycht – Poseł Parlamentu Europejskiego. Pytał 
samorządowców o możliwość pogodzenia: ograniczania za-
torów i zapewnienia bezpieczeństwa na drogach poprzez za-
gwarantowanie niezawodności transportu miejskiego i zapewnienie 

dostępności miejskiej infrastruktury transportowej. Przez cały 
czas trwania prezentacji i dyskusji zadawałam sobie jedno py-
tanie. W jaki sposób przekazać tę nową wiedzę mieszkań-
com? Jak przekonać ich o tym, że przykładowe rozwiązania 
ograniczające transport indywidualny na korzyść transportu 
zbiorowego i niezmotoryzowanego (w tym pieszego) nie są 
rozwiązaniami przeciwko mieszkańcom, a przeciwnie, są do-
bre dla całej wspólnoty?

Tematy tyleż ważkie co trudne, tak jak i wiele innych zwią-
zanych z decyzjami o podejmowaniu pewnych ograniczeń na 
rzecz zachowania czystości środowiska naturalnego. Głowią 
się nad tym największe autorytety naukowe wymyślając coraz 
to nowsze technologie, które zapewnią wielokrotną oszczęd-
ność energii nie pogarszając naszego komfortu życia. Wiele 
ze wspomnianych zagadnień pojawi się zapewne w mediach 
z okazji Roku Środowiska i Klimatu, a szczególnie z okazji XIV 
konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu, która odbędzie się w grudniu br. w Poznaniu. 
Puszczykowo we współpracy z Dyrekcją Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego zadeklarowały aktywne włączenie się do re-
alizacji programu towarzyszącego konferencji. Goście zostaną 
zaproszeni do Puszczykowa, a potem do Jezior na spacer po 
Parku połączony z unikatowym pokazem filmów animowa-
nych inspirowanych bogactwem świata natury, autorstwa 
Puszczykowianki, Aleksandry Korejwo. Pomysł projektu, o któ-
rego dofinansowanie Puszczykowo wystąpiło do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zyskał już aprobatę i ho-
norowy patronat Prezydenta Miasta Poznania i bez względu 
na otrzymaną dotację będzie na pewno realizowany. Wyszli-
śmy bowiem z założenia, iż nie można przegapić szansy pro-
mowania na cały świat piękna polskiej kultury i przyrody, 
szczególnie jeśli miejscem tej promocji jest Puszczykowo 
i WPN! Okazji do promowania miasta i Parku będzie zapewne 
w niedalekiej przyszłości więcej. Puszczykowo zostało bowiem 
zaproszone do współrealizacji kilku projektów europejskich, 
w których wystąpi w imieniu Stowarzyszenia Gmin Mikrore-
gionu WPN. W najbliższym czasie w 8 gminach zostaną pod-
jęte bowiem uchwały o rejestracji Stowarzyszenia powoływa-
nego właśnie w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć na 
rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym rozwoju turystyki 
i rekreacji.

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
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RADA MIASTA

Zaproszenie na sesję
Zapraszamy na sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się  

w środę, 27 lutego br. o godz. 17:00  
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4.  

Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Komisji Rady i terminy dyżurów radnych,  
znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta.

Z sesji Rady Miasta

Druga w tym roku sesja Rady Miasta Puszczykowa odbyła się 
w środę 13 lutego. W związku z powołaniem pani Iwony Janic-
kiej na stanowisko Wiceburmistrza Miasta podczas lutowego 
posiedzenia wybrano nowego przewodniczącego Komisji Budże-
tu i Rozwoju Miasta, którym został radny Maciej Schneider. Po-
nadto do składu Komisji Rewizyjnej dołączyła radna Urszula Ru-
dzińska, a radna Róża Grześkowiak została wybrana na zastępcę 
przewodniczącego tej komisji. Podjęta została uchwała określa-
jąca warunki korzystania przez gminne jednostki organizacyjne 
z nieruchomości gminnych, co pozwoli na realizację przepisów 
dotyczących trwałego zarządu nieruchomościami, zawartych 
w ustawie o gospodarce (to druga uchwała w tej sprawie, 
pierwsza została uchylona przez Wojewodę Wielkopolskiego ze 
względu na stwierdzenie, że nie jest to akt prawa miejscowego 
i nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, a wynikało to z treści tej uchwały).

Ważnym punktem posiedzenia było też podjęcie przez 
Radę Miasta uchwały w sprawie wniesienia skargi do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzy-
gnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 
stycznia br. dotyczące Uchwały nr 90/07/V Rady Miasta Pusz-
czykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie inwestycji lo-
kalnych z udziałem ludności oraz wspierania inwestycji o lo-
kalnym znaczeniu. 

Rada Miasta Puszczykowa, jako kolejna na przestrzeni ostat-
nich kilkunastu lat zarówno w kraju, jak też i w województwie 

wielkopolskim, podjęła uchwałę dającą mieszkańcom moż-
liwość partycypowania w inwestycjach miejskich. Rozstrzy-
gnięciem nadzorczym Wojewoda Wielkopolski stwierdził 
nieważność takiego aktu prawnego m.in. z uwagi na to, że 
obowiązujące przepisy nie przyznają radzie gminy kompe-
tencji do podjęcia takiej uchwały. Rada Miasta podjęła 
uchwałę o skierowaniu skargi na to rozstrzygnięcie do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Ponadto Rada Miasta podjęła dwie uchwały dotyczące 
zmiany przedstawicieli miasta w stowarzyszeniach. W ich na-
stępstwie, przedstawicielem miasta w stowarzyszeniu „Wiel-
kopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” 
oprócz burmistrz miasta będzie pan Maciej Dettlaff, pełniący 
funkcję sekretarza miasta i posiadający odpowiednie doświad-
czenie. Natomiast w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wiel-
kopolski obok pani burmistrz, miasto będzie reprezentowane 
przez wiceburmistrz Iwonę Janicką.

Podczas posiedzenia radni zostali też poinformowani 
o pracach Zespołu Opiniująco–Doradczego dotyczących dota-
cji dla organizacji pozarządowych, a także wysłuchali prezen-
tacji możliwości pozyskania przez miasto funduszy zewnętrz-
nych na realizację projektów, którą przedstawił pan Stanisław 
Alwasiak będący specjalistą z dziedziny pozyskiwania fundu-
szy europejskich.

o-ks

Druga sesja
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KOMUNIKAT

Uwaga wybory

KOMUNIKAT 
Komisarza Wyborczego w Poznaniu 

 z dnia 12 lutego 2008 r. 

 

o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomie  o utworzeniu komitetów 

wyborczych przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu  

w  wyborach uzupe niaj cych do Rady Miasta Puszczykowa w okr gu 

wyborczym nr 2 

zarz dzonych na dzie  13 kwietnia 2008 r. 

 

 

Na podstawie art. 64j ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 

poz. 1547 z pó n. zm.) informuj , e zawiadomienia o utworzeniu komitetu 

wyborczego i zamiarze zg aszania kandydata na radnego w wyborach 

uzupe niaj cych do Rady Miasta Puszczykowa b d  przyjmowane przez Komisarza 

Wyborczego w Poznaniu do dnia 23 lutego 2008 r. w siedzibie Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu, ul. Ko ciuszki 93, pok. 432 (IVp.) w 

godzinach 900 do godz. 1615. 

 

 
Komisarz Wyborczy 

w Poznaniu 
 

/-/ Gabriela Gorzan 
 
 

          
 

ZARZ DZENIE Nr 27/08 
 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 
 

z dnia  8  lutego  2008  r. 
 
w sprawie zarz dzenia wyborów uzupe niaj cych do Rady Miasta Puszczykowa 
 

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( t.j. Dz. U. z 
2003 r. Nr 159, poz. 1547 z pó n. zm.)  zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Zarz dza si   wybory uzupe niaj ce do Rady Miasta Puszczykowa dla wyboru radnego w dwumandatowym okr gu wyborczym Nr 2 obejmuj cym ulice: 

Cienist , Dzia kow , Jod ow , Jasn , Klonow , Kwiatow , Lipow , kow , Miodow , Owocow , Pozna sk  od nr 2-56 i 1-57, Podle n , Prof. I. D bskiej, 
Rz dow , Robocz , Ró an , Wierzbow , Wodziczki, Wczasow , Wysok , Zielon , ródlan . 

 
§ 2. Dat  wyborów, o których mowa w § 1,  wyznacza si   na niedziel  13 kwietnia 2008 r.                      
 
§ 3. Dni, w których up ywaj  terminy wykonania czynno ci wyborczych okre la kalendarz wyborczy stanowi cy za cznik do zarz dzenia. 
 
§ 4. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podania do publicznej wiadomo ci w formie obwieszczenia i podlega og oszeniu w Dzienniku Urz dowym 

Województwa Wielkopolskiego. 
 
  WOJEWODA WIELKOPOLSKI 
  

/-/ Piotr Florek 
 

  

Za cznik do zarz dzenia
Wojewody Wielkopolskiego

Nr 27/08 z dnia 8 lutego 2008r.

  

KALENDARZ WYBORCZY 
w wyborach uzupe niaj cych do Rady Miasta Puszczykowa 

   

Termin wykonania 
czynno ci Tre  czynno ci 

do 2008-02-13 
podanie do publicznej wiadomo ci w formie obwieszczenia zarz dzenia 
Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów 
uzupe niaj cych do Rady Miasta Puszczykowa w okr gu wyborczym Nr 2 

podanie do publicznej wiadomo ci w formie obwieszczenia, informacji o okr gu 
wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie wybieranych radnych w okr gu 
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w 
Puszczykowie do 2008-02-23 

zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu o utworzeniu komitetu 
wyborczego oraz o zamiarze zg aszania kandydata na radnego 

do 2008-02-25 zg aszanie Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu kandydatów do sk adu 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Puszczykowie 

do 2008-02-28 powo anie przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Puszczykowie 

do 2008-03-14 

do godz. 24.00 

zg aszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Puszczykowie list kandydatów na 
radnego  w okr gu wyborczym Nr 2 

do 2008-03-14 zg aszanie Burmistrzowi kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 

powo anie przez Miejsk  Komisj  Wyborcz  w Puszczykowie Obwodowej Komisji 
Wyborczej Nr 2 

do 2008-03-23 podanie do publicznej wiadomo ci, w formie obwieszczenia, informacji o numerze 
i granicy obwodu g osowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji 
wyborczej 

do 2008-03-29 

rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Puszczykowie o 
zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawieraj ce numery list, skróty 
nazw komitetów, dane o kandydatach na radnego umieszczone w zg oszeniach 
list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów 

do 2008-03-30 sporz dzenie spisu wyborców w Urz dzie Miejskim w Puszczykowie 

2008-04-11 

o godz. 24.00 
zako czenie kampanii wyborczej 

2008-04-12 przekazanie przewodnicz cemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców 

2008-04-13 

w godz. 6.00-20.00 
g osowanie 
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W związku ze zrzeczeniem się mandatu radnej Iwony Janickiej, powołanej na stanowisko zastępcy burmistrza Puszczyko-
wa Komisarz Wyborczy zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej wyznaczył termin wyborów uzupełniających na dzień 

13 kwietnia 2008 r. 
Należy zaznaczyć, że przeprowadzenie wyborów jest wymogiem ustawowym w gminach liczących do 20 000 miesz-

kańców. Ważną informacją dla mieszkańców Puszczykowa jest fakt, że koszty związane z przeprowadzeniem wyborów 
pokrywane są z budżetu państwa. Poniżej publikujemy treść zarządzenia Komisarza Wyborczego wraz z kalendarzem wy-
borczym.
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Zmiany we władzach
24 stycznia nastąpiła zmiana na stanowisku zastępcy bur-

mistrza miasta. Na wniosek pani Anny Gonet została ona od-
wołana z dotychczas zajmowanego stanowiska. Nowym za-
stępcą burmistrza została pani Iwona Janicka – radna miasta 
Puszczykowa od 2002 r. 

Iwona Janicka od września 2004 r. była dyrektorem Ośrodka 
Regionalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Poznaniu 

– jednej z największych organizacji non-profit w kraju. Była eks-
pertem regionalnym w ramach ogólnopolskiej Akcji Społecznej 

„Przejrzysta Polska”, dot. w szczególności podnoszenia jakości 
funkcjonowania samorządów. Jest trenerem i doradcą organiza-
cji pozarządowych i samorządów, w szczególności w sprawach 
funduszy europejskich oraz zarządzania projektami. Od wielu lat 
działa społecznie, jest członkiem Miejskiej Rady Pożytku Publicz-
nego w Poznaniu, gdzie reprezentuje organizacje pozarządowe, 

a od października 2006 roku jako radna 
Puszczykowa przewodniczyła Komisji Bu-
dżetu i Rozwoju Miasta. Iwona Janicka 
jest absolwentką Akademii Ekonomicz-
nej w Poznaniu, kierunku finanse i ban-
kowość. Ukończyła Szkołę Liderów Spo-
łeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie, 
kończy naukę w Podyplomowym Stu-
dium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego (Uniwersy-
tet Warszawski), ukończyła kursy i szkolenia z zakresu funkcjo-
nowania administracji publicznej i zarządzania.

Iwona Janicka pracowała również w mediach, reklamie 
i zajmowała się impresariatem muzycznym. Jest mężatką, ma 
syna Maksymiliana. Lubi dobrą muzykę oraz aktywny wypo-
czynek. o-jer

Projekty dla Puszczykowa
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że w dzisiejszych 

czasach w samorządach liczy się operatywność i umiejętność pozy-
skiwania pieniędzy z dodatkowych źródeł. Dlatego w ostatnim cza-
sie w urzędzie wyłoniono zespół pracowników, którego głównym 
zadaniem jest opracowywanie projektów i wniosków o dofinanso-
wanie działalności w Puszczykowie. Ponadto Miasto przygotowuje 
się do rozpoczęcia serii warsztatów m.in. z nauczycielami, organi-
zacjami pozarządowymi, młodzieżą w celu wypracowania wspól-
nych projektów i pozyskania pieniędzy pozabudżetowych. Może to 
przynieść znaczące korzyści zarówno mieszkańcom, jak i miastu. 
W dzisiejszych czasach jedynie w ten sposób można szukać no-
wych jakości, które w długoletniej perspektywie dadzą zauważalne 
zmiany. Od grudnia ubiegłego roku do chwili obecnej powstało 16 
polskich projektów oraz 4 zagraniczne, które będą realizowane 
w partnerstwie z innymi miastami i organizacjami z Polski i z zagra-
nicy. Tematyka projektów jest bardzo szeroka i odpowiada na różne 
potrzeby grup społecznych. Pierwsza grupa projektów skierowana 
jest do młodzieży: „Rytm Zakola”, „Podróże z Arkadym Fiedlerem”, 

„English Scrabble Cup”, czy warsztaty historyczno-dziennikarskie 
„Wikipedia z Puszczykowa”. Propozycje te są doskonałą ofertą na 
rozwijanie pasji i zainteresowań, a także zagospodarowanie czasu 
wolnego przez młodych ludzi. Druga grupa to projekty, o charakte-
rze kulturalnym, które mają zachęcić mieszkańców do aktywnego 
uczestnictwa w odbiorze kultury. Trzecia grupa, to projekty przeciw-
działające wykluczeniu społecznemu np. na aktywizujące kobiety 
do działalności w życiu publicznym oraz projekty ułatwiające po-
wrót do pracy rodzicom po urlopach macierzyńskich. Kolejną grupą 
projektów, są wnioski zagraniczne, które dotyczą np. capacity buil-
ding exchange, czyli rozwoju zasobów kadrowych. Głównym celem 
pierwszego projektu z tej grupy jest zwiększenie zdolności samo-
rządów do współpracy w sieci gmin miejskich oraz podnoszenie 
kwalifikacji urzędników. Drugim projektem, który zasługuje na uwa-
gę jest „Improve sustainable economic growth in rural tourism are-
as“, którego założenia zmierzają do poprawy zrównoważonego 
rozwoju turystycznego z zachowaniem warunków ochrony środo-
wiska naturalnego. Warte podkreślenia jest to, że jeden z projektów 
o charakterze międzynarodowym, na organizację dużego przedsię-
wzięcia w ramach „Roku Klimatu i Środowiska” otrzymał patronat 
honorowy Prezydenta Miasta Poznania. Wszystkich zainteresowa-
nych odsyłamy na stronę internetowa miasta www.puszczykowo.pl, 
na której znajduje się całe zestawienie. o-kn

Zapraszamy
na seminarium
W związku z rozpoczęciem projektu finansowanego ze 

środków Unii Europejskiej, pt.: „Organizacje pozarządowe na 
straży społeczeństwa obywatelskiego – wzmacnianie poten-
cjału i samodzielności trzeciego sektora oraz jego zdolności 
monitorujących” Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek 
Organizacji Charytatywnych oraz Urząd Miejski w Puszczyko-
wie serdecznie zapraszają na seminarium informacyjne, które 
odbędzie się 6 marca (czwartek) w Sali Sesyjnej Urzędu Miej-
skiego w godzinach 9:30–14:00.

W trakcie seminarium realizatorzy projektu będą zachęcali 
przedstawicieli administracji publicznej, działaczy lokalnych 
organizacji pozarządowych oraz młodzież do udziału w kil-
kuetapowych szkoleniach, konsultacjach specjalistycznych 
z zakresu zawiązywania inicjatyw obywatelskich w społecz-
ności Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, tj. 
na terenie gmin Puszczykowo, Luboń, Kórnik, Mosina, Stę-
szew, Dopiewo, Brodnica, Komorniki.

Celem długofalowym projektu jest stworzenie Wielkopolskie-
go Modelu Dialogu i Partnerstwa Międzysektorowego – inno-
wacyjnej formy komunikacji pomiędzy społecznością lokalną – 
organizacjami pozarządowymi a władzami samorządowymi, m.
in. w celu wspólnej wymiany doświadczeń, realizacji projektów, 
rozwiązywania problemów.

Na seminarium poza przedstawicielami administracji pu-
blicznej, młodzieżą oraz działaczami III sektora zapraszamy 
wszystkich chętnych do podejmowania własnych działań na 
rzecz społeczności lokalnej. Partnerem strategicznym projektu 
na terenie mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego 
jest Urząd Miejski w Puszczykowie.

Wszelkich informacji na temat seminarium oraz oferty 
projektowej udziela biuro WRK ZOCh w Poznaniu, tel./fax. 
(061) 85 30 930, wrk@free.ngo.pl.
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Na podstawie informacji uzyskanych od p. burmistrz po 
jej ostatniej wizycie w poznańskim oddziale PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA, w najbliższym czasie rozpocznie się moderniza-
cja linii kolejowej Poznań – Wrocław na trasie z Poznania do 
Czempinia. Wszystkie prace na tym odcinku mają zostać wy-
konane przed EURO 2012. W kolejnych latach zostanie zmo-
dernizowana cała trasa do Wrocławia. Inwestycja, która ma 
być współfinansowana ze środków Unii Europejskiej wymaga 
wielu uzgodnień z samorządami, które tak jak Puszczykowo 
przystępują do opracowania nowego Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Mieszkań-
ców Puszczykowa interesuje niewątpliwie to, co zostanie 
zmodernizowanie na terenie naszej gminy. Zbudowane zo-
staną nowe perony z zadaszeniami, ale oczywiście przebudo-
wa nie przewiduje zmian w charakterystycznych dla naszego 
miasta budynkach dworcowych. Na peronach staną estetycz-
ne i funkcjonalne ławki oraz kosze na śmieci. Na dworcu 
w Puszczykówku zostanie skrócony peron. Z przedstawio-
nych dokumentów wynika, że przejazdy przez tory kolejowe 
zostaną zmodernizowane, ale kolejowe rogatki wstrzymujące 
ruch pozostaną. Niestety nie zaplanowano budowy wiaduk-
tów, czy też przejazdów pod torami, które zwiększyłyby 
w sposób zasadniczy drożność ruchu i bezpieczeństwo w na-
szym mieście. Ponieważ dopiero teraz 
zostanie rozstrzygnięty przetarg na 
wykonanie projektu technicznego, 
który na etapie wykonania może 
zostać jeszcze zmodyfikowany, 
Burmistrz Miasta wystąpiła 
do PKP z wnioskiem 
o ujęcie w planach 

inwestycji – przejazdu podziemnego pod torami w Puszczy-
kówku. Jest o co walczyć, ale największym problemem jest 
oczywiście znalezienie sposobu finansowania. Dyskusja na 
ten temat odbędzie się w Radzie Miasta. Wzorem dla Pusz-
czykowa może być rozwiązanie, które zostało zrealizowane 
w Swarzędzu – jako wspólna inwestycja Urzędu Miasta 
w Swarzędzu i PKP. Wniosek o wspólną inwestycję – na tej 
samej trasie z Poznania do Czempinia – złożył już Urząd Mia-
sta w Luboniu. W przypadku Puszczykowa przejazd pod to-
rami kolejowymi w Puszczykówku byłby realizowany na ulicy 
Dworcowej, która jest drogą powiatową. Urząd Miejski złoży 
wniosek do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o ujęcie tej 
inwestycji w swoich planach na lata 2010–2012. Będzie ona 
polegać na ułożeniu nawierzchni drogi oraz chodników. Wy-
konanie tunelu oraz budowa przejazdu kolejowego finanso-
wane byłoby przez PKP, natomiast koszty Starostwa to ułoże-
nie nawierzchni i chodników. Dzięki temu miasto mogłoby 
w ramach pomocy publicznej partycypować w kosztach re-
montu zabytkowego budynku dworca, na co zezwala prawo. 
Może wtedy na kolejowym szlaku przystanek Puszczykówko 
odzyska dawną sławę.  Jerzy Jernas

Na kolejowym szlaku

Czy uda się wywalczyć 
tunel w Puszczykowie?

Przebudowa magistrali kolejowej E 59 Poznań – Wrocław daje nadzieję na zmodernizowanie dwóch 
dworców kolejowych. Powstaną nowe perony, a na nich ławki i kosze na śmieci. We wstępnej koncepcji, 
konsultowanej z samorządami jeszcze w 2006 roku, nie uwzględniono jednak ani jednego bezkolizyjne-
go przejazdu kolejowego.
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Przebudowa  
  skrzyżowania z drogą 430

Mieszkańcy Puszczykowa wiedzą jak niebezpieczne jest 
skrzyżowanie ulicy Poznańskiej z tzw. szosą mosińską znajdu-
jące się w pobliżu cmentarza. Starania Urzędu Miejskiego 
w Puszczykowie, mające na celu poprawę bezpieczeństwa 
w tym miejscu, zostały uwieńczone sukcesem. Wykonaliśmy 
dokumentację projektową na modernizację skrzyżowania 
z wydzieleniem lewoskrętu od strony Poznania wraz z sygna-
lizacją świetlną. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich jako 
właściciel drogi nr 430, zgłosił projekt do Krajowej Rady Bez-
pieczeństwa Drogowego w ramach programu „Likwidacja 

miejsc niebezpiecznych na drogach”. Projekt przeszedł pozy-
tywna weryfikację i uzyskał dofinansowanie w wysokości 
50%. Drugie 50% kosztów pokryje Zarząd Dróg Wojewódz-
kich. Wkładem miasta było sporządzenie dokumentacji pro-
jektowej. W najbliższym czasie, o ile pozytywnie przebiegnie 
procedura przetargowa, rozpoczną się prace budowlane. 
Modernizacja tego skrzyżowania w sposób znaczący wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa drogowego w Puszczykowie.

 o-bm

Nowe parkingi
Urząd Miejski zamierza inwestować w budowę nowych 

parkingów. Będą ono położone przy dworcach kolejowych. 
W ten sposób Urząd planuje poprawić jakość życia miesz-
kańców Puszczykowa.

W połowie lutego odbyła się kolejna rozmowa Bur-
mistrz Miasta Puszczykowa Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej 
oraz Skarbnika Miasta Piotra Szmytkowskiego z przedsta-
wicielami poznańskiego Oddziału Gospodarowania Nieru-
chomościami Polskich Kolei Państwowych. Tematem spo-
tkania było przejęcie przez miasto gruntów będących 
własnością PKP, a znajdujących się na terenie gminy Pusz-
czykowo. Czynione są starania, aby przejąć te ziemie, które 
będą najkorzystniejsze dla miasta pod względem ich uży-
teczności – np. grunty przy dworcach PKP. Miasto zamierza 
wybudować tam parkingi. Według Zastępcy Dyrektora Od-
działu Gospodarowania Nieruchomościami po dokonaniu 
wycen gruntów będzie możliwe podpisanie stosownych 
porozumień o przejęciu interesujących Urząd terenów. Jed-
nocześnie otrzymaliśmy zapewnienie, że PKP nie zamierza 
sprzedawać dworca w Puszczykówku .

Piotr Szmytkowski 
Skarbnik Miasta

Budujemy drogi
Dzięki łagodnej zimie prawie bez przerwy trwa sezon bu-

dowlany na puszczykowskich drogach. Dobiegają końca ro-
boty drogowe na ulicach Wawrzyniaka i Ogrodowej. Został 
już ogłoszony przetarg na budowę fragmentu ulicy Powstań-
ców Wielkopolskich, tak aby wiosną mogły ruszyć prace. Przy-
gotowywane są również dokumenty niezbędne do budowy 
nawierzchni na ulicy Nowej. Wykonanie tych prac sprawi, iż 
kolejny fragment miasta zyska nową estetyczną nawierzchnię 
i poprawią się warunki komunikacyjne w mieście. o-bm
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Wiosenne porządki

W związku z nadchodząca wiosną, zachodzi potrzeba 
świadczenia usług porządkowych na terenie naszego miasta. 
Dlatego Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Puszczykowie przygotował stosowne umowy, aby można 
było rozpocząć prace. Będzie to miało miejsce, jak tylko po-
zwolą na to warunki pogodowe. Przygotowano umowy z fir-
mami na mechaniczne oczyszczanie ulic, oczyszczanie chod-
ników i na równanie ulic. Jest już zawarta umowa na 
interwencyjne naprawy ulic nieutwardzonych. W przygoto-
waniu są materiały przetargowe na pielęgnację zieleni miej-
skiej, trawników i żywopłotów. o-rm

Odpady wielkogabarytowe
Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, iż w porozumie-

niu z firmą EKO-RONDO organizuje całoroczną bezpłatną 
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców mia-
sta Puszczykowa. Dotyczy to również tzw. elektrośmieci (czyli 
wyrobów AGD, RTV, itp.). Warunkiem przyjęcia powyższych 
odpadów jest dowiezienie ich własnym transportem na teren 
siedziby firmy EKO-RONDO. Znajdują się tam kontenery osob-
ne do odpadów wielkogabarytowych i osobne do elektro-
śmieci. Usługa jest bezpłatna, ale wyłącznie dla mieszkańców 
naszego miasta. Po przywiezieniu odpadów należy okazać się 
dowodem osobistym z wpisanym miejscem zameldowania 
w Puszczykowie. W imieniu firmy EKO-RONDO informujemy, 
że odpady wielkogabarytowe będą przyjmowane w tym roku 
codziennie w dni powszednie w godzinach od 6.00 do 18.00.

o-rm

Wydawałoby się, że pojęcie „odzież używana” jest termi-
nem powszechnie znanym i jasnym. Okazuje się, że to co dla 
jednych jest oczywiste, dla innych ma całkowicie inne znacze-
nie. Okazuje się, że ogólnie przyjęta definicja – odzież używa-
na (czyli stare kurtki, spodnie, koszule, swetry itp.) nie oddaje 
w pełni asortymentu, jaki kryje się pod tym terminem. Przeko-
nałem się o tym podczas lustracji miejsca zbiórki odzieży uży-
wanej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie. Pod-
chodzę i oczom nie wierzę!!! Czytam do tego napis na 
pojemniku: „Ile jest zbędnych rzeczy w Twojej szafie? 
Oddając je – pomagasz biednym”. W pierwszej chwili 
trudno mi było zrozumieć, jak można w szafie przechowy-
wać: gruz, złom, opakowania po oleju, kołpaki od kół.....Ale 
w końcu myślę – co komu do domu?”. Każdy przechowuje 
w szafie to co chce, a jak już tego nie potrzebuje, w darze 
serca przekazuje innym....

Remigiusz Motycki

Odzież używana?
Pomysłowość niektórych naszych mieszkańców nie zna granic…
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Malarze i strażnicy
W ciągu zaledwie miesiąca dwukrotnie odnotowano przypadki dewastacji urządzeń 

do pomiaru prędkości tzw. „fotoradarów”. Zarówno na ulicy Jarosławskiej, jak i 3-go 
Maja zamalowano okienka lampy błyskowej i okienka foto. Celem zainstalowania urzą-
dzeń pomiarowych jest „uspokajanie” kierowców i dostosowanie prędkości jazdy do wa-
runków miejskich. Pragnę przypomnieć, że maszty z fotoradarami zlokalizowane są 
w miejscach wyznaczonych przez samych mieszkańców. Czuli się oni zagrożeni przez kie-
rowców, którzy łamią przepisy o dopuszczalnej prędkości na terenie zabudowanym, czy 
też na drogach oznakowanych znakami zmniejszającymi prędkość. Nie sądzę jednak, aby 
to właściciele tych pojazdów zadawali sobie trud dewastacji fotoradarów. Są to przecież 
osoby, które doskonale wiedzą o swoim błędzie i potrafią się do tego przyznać. Pomimo 
kosztów związanych z usuwaniem skutków tych aktów dewastacji, pragnę poinformo-
wać wszystkich kierujących pojazdami po ulicach Puszczykowa, iż nadal będą prowadzo-
ne kontrole prędkości, jak również nadal będą wyciągane konsekwencje w stosunku do 
osób łamiących przepisy o ruchu drogowym.

 Warto też dodać, że jeszcze w tym roku Policja planuje rozpoczęcie w Polsce bu-
dowy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, do którego ultra-
nowoczesne fotoradary będą przesyłać drogą radiową zdjęcia aut przekraczających 
prędkość. Tam na podstawie numerów rejestracyjnych komputery zidentyfikują auto 
i jego właściciela, wydrukują mandat i wyślą go – tak jak wysyłane są np. bankowe 

wyciągi z kont. Na realizację tego projektu Unia Europejska przeznaczyła 180 mln zł. Tak więc jedynym wyjściem jest przyzwy-
czaić się do istnienia fotoradarów – tym bardziej, że zapewniają mieszkańcom bezpieczeństwo. 

Dariusz Borowski
Komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie

Zmiany w Policji
W dniu 11 lutego pożegnaliśmy dotychczasowego Komendanta Komisariatu Policji 

w Puszczykowie nadkomisarza Sławomira Kaczmarka. Po prawie siedmiu latach piasto-
wania tego stanowiska został on powołany na komendanta Komisariatu Policji w Swa-
rzędzu. Podczas uroczystości zastępca burmistrza Iwona 
Janicka podziękowała Sławomirowi Kaczmarkowi za 
wieloletnią pracę w naszym mieście. Do czasu powoła-
nia nowego Komendanta Komisariatu Policji jego obo-
wiązki będzie pełnił asp. sztab. Grzegorz Nawrocki.

o-jer

Uwaga
podatki
Od początku lutego pracownicy 

Urzędu Miejskiego oraz Straż Miej-
ska doręczają mieszkańcom decy-
zje o wysokości podatku od nieru-
chomości na 2008 rok. W związku 
z tym prosimy o ich odbieranie 
i potwierdzanie odbioru u pracow-
ników Urzędu. Jednocześnie przy-
pominamy, iż wywiązywanie się 
z obowiązków podatkowych służy 
ogółowi naszej społeczności i po-
maga realizować cele założone 
w budżecie miasta na 2008 rok. 
Polegają one między innymi na 
utwardzeniu i renowacji puszczy-
kowskich ulic.

Przypominamy również, że 
w dniu 31 marca mija termin płat-
ności rocznej opłaty z tytułu wie-
czystego użytkowania gruntu. 
W przeciwieństwie do podatku od 
nieruchomości opłatę tę jesteście 
Państwo zobowiązani regulować 
bez uprzedniego doręczenia decy-
zji ustalającej jej wysokość. Prosimy 
o terminowe dokonywanie wpłat.  

o-ps
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Zmagania 
badmintonistów

Od poważnych startów zaczęli nowy rok zawodnicy bad-
mintonowej sekcji PTS-u. Już 12 stycznia w Białymstoku odbył 
się turniej eliminacyjny do Indywidualnych Mistrzostw 
Polski Seniorów. O prawo startu do imprezy walczyło kilka-
dziesiąt osób z całego kraju, w tym czterech zawodników 
z Puszczykowa. Do mistrzostw zakwalifikowało się dwóch za-
wodników – Jakub Janaszek grający zarówno singlowo, jak 
i w deblu z Pawełem Niewolińskim. Na początku lutego pod-
czas mistrzostw zorganizowanych w Słupsku w pierwszej 
rundzie zmierzyli się z parą z Warszawy. Pojedynek zakończył 
się szybkim zwycięstwem Puszczykowian w dwóch setach. 
Kolejnymi przeciwnikami zawodników PTS-u byli zawodnicy 
Kadry Narodowej Juniorów z Kędzierzyna–Koźla. Mecz 
w dwóch setach wygrała para z Puszczykowa, czym zapewni-
ła sobie grę w ćwierćfinale. Kolejnymi ich przeciwnikami 
w grze o medal była bardzo silna para z Suwałk, trenująca na 
co dzień w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Warszawie. 
Niestety tym razem zawodnikom z Puszczykowa nie udało się 
wygrać i musieli uznać wyższość rywali. Ostatecznie zajęli 
miejsca 5–8. Natomiast w grze singlowej Jakub Janaszek już 
w pierwszej rundzie dość łatwo pokonał zawodnika z Suche-
dniowa. Kolejnym jego rywalem był wielokrotny medalista 
Mistrzostw Polski Dariusz Zięba, reprezentujący SKB Suwałki. 
Po zaciętym, trzysetowym pojedynku niestety Puszczykowia-
nin zakończył turniej na miejscu 9–16.

Kolejną imprezą, w której brali udział zawodnicy z Puszczy-
kowa, były 19th YONEX POLISH INTERNATIONAL JUNIOR 
CHAMPIONSHIPS. Puszczykowski klub reprezentowały Kata-
rzyna Kistowska i Magdalena Wrześniewska w grze deblowej. 
Dziewczyny po wygranym meczu z parą z Polski zmierzyły się 
z zawodniczkami z Ukrainy. Niestety zabrakło im trochę „ogra-
nia” na zawodach tej rangi i wyraźnie widać było, że są spięte. 
Zapewne przyczyniło się to do porażki naszej pary. Jednak sam 
fakt startu w zawodach na tym szczeblu można uznać za suk-
ces naszych badmintonistek.

 Jakub Janaszek 

Puszczykowianin 
mistrzem Europy
Podczas odbywających się pod koniec stycznia Otwartych 

Mistrzostwach Europy w Brazylijskim Jiu–Jitsu (BJJ), które od-
bywały się w stolicy Portugalii Lizbonie, mieszkaniec Puszczy-
kowa Sławomir Barczak wywalczył tytuł Mistrza Europy 
w wadze do 76 kg.

W bardzo silnie obsadzonych zawodach Barczak wywal-
czył kolejny już tytuł Złotego Mistrza. Może być on dumny 
szczególnie z faktu, że w ostatniej walce pokonał bardzo 
groźnego przeciwnika pochodzącego z Brazylii (kraju naro-
dzin tej dyscypliny). Sławomir Barczak ma 31 lat, ukończył 
poznańską AWF i od 15 lat trenuje sztuki walki: brazylijskie 
jiu–jitsu oraz MMA (Vale Tudo). Jego wychowankowie osiąga-
ją najwyższe noty na turniejach krajowych i zagranicznych, 
a także w zawodowych walkach. Trzeba tu wymienić m.in. 
Maksymiliana Wiśniewskiego, który na tych samych Mistrzo-
stwach pokonał bardzo utytułowanego zawodnika i wielolet-
niego trenera judo ze Szwecji. Walka ta należała do jednych 
z najbardziej pasjonujących w całym turnieju. Jej wynik przy-
czynił się do zdobycia przez Polskę srebrnego medalu w wal-
kach drużynowych.

Na co dzień Sławomira Barczaka można spotkać w Roga-
linku, gdzie trenuje dzieci, juniorów oraz odlboyów.

Brazylijskie jiu–jitsu to sztuka walki wywodząca się 
z jiu–jitsu, zapasów i judo. Celem walki jest przejęcie kontroli 
nad przeciwnikiem poprzez zadawanie mu kontrolowanego 
bólu lub kontrolowane duszenie. Walka w brazylijskim jiu–jit-
su odbywa się głównie w „parterze”. Techniki brazylijskiego 
jiu–jitsu są często wykorzystywane w bojowych systemach 
walki wręcz (combat) oraz w systemach samoobrony.

  Agnieszka Dymna
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PODRÓŻE
Pierwsze słowo „mama” powiedział w Pusz-
czykowie. Również tutaj uczył się chodzić, 
a później czytać i pisać. To w Puszczykowie 
bawił się z kolegami w parku przy kinie 
Wczasowicz i także tu przyjął pierwszą ko-
munię. To tutaj powrócił z dalekiego kraju 
i mieszka ze swą żoną – Ukrainką.

Filip Ryglewicz mając 12 lat wyjechał do Afryki. Dorastał 
w Tunezji, gdzie jego rodzice leczyli miejscową ludność. Tam 
chodził do szkoły, tam też studiował ekonomię. Ale tak na-
prawdę, to właśnie tam postanowił zostać podróżnikiem. Na 
początek latał co miesiąc z Tunezji na poznański AWF, by zo-

stać magistrem turystyki i rekreacji. W międzyczasie pracował 
w tunezyjskich hotelach organizując zajęcia kulturalne dla tu-
rystów. Pewnego razu postanowił, że chciałby zobaczyć Spits-
bergen i dopiął swego. Ale chyba lodowate krajobrazy nie są 
specjalnością Filipa. Szóstego stycznia tego roku wyruszył na 
Kilimandżaro – dostojny masyw górski wznoszący się w sercu 
czarnego lądu. Wraz z czterema innymi Polakami zabrał swój 
ekwipunek i z grupą miejscowych przewodników, tragarzy 
oraz kucharzem ruszyli w góry. Droga prowadziła najpierw 
przez pola kukurydzy później las, a na końcu przez strefę po-
rośniętą dziwnymi, ponad trzy metrowymi roślinami. Były to 
gigantyczne wrzosy. Po trzech godzinach marszu dotarli na 
miejsce pierwszego noclegu. Było to Simba Camp na wysoko-
ści 2650 metrów n.p.m. Tragarze szybko rozbili namioty, 
a kucharz przygotował kilkudaniowy obiad. Rano ujrzeli afry-
kańską roślinność pokrytą szronem. W parę godzin później, 
gdy wspinali się dalej, temperatura przekraczała już 20 stop-
ni. Było ciężko, kręciło im się w głowie. Tego dnia dotarli na 

Afryka – moja miłość!
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wysokość 3 500 m. Następnego podziwiali Afrykę z 4000 
metrów. Coraz bardziej dokuczało im rozrzedzone powietrze. 
Gdy wspinali się po skałach już nie rozmawiali ze sobą, było 
coraz trudniej. Po czterech dniach wędrówki dotarli do Kibo 
Hut położonego 4700 m n.p.m. To stąd przypuszczą atak na 
szczyt. Nie byli sami, gdyż Kilimandżaro jest dość popularną 
górą i nie wymagającą alpinistycznych umiejętności, tylko 
bardzo dobrej kondycji. Wraz z innymi śmiałkami czekali na 
zmierzch i walczyli z chorobą wysokościową. Wyruszyli po 
północy. Ich celem było wejście na szczyt o wschodzie słońca. 
Pomijając fakt, że widok jest wtedy niesamowity, to w połu-
dnie bardzo często psuje się pogoda. Ponadto w nocy piasek 
pod nogami jest zamrożony i łatwiej się idzie. Mijały sekundy, 
minuty, godziny, a oni z coraz większym trudem wspinali się. 
Również z coraz większym trudem oddychali. Po czterech go-
dzinach marszu ścieżka zaczęła prowadzić między dużymi ka-

mieniami. Byli zmęczeni, bolały ich głowy, mieli nudności i na 
dodatek było ciemno. Jeden z ich przewodników zanucił„Al-
leluja”. Czyżby to już koniec? – pomyśleli... Nagle pojawiła się 
tablica z oznaczeniem Gilman’s Point 5685 m n.p.m.. Ponie-
waż jest ona na obrzeżu krateru, to ci którzy tu dotarli mają 
„zaliczone” Kilimadżaro. Cieszyli się, robili zdjęcia i chcieli już 
schodzić. Ale nagle przewodnik oznajmił gromkim głosem, że 
ich celem jest Uhuru Pick położone 210 metrów wyżej. Mo-
zolnie zaczęli wspinać się dalej wzdłuż krateru. Z trudem od-
dychali, ale podziwiali przepiękne widoki, lodowce i wschód 
słońca nad Afryką. Wreszcie ujrzeli tablicę Uhuru Pick. Łzy 
szczęścia spływały same. Zrobili pamiątkowe zdjęcia i nadal 
nie mogli uwierzyć, że stanęli na wierzchołku Kilimandżaro – 
najwyższej góry gorącej Afryki. Po chwilach radości rozpoczęli 
długi marsz powrotny. Filip schodził coraz szybciej i szybciej, 
a w oczach miał już rodzinne Puszczykowo. Przecież czekała 
tam na niego żona, która wkrótce urodzi ich pierwsze dziec-
ko. Dziecko, któremu zapewne za kilka lat przeczytają opo-
wiadanie Ernesta Hamigngwaya „Śniegi nad Kilimandżaro”.

Jerzy Jernas

PODRÓŻE

Afryka – moja miłość!



„Jagienka” miała kiedyś pływać po sierakowskich jeziorach, 
ale dla małego samorządu koszt eksploatacji statku okazał się 
zbyt duży. Rada Miasta Sierakowa postanowiła wtedy ją wy-
dzierżawić i w ten sposób statek trafił do Poznania. Niestety 
w ciągu kilku lat eksploatacji Gospodarstwo pomocnicze 
RZGW nie znalazło sposobu na przyciągnięcie dostatecznej 
liczby klientów, tak by utrzymać statek przy życiu. We wrze-
śniu ubiegłego roku próbę ratowania „Jagienki” podjęło Sto-
warzyszenie „Partnerzy dla Samorządu”. Wspólnie z Urzędem 
Miejskim w Puszczykowie i spółką „Aquanet”, przystąpiło do 
projektu “Rzeka Warta źródłem życia”. Projekt pomyślany był 
jako cykl ekologicznych warsztatów edukacyjnych dla dzieci 
z poznańskich szkół. Zajęcia miały odbywać się w czasie rejsu 
statkiem po Warcie i oraz na jej brzegach (między innymi 
w oczyszczalni ścieków i na Zakolu Warty w Puszczykowie). 
Przy realizacji tego projektu aktywnie miały współpracować: 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, który organizowałby 
przez całe wakacje rejsy „Jagienką” z Poznania do Puszczyko-
wa oraz Wielkopolski Park Narodowy, którego pracownicy 
mieli za zadanie przygotować ciekawe prelekcje o bioróżno-
rodności w ekosystemie wodnym. Autorzy projektu, którego 
wartość wynosiła prawie 200 000 Euro ubiegali się o dotację 
z Funduszy Norweskich (EOG). Projekt pozytywnie przeszedł 
weryfikację formalną, ale niestety zabrakło mu dwóch punk-
tów do wejścia do puli projektów rozpatrywanych przy dofi-
nansowaniu. Tym razem nie ma możliwości realizacji projektu 
w mniejszym zakresie, ponieważ nie będzie można opłacić 
rejsów „Jagienki”. Statek, który zimuje obecnie na przystani 
w Radzewicach wiosną zostanie odtransportowany do Siera-
kowa. Ciągle wierzymy, że pojawi się jeszcze jakaś szansa, by 
go uratować. 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka

Na początku lutego odbyło się zebranie Zarządu Koła 
w Puszczykowie Polskiego Związku Wędkarskiego. Celem 
było przyjęcie sprawozdania za ubiegły rok. W omawia-
nym okresie wzrosła liczba członków koła do 334 osób. 
Zorganizowano również 15 zawodów m.in. o tytuł „Naj-
lepszego wędkarza roku”, a także z okazji Dni Puszczyko-
wa i Dnia Dziecka. Najlepszym młodzieżowcem ubiegłego 
roku okazał się Sebastian Kowalec, a najlepszym seniorem  
Artur Rothe. W strukturach Koła działa też społeczna 
straż rybacka, która w 2007 roku wykonała 50 kontroli. 
Podczas zebrania rozmawiano również o pomyśle zbudo-
wania portu rzecznego na Zakolu Warty, o którym pisano 
w „Kurierze Puszczykowskim”, a także o dostępie wędka-
rzy do Jeziora Góreckiego oraz o zaniedbanej promena-
dzie nad Wartą, prowadzącej z Puszczykowa do Puszczy-
kówka.                                                                     o-jer

 
W styczniu bieżącego roku głośno 
było w poznańskiej prasie o tym, że 
statek „Jagienka” nie będzie pływał 
już po Warcie. Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej (RZGW) wiosną 
odda go prawowitym właścicielom 
w Sierakowie, gdyż nie ma pienię-
dzy na utrzymanie statku.

Taaaka
ryba

Walka o Jagienkę

LUTY 200814 ECHO PUSZCZYKOWA

PRZYRODA
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INWESTYCJE

Od kilku lat emocje mieszkańców Puszczykowa budzi prze-
znaczenie terenu po starej żwirowni przy ulicy Jarosławskiej. 
Po wykupieniu przez miasto części gruntów od prywatnego 
właściciela, sprawa zagospodarowania 
terenu stała się realna. Rozgorzała dysku-
sja dotycząca funkcji jaką ma pełnić ten 
teren. Czy powinien powstać zespół 
obiektów sportowych, który będzie za-
spakajać potrzeby różnych grup miesz-
kańców? Czy też może powinno powstać 
pełnowymiarowe boisko piłkarskie wraz 
z dwoma mniejszymi boiskami do upra-
wiania innych dyscyplin sportowych? Czy 
też wreszcie powinno powstać boisko 
w ramach ogólnopolskiego programu 
ministerstwa Sportu i Turystyki? 

Niezależnie od tego ostatniego powstały już dwie szcze-
gółowe koncepcje boisk. Pierwsza dla wielofunkcyjnego ze-
społu obiektów sportowych została wykonana przez Urząd 
Miejski w październiku ubiegłego roku. W propozycji miasta, 

która została pomyślana jako oferta rekreacyjna dla całych ro-
dzin, zaproponowano między innymi małe boisko do piłki 
nożnej, boisko do siatkówki, plac zabaw oraz mały budynek 

szatni z pomieszczeniem na mini bar 
i 8 miejsc parkingowych. Ważnym elemen-
tem koncepcji jest naturalne ukształtowa-
nie terenu – skarpa, na której rozlokowano 
zjazd saneczkowy, zjeżdżalnię dla rolkarzy, 
terenową ścianę wspinaczkową, terenową 
trasę rowerową, urządzenia do ćwiczeń 
sprawnościowych, a w istniejącej niecce – 
skate park. W założeniu boisko piłkarskie 
będzie pokryte sztuczną nawierzchnią, 
a cały teren oświetlony.

Inną koncepcję zagospodarowania tego 
terenu zaproponowało grupujące aktyw-

nych piłkarzy Stowarzyszenie „Stare Puszczykowo”. Różni się 
tym od projektu miasta, iż przy zawężeniu funkcji rekreacyj-
nych planuje utworzenie dużego, pełnowymiarowego boiska 
piłkarskiego. Budowa tego obiektu wymagałaby jednak do-

datkowej niwelacji terenu oraz postawienia murów opo-
rowych, które zabezpieczałyby skarpę przed obsypywa-
niem. Stowarzyszenie „Stare Puszczykowo” wyraża chęć 
partycypacji w kosztach utrzymania takiego obiektu. 

Obydwie koncepcje mają swoich zwolenników i prze-
ciwników. Zgodnie z ustaleniami Rady ds. Sportu, Tury-
styki i Rekreacji przy Burmistrzu Miasta Puszczykowa 
ostateczne decyzje co do wyboru sposobu zagospoda-
rowania zostaną podjęte po wykonaniu niezbędnych ba-
dań geologicznych badających zagęszczenie gruntu. 
W chwili obecnej sporządzane są podkłady geodezyjne, 
a po ich otrzymaniu Urząd Miejski wystąpi o wydanie 
warunków technicznych na podłączenie mediów. Dopie-
ro wówczas będzie można przygotować projekt tech-
niczny i oszacować koszty przedsięwzięcia. Przed podję-
ciem jakichkolwiek decyzji temat ten będzie omawiany 
przez właściwe komisje Rady Miasta oraz zostaną prze-
prowadzone konsultacje z mieszkańcami Puszczykowa.

  Barbara Mulczyńska

Boisko
w mojej gminie

1. Boisko do piłki nożnej
2. Boisko do koszykówki
3. Boisko do siatkówki
4. Boisko do badmintona
5.  Budynek sanitarno–socjal-

no–gastronomiczny
6. Grillowisko
7.  Plac zabaw dla dzieci 

– rekreacja bierna
8.  Okrężna terenowa ścieżka 

rowerowa
9. Trybuny dla widzów
10.  Rekreacja czynna – rolki, 

deskorolki
11. Parking

Koncepcja  
Stowarzyszenia 

Stare  
Puszczykowo

1.  Pawilon socjalno–admini-
stracyjny

2. Boisko piłkarskie
3. Boisko do siatkówki
4.  Urządzenia zabawowe na 

ogródki jordanowskie
5.  Urządzenia terenowe do 

ćwiczeń sprawnościowych
6. Zjazd saneczkowy
7.  Terenowa ścieżka 

wspinaczkowa
8. Punkty widokowe
9. Zjeżdżalnia
10. Skate park

Koncepcja  
Urzędu  
Miejskiego
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Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z Urzę-
dami Marszałkowskimi wprowadza na terenie 
całej Polski program budowy w każdej gminie 
wielofunkcyjnych boisk sportowych. Budowa 
boiska wg jednolitego projektu, wraz z zaple-
czem socjalnym i szatniami, będzie wspólnie 
finansowana przez Ministerstwo, Urząd Mar-
szałkowski i Urząd Miejski w Puszczykowie. 
Tak więc budżet miejski pokrywać będzie za-
ledwie jedną trzecią kosztów całej inwestycji.

Aktualny stan terenu przy ulicy Jarosławskiej
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Przeczytałem ostatnio w „Kurierze Puszczykowskim”, że 
w nowo budowanym Rynku otwarto bar. Pomyślałem sobie, 
że dobrze by było, gdyby 
jego właściciele nie zapo-
mnieli o puszczykowskiej 
młodzieży. Mogłoby to 
być kultowe miejsce spo-
tkań młodych mieszkań-
ców. Oczywiście nie wy-
starczy, aby sprzedawano 
tam kebab, czy spaghetti. 
Takie miejsce powinno 
mieć swój klimat. Można 
to osiągnąć poprzez za-
montowanie rzutnika ob-
razu, czy dużego telewi-
zora LCD, na którym 
wspólnie będą oglądane 
mecze piłkarskie, koncerty 
rockowe, a może nawet 
niezależne filmy. Można 
tam organizować wystawy fotograficzne, czy wspólnie za-
mieszczać w „YouTube” własne filmy. „Nasza-klasa” też czeka 
na sygnały z Puszczykowa. Prawdą jest, że już od wielu lat 
„domem kultury” stały się puby i kluby. Oczywiście wymaga 

to przygotowania atrakcyjnych propozycji, bo samo sprzeda-
wanie piwa niczego nie załatwi. Ale wystarczy popatrzeć na 

działalność poznańskich 
klubów – „W Starym Ki-
nie”, czy „Pod Minogą”, 
nie wspominając o reper-
tuarze restauracji „Pod 
Pretekstem”. 

Na pewno nie będzie-
my reklamowali nowego 
baru, ale z całą mocą bę-
dziemy wspierali wszelkie 
formy „fajnego” zago-
spodarowania wolnego 
czasu naszej zdolnej mło-
dzieży. Szanowni przed-
siębiorcy – stańcie do po-
ważnej walki o puszczy- 
kowską młodzież i lepiej 
zróbcie to sami. Bo jeśli 
przegapicie ten moment, 

to zapewne Wasze miejsce zajmą międzynarodowe korpora-
cje – a po co? Przecież zdążycie to zrobić „Nim wstanie 
dzień...”

Jerzy Jernas

FELIETON

Nim wstanie dzień....
W Wiśle jest pub „U bociana”, w Ustrzykach Dolnych „Jagódka”, a w Puszczykowie może to będzie 
bar „Monika”? W każdym mieście powinno być kultowe miejsce spotkań młodych ludzi. Miejsce, w któ-
rym spotyka się młodość!

Części mieszkańców 
Starego Puszczykowa nie 
podoba się wieża, a raczej 
maszt telefonii komórkowej 
znajdujący się przy ul. Krętej. 
Zapewne nie jest on piękny, ale 
z pewnością bardzo potrzebny. 
Polska Telefonia Cyfrowa, czyli 
właściciel sieci „Era” i „Heyah” 
wydzierżawił w lipcu 1998 roku od 
miasta grunt, na którym postawił 
maszt z antenami. Umowę podpisano 
do 2013 roku jeszcz w poprzedniej 
kadencji Rady Miasta. Wszyscy zapewne 
woleliby, aby maszt nie szpecił krajobrazu 
i w ogóle żeby go nie było, ale jednocześnie 
nie wyobrażają sobie życia bez telefonów 
komórkowych, czy bezprzewodowego Internetu. 
I tu zaczynamy mieć do czynienia z odwiecznymi 
pytaniami: „Czy ważniejszy jest post od karnawa-
łu?” i „Czy lepiej żyć nowocześnie, czy może

 w puszczy?”. Ale niewykluczone, że konflikt 
potrzeb i interesów rozwiąże się sam. Jak 

informuje Rzeczpospolita, „Plus” oraz „Era” 
poważnie zastanawiają się nad połączeniem 

swych firm. Ma to pozwolić obydwu 
operatorom na obniżenie wydatków 

ponoszonych na rozwój i utrzymanie sieci 
– nawet o kilkadziesiąt procent. Specjali-

ści doradzają, aby obie firmy podzieliły 
się nadajnikami. Tak więc wkrótce 
może okazać się, że maszt na Sta-

rym Puszczykowie nie będzie już 
nikomu potrzebny. Ale póki co, to 

muszę sprawdzić w Internecie 
postęp negocjacji operatorów. 

Z pomocą przychodzi mi 
bezprzewodowy internet, 

dzięki któremu mam 
kontakt ze światem...

                                             
Jerzy Jernas

Wieża niezgody
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WYDARZENIA

Szpital w Puszczykowie przekazał nam nie najlepszą 
wiadomość. Otóż od stycznia br. szpital nie udziela am-
bulatoryjnych świadczeń w ramach nocnej i świątecznej 
opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej będących w gestii leka-
rzy rodzinnych. Oczywiście nie dotyczy sytuacji zagraża-
jących życiu. Zaliczane są do nich: utrata przytomności, 
upadek z wysokości, złamania, wypadki komunikacyjne, 
nagłe zaburzenia świadomości, nagła duszność, czy po-
rażenie prądem elektrycznym.

– Wychodząc na przeciw potrzebom pacjentów – pisze 
w przesłanym do redakcji piśmie Dorota Kaczmarek – 
z działu marketingu Szpitala w Puszczykowie – świadcze-
nia nie będące przedmiotem umowy z NFZ mogą być wy-
konane odpłatnie. Tak więc, w  przypadku nagłego 
zachorowania można prywatnie pojechać do szpitala 
w Puszczykowie, ale lepiej zgłosić się do podstacji Pogoto-
wia Ratunkowego w Luboniu, która znajduje się przy ul. 
Pułaskiego 15. Poradę uzyskamy bezpłatnie. Można przy-

jechać tu codziennie po godz. 18.00 Wystarczy też zgłosić 
wizytę domową pod numerem telefonu: 061 81 30 999. 
W soboty, niedziele i święta lekarze w Luboniu pracują 
całą dobę.

Ostatnio mieszkańcy Puszczykowa zaniepokoili się 
dobiegającymi informacjami o zamykaniu oddziału gi-
nekologicznego w najbliższym szpitalu. Grupa kobiet 
wystąpiła do Przewodniczącego Rady Miasta z prośbą 
o interwencję w tej sprawie. Marek Błajecki w dniu 16 
stycznia wystosował pismo z zapytaniami skierowane 
do Zarządu Szpitala w Puszczykowie. Do dnia zamknię-
cia tego wydania „Echa” nie otrzymał żadnej odpowie-
dzi. 

A tak w ogóle, to lepiej być zdrowym, pięknym i bo-
gatym, niż szukać pomocy... na peryferiach.

Jerzy Jernas

Na styczniowym posiedzeniu Rada Miasta Puszczykowa 
przyjęła stanowisko wyrażające zaniepokojenie mieszkańców 
wprowadzeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego III obszaru 
ograniczonego użytkowania nad naszą gminą. Tereny te zali-
czone są do obszarów chronionych ideą NATURA 2000 i na-
leżą częściowo do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Lotni-
sko w Krzesinach na którym stacjonują samoloty F-16 

rozbudowano bez konsultacji społecznej i nie zasię-
gano opinii władz samorządowych Puszczyko-
wa. Rozporządzenie podpisane przez 

Wojewodę Wielkopolskiego jest nie-
spójne z innymi działaniami 

prowadzonymi przez 

Wojewodę w zakresie ochrony przyrody, rozwoju turystyki 
i rekreacji, w szczególności na naszym terenie. Nie rozwiązuje 
ono również dotychczasowych problemów wynikających 
z funkcjonowania i użytkowania bazy lotniczej w Poznaniu– 
–Krzesinach, lecz w dużym stopniu akceptuje i pogarsza ist-
niejącą sytuację. Spotyka się to ze zdecydowanym sprzeciwem 
społeczności miasta Puszczykowa. Stanowisko Rady zostało 

przesłane do mediów i o całej sprawie po-
informował m.in. Głos Wielko-

polski, Radio Mer-
kury oraz Teleskop.
Warto też powie-

dzieć, jak podobne pro-
blemy rozwiązują inni. W Ber-

linie budowany jest port lotniczy 
XXI wieku – BBI, który będzie rocznie ob-

sługiwał 22 miliony pasażerów. Łatwo sobie 
wyobrazić jaki hałas będą robiły lądujące sa-

moloty. Ale berlińczycy szczycą się tym, że jest 
to projekt ekologiczny. Właściciele lotniska zamie-

rzają odzyskiwać energię, posadzić wiele drzew 
i wymienić wszystkim miesz-
kańcom okna na dźwiękosz-

czelne i to w promieniu 20 km 
od lotniska. 

 Jerzy Jernas
  

Szpital na peryferiach…

Nie chcemy hałasu!
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Ogród kultury
W poprzednim numerze pisaliśmy, że organizacje poza-

rządowe oraz Szkoła Podstawowa nr 2 z Puszczykowa wystą-
piły do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie działań 
kulturalnych i turystycznych. W ostatnich dniach dotarły do 
nas dobre wiadomości. Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego przyznał dotacje na zorganizowanie obchodów 90-le-
cia Powstania Wielkopolskiego oraz warsztatów artystycznych 
dla dzieci „Podróże z Arkadym Fiedlerem do różnych kultur”. 
W obydwu przypadkach partnerem finansowym, organizacyj-
nym i merytorycznym jest Urząd Miejski w Puszczykowie. 

 Liczne urzędy ogłaszają konkursy na realizację zadań pu-
blicznych w różnych dziedzinach. Urząd Miejski stara się nie 
przegapić żadnej okazji pozyskania dodatkowych środków fi-
nansowych. Pomaga również przygotować wnioski organiza-
cjom pozarządowym. Na początku lutego Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało pięć wniosków 
o dofinansowanie działań kulturalnych w Puszczykowie. Tym 
razem wnioskodawcą był Urząd Miejski. Planowane przez 
magistrat imprezy kulturalne adresowane są do różnych grup 
wiekowych oraz osób o rozmaitych zainteresowaniach. Już 
po raz drugi przygotowywana jest „Puszczykowska Jesień Kul-
turalna”, w ramach której odbędą się koncerty muzyki po-
ważnej, wystawy, spektakle teatralne oraz projekcje filmowe. 
Być może nową imprezą na kulturalnej mapie Puszczykowa 
będzie festiwal jazzowy „Komeda w ogrodzie”. Impreza ma 
być poświęcona twórczości wybitnego poznańskiego kompo-
zytora Krzysztofa „Komedy” Trzcińskiego – twórcy 
m. in. muzyki do filmów „Dziecko Rosemary”, 
„Pięść i prawo”, czy „Niewinni czarodzieje”. Na-
tomiast dla młodzieży Urząd Miejski chciałby je-
sienią zorganizować warsztaty dziennikarskie „Wi-
kipedia z Puszczykowa”. Pod okiem zawodowych 
dziennikarzy uczestnicy zapoznają się z najpopu-
larniejszymi formami dziennikarskimi, będą rozbu-
dowywać stronę miasta w Wikipedii, a później za-
łożą własny portal internetowy. Z kolei dla 
umuzykalnionych dzieci i młodzieży władze 
miasta chciałyby zorganizować cykl warsztatów 
bębniarskich i wokalnych „Rytm zakola”. Byłoby 
to 12 spotkań warsztatowych w każdej grupie 
zakończonych łącznie sześcioma koncertami. 

Zupełnie inny charakter ma piąty projekt zło-
żony w Ministerstwie. Adresowany jest on głów-
nie do gości Konferencji Klimatycznej ONZ, która 
przez dwa tygodnie grudnia będzie odbywała się 
w Poznaniu. Urząd Miejski chciałby zaprosić jej 
uczestników do Puszczykowa oraz Wielkopolskie-
go Parku Narodowego, aby pokazać im zarówno 
wspaniałą przyrodę, jak i niezwykłe filmy animo-
wane, światowej sławy artystki – Aleksandry Korej-
wo. Reżyserka od niedawna jest mieszkanką Puszczykowa. 
Władze miasta liczą, że chociaż część przedstawionych pro-
jektów zyska aprobatę Ministerstwa. W przeciwnym razie też 
będą starały się je zrealizować, ale w znacznie skromniejszej 
formie. 

Jerzy Jernas

Gwarno w bibliotece
21 stycznia w Bibliotece  Miejskiej odbyło się spotkanie z oka-

zji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 
przygotowały specjalnie na tą okazję przedstawienie teatralne 
„Kochane Babcie, mili Dziadkowie”. Zostało ono gorąco przy-
jęte przez seniorów.  Na zakończenie spotkania odbyła się  
bardzo miła uroczystość. Burmistrz Puszczykowa Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka wręczyła Juliannie Białas nagrodę   „Mistrza 
Wypożyczeń”. Laureatka przeczytała w ubiegłym roku 218  
książek z naszej biblioteki. Przy okazji z przyjemnością infor-
mujemy, że w konkursie „Ozdoby świąteczne” pierwsze miej-
sce zajęła Zuzanna Ruszyńska. Gratulujemy!

Również podczas ferii zimowych było gwarno w  bibliotece. 
Codziennie  przez trzy godziny od-
bywała się „Zimowa Akademia Zajęć 
Plastycznych.” Dzięki pani Monice 
Muller dzieci zapoznały się z techni-
ką lepienia ozdób z soli. Były rów-
nież zajęcia plastyczne z wykorzy-
staniem surowców wtórnych, a 
także mnóstwo gier, zabaw i kon-
kursów. Ponadto odbyły się pokazy 
kuglarstwa, a chętni mogli spró-
bować swoich sił w tej dziedzinie. 
Na zakończenie ferii każde dziec-

ko otrzymało niespodziankę – była 
nią ładna książka. o-jer

W tym roku przypada 60 rocznica powstania  Biblio-

teki  Miejskiej w Puszczykowie. Z tej okazji biblioteka 

ogłasza konkurs na propozycję nadania jej imienia.  

Do końca czerwca br. można przesyłać wszelkie pro-

pozycje na adres: Biblioteka Miejska w Puszczyko-

wie, ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo.
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W połowie stycznia w sali Jana Pawła II znajdującej się 
w podziemiach kościoła św. Józefa zrobiło się bardzo mło-
dzieżowo. Uczniowie klasy maturalnej puszczykowskiego li-
ceum dali popis swoich umiejętności muzycznych. Specjalnie 
na ten koncert przygotowali repertuar składający się ze świa-
towych hitów muzyki rockowej. Nie zabrakło utworów Jimie-
go Hendrixa, czy U2. Ale najciekawsze jest to, że zespół WPM 
powstał specjalnie na ten jeden koncert. Roman Dąbrowski, 
Jacek Broda, Michał Dublaga i grająca na gitarze basowej 
Aga Milewska na co dzień mają własne zespoły. Jednak na 
ten wieczór postanowili połączyć swoje siły. Poprosili również 
o pomoc Agnieszkę Szymańską i Przemysława Urbaniaka 
o wsparcie wokalne. W ten sposób odpowiedzieli na apel 
proboszcza parafii i  zorganizowali koncert charytatywny. 
Uzbierane na nim pieniądze zostaną przeznaczone na rozbu-
dowę i dodatkowe wyposażenie sali edukacyjnej im. Jana 
Pawła II. Koncert został zorganizowany przy współudziale 
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. o-jer

W pierwszy luto-
wy czwartek zrobiło 
się tłoczno w Pałacu 
Ślubów. Wielu miesz-
kańców Puszczykowa 
przyszło na kolejną 
imprezę zorganizo-
waną w mieszczącym 
się tu Salonie Arty-
stycznym. 

„Chrystus w gałęziach drzew” – to tytuł wystawy rzeźb Ry-
szarda Krawca. Artysta od kilku lat jest mieszkańcem Puszczy-
kowa, ale od dawna zajmuje się rzeźbą. W swoich pracach 
wykorzystuje konary i gałęzie drzew z których rzeźbi Chrystu-
sa cierpiącego na krzyżu. Ryszard Krawiec z zawodu jest leka-
rzem, ale w wolnych chwilach realizuje swoją pasję. Zbiór 
jego rzeźb liczy około 300 prac z czego dwie podarował Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II. Artysta prezentował swoje prace 
w wielu miejscach Polski, a także w Stuttgarcie, Berlinie i Go-
eteborgu. 

Na spotkaniu z twórcą przedstawiony został również 
10-minutowy film dokumentalny o jego pasji. Autorką jest 

studentka II roku filmo-
znawstwa UAM w Pozna-
niu, Katarzyna Bartło-
miejczyk. Młoda reżyserka 
od kilku lat realizuje filmy 
w poznańskim klubie fil-
mowym „Awa”. Obraz 
„Nic nie może się zmar-
nować” jest jej najnow-
szą produkcją. Katarzyna 
Bartłomiejczyk jest miesz-
kanką naszego miasta 
i w realizacji filmu poma-
gali jej puszczykowscy 
koledzy. Autorem zdjęć 
filmowych jest gitarzysta 
rockowy Roman Dąbrow-
ski (o którym piszemy 
w artykule „Rock w ko-
ściele”), natomiast muzykę skomponował znany mieszkańcom 
miasta – Paweł Wasiak. W Puszczykowie mieszka wielu uta-
lentowanych ludzi, ale bardzo cieszy fakt, że są wśród nich 
bardzo młode osoby.  o-jer 

Pasja według Ryszarda 
Pasja według Katarzyny

Rock 
w kościele

Aga Milewska

Katarzyna Bartłomiejczyk i Ryszard 
Krawiec

Katarzyna Bartłomiejczyk i Roman 
Dąbrowski



ECHO PUSZCZYKOWA20 LUTY 2008

BEZPIECZEŃSTWO

Początek roku na terenie naszego miasta należy uznać za 
spokojny jednak nie obyło się w omawianym okresie czasu 
bez zdarzeń kryminalnych. A to niektóre z nich:

 23.01. Nieznany mężczyzna na dworcu PKP w Puszczy-
kówku zerwał kobiecie torebkę.

 30.01. Czterech nieznanych mężczyzn w rejonie nie-
oświetlonej ulicy przy lesie, po zaatakowało od tyłu i przewró-
ciło na ziemię młodego mężczyzny. Uderzając kilka razy pię-
ściami po głowie doprowadzili go do stanu bezbronności, 
a następnie zabrali telefon komórkowy. 

1.02. Nieznany sprawca uszkodził maszt fotoradaru 
umiejscowionego przy ul. 3 Maja w Puszczykowie. Uszkodził 
osłonę obiektywu wykonaną z tworzywa sztucznego oraz 
zniszczył piankę ochronną.

 5.02. Na niestrzeżonym parkingu przy Szpitalu w Pusz-
czykówku dokonano kradzieży lusterek bocznych oraz kołpa-
ka z pojazdu marki OPEL ASTRA.

 19.01. W godzinach wieczorowych funkcjonariusze Ko-
misariatu Policji zatrzymali młodego mieszkańca Puszczykowa, 
który znieważał ich oraz kierował pod adresem funkcjonariu-
szy groźby i obelgi. Sprawa znajdzie swój epilog w sądzie.

W omawianym okresie funkcjonariusze Komisariatu prze-
prowadzili 86 interwencji w miejscach publicznych oraz do-
mowych, w wyniku których ukarano trzy osoby mandatami 
porządkowymi. Funkcjonariusze zatrzymali również trzy osoby 
poszukiwane listem gończym. 

Wzorem ubiegłego roku na terenie Puszczykowa pełnione 
są służby przez Oddziały Prewencji Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu. Już pierwsze działania przyniosły efekty.

 24.01. Na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Podgórnej zatrzy-
mano 62 letniego mieszkańca miasta, który będąc nietrzeźwym 
kierował rowerem. Sprawa zakończy się w sądzie.

 8.02. Podczas legitymowania i przeszukania młodego męż-
czyzny znaleziono przy nim dwa „skręty” zawierające marihuanę. 
Również ta sprawa znajdzie swój epilog w sądzie, gdyż samo 
posiadanie środków narkotycznych stanowi przestępstwo.

aspirant sztabowy
Grzegorz Nawrocki

p.o. Komendant Komendy
Policji w Puszczykowie

Kronika policyjna 13.01 – 13.02

W omawianym okresie Straż Miejska w Puszczykowie interweniowała 54 razy. Postulaty wynikające z interwencji przekaza-
no  firmom współpracującym z Urzędem Miejskim w Puszczykowie. W tym 10 związanych było z posypywaniem ulic oraz wy-
pompowaniem wody (skierowanych do firmy „EKO-RONDO”), a 20 do firmy „FLORA” i 7 do poznańskiej „ENEI”. Ostatnie były 
związane z awariami oświetlenia w dniach 15, 22, 25, 28 i 29 stycznia bieżącego roku, a także w dniach 4 i 5 lutego. Ponad-
to w omawianym okresie Straż Miejska wylegitymowała 37 osób, a 53 pouczono w związku z brakiem odśnieżenia chodnika. 
Pouczono również 97 właścicieli samochodów oraz ukarano 75 osób mandatami na łączną kwotę 7 990 złotych. W 97 przy-
padkach zastosowano ostrzeżenie w postaci „żółtej karty”, a dziesięciokrotnie założono blokady na koła samochodów. Przez 
ostatni miesiąc systematycznie dokonywano objazdów kontrolnych miasta, zarówno w godzinach rannych, jak i popołudnio-
wo-wieczornych. Ich celem było ustalanie stanu dróg po opadach śniegu i deszczu. Wszelkie stwierdzone uchybienia zgłasza-
no firmie „EKO-RONDO”. Straż Miejska przeprowadzała również patrole piesze, których celem było dokonanie kontroli posia-
dania umów na wywóz śmieci przez mieszkańców naszego miasta. Do chwili oddawania artykułu do druku skontrolowano 
właścicieli 28 posesji. Ponadto strażnicy miejscy dokonali ośmiu wspólnych służb patrolowych z Policją oraz jedną ze Strażą 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

  Z poważaniem
  Komendant Straży Miejskiej
  w Puszczykowie
    mgr Dariusz Borowski

Z działalności Straży Miejskiej 13.01 – 9.02
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W blasku menory…
Zakończyły się uroczystości związane z XI 

Dniem Judaizmu. Do ich przygotowania po raz 
pierwszy w tym roku włączył się także powiat po-
znański, a Jan Grabkowski, Starosta Poznański, 
objął wspólnie, wraz z Arcybiskupem Poznańskim, 
Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Pre-
zydentem Miasta Poznania oraz Rektorem Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza, mecenatem hono-
rowym. Wydarzenie służy dialogowi chrześcijańsko 
– żydowskiemu, realizowanemu poprzez spotka-
nia o charakterze artystycznym i religijnym. Kon-
certy, wystawy, konferencje, warsztaty i spektakle 
na kilka dni urozmaiciły życie kulturalne regionu, stając się dla uczestników 
inspirującym i jednoczącym doświadczeniem. Tegoroczne obchody obfitowały 
w spotkania z osobistościami szczególnie zaangażowanymi w budowanie po-
rozumienia między religiami. Stowarzyszenie COEXIST uhonorowało nagrodą 
„Menora Dialogu” prof. Władysława Bartoszewskiego, którego życiorys i do-
konania w sposób niezwy-
kły świadczą i służą idei 
„zbliżania ludzi, kultur, re-
ligii i narodów.” Jednym 
z ważniejszych wydarzeń 
kulturalnych był koncert 
„Pieśń zatopionych syna-
gog”, który zorganizowa-
no 13 stycznia w miejscu 
szczególnym – dawnej sy-
nagodze żydowskiej, obec-
nie pełniącej funkcje pły-
walni. Impreza miała 
charakter artystyczno–mo-
dlitewny. Publiczności zaprezentowali się artyści żydowscy: Meshulam Szafran 
i David Sebba. Wydarzeniu towarzyszył pokaz multimedialny. 

Impreza z roku na rok staje się coraz bogatsza programowo i cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta i powiatu poznańskiego.

Katarzyna Strzyż
Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą

Targi Edukacyjne 
Poznań 2008

Edukacja dla zrównoważonego 
rozwoju

Na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, w dniach 22–24 lutego 
2008 r., odbędą się Targi Edukacyjne. Swoją 
bogatą ofertę edukacyjną zamierza przed-
stawić również powiat poznański. W szko-
łach prowadzonych przez powiat poznański 
uczy się obecnie 4 tys. uczniów. Placówki te 
zapewniają:

 wysoki poziom kształcenia,
  bezpieczeństwo (wszystkie szkoły posia-
dają monitoring),

  bogato wyposażoną bazę dydaktyczną, 
(powiat poznański finansuje co roku – ze 
środków własnych oraz pozyskanych z in-
nych źródeł – zakup sprzętu i wyposaże-
nia szkół,

  pomoc finansową dla najzdolniejszych 
uczniów w ramach „Powiatowego pro-
gramu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży oraz wyrównywania 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”,

  kształcenie pod potrzeby rynku pracy (po-
wiat wprowadza, przy współpracy z pra-
codawcami, nowe kierunki w kształceniu 
zawodowym),

  dodatkowe zajęcia: pozalekcyjne dla 
uczniów, realizowane we wszystkich 
szkołach prowadzonych przez powiat po-
znański oraz finansowanie fakultetów – 
dodatkowych zajęć dla uczniów zdają-
cych maturę.

Agnieszka Przybylska
Wydział Edukacji

„Powiat 
– Dzieciom”
Moc emocji, promienne 

uśmiechy, wrzawa i zacięta ry-
walizacja – tak najkrócej można 
ująć to, co działo się na zorgani-
zowanym przez powiat poznań-
ski turnieju bowlingowym dla 
podopiecznych powiatowych 
Domów Dziecka. Tradycja spo-
tkania noworocznego, któremu 
zawsze towarzyszą niezwykłe 

atrakcje, tym razem zgromadziła maluchy i młodzież w po-
znańskim Centrum Rekreacji NIKU. W sobotnie przedpołu-
dnie, 19 stycznia, w szranki stanęły zarówno całe drużyny jak 
i indywidualni gracze. Po krótkiej, kilkunastominutowej, roz-
grzewce rozpoczął się prawdziwy popis technik i sposobów 

na strącenie dziesięciu kręgli. Najmłodsi – w grupie do lat 12, 
radzili sobie wcale nie gorzej niż ich o kilkanaście lat starsi ko-
ledzy, za co zostali nagrodzeni pluszowymi kręglami. Pierwszą 
drużyną turnieju okazała się grupa z Rodzinnego Domu Dziec-
ka w Swarzędzu. Sukcesu gratulował im osobiście Jan Grab-
kowski, Starosta Poznański, przekazując upominki. Zwycięzcy 
w rywalizacji indywidualnej cieszyli się z otrzymania pamiąt-
kowych dyplomów, pluszowych kul bowlingowych oraz ko-
szulek, czapeczek i kubków z logo powiatu poznańskiego. 
Bardzo miłą niespodzianką dla dzieci okazało się jednak prze-
kazanie przez Starostę Poznańskiego dla każdej z placówek 
telewizorów LCD. 

Impreza „Powiat – Dzieciom” ma już kilkuletnią tradycję. 
W minionych latach bawiliśmy się z dziećmi na basenie, na 
seansie filmowym w kinie oraz na spotkaniu z kolędami w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wierzymy, że ta-
kie spotkania są potrzebne i oczekiwane, zwłaszcza w tym 
wyjątkowym okresie – noworocznych zabaw i niespodzianek.

Katarzyna Strzyż
Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą
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INFORMACJE

Idziemy do przedszkola
Co prawda jeszcze mamy zimę, ale warto pomyśleć o no-

wym roku szkolnym 2008/2009. Rozpoczynają się bowiem 
zapisy do przedszkoli. Już od 1 lutego rodzice mogą zapisać 
swoje pociechy do Przedszkola nr 2 „Stokrotka” na ul. Nie-
podległości 14. Natomiast od 3 marca będzie można to zro-
bić w Przedszkolu nr 1 „Pracowite Pszczółki” znajdującym się 
przy ul. Wysokiej 3 oraz Przedszkolu nr 1 „Leśni Przyjaciele” 
na ul. Przyszkolnej 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do przed-
szkola będą miały dzieci, które ukończyły 3 lata i mieszkają 
w Puszczykowie. Dla ułatwienia Państwu kontaktu podajemy 
numery telefonów do tych placówek. 

„Stokrotka”  061 813 32 57, 
„Pracowite Pszczółki”  061 813 30 52, 
„Leśni Przyjaciele”  061 813 31 52.  o-jer

Uwaga 
przedsiębiorcy
Urząd Miejski w Puszczykowie zaprasza na bez-

płatne wykłady skierowane, w szczególności do na-
szych lokalnych przedsiębiorców. Wykłady odbędą się 
14 marca w Spring Life Center (ul. Czarnieckiego 2). 
„Mediacje, negocjacje, rozmowa coachingowa w no-
woczesnym zarządzaniu” – prowadzenie mgr Emilia 
Żurek (godz. 11:00) oraz „Specyfika handlu z klien-
tem rosyjskim, możliwości rynku wschodniego” (godz. 
13:30).  o-ij

Wymień dowód osobisty
31 marca stracą ważność stare, książeczkowe dowody 

osobiste. Te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, mogą mieć 
od kwietnia kłopoty. Nie odbiorą na poczcie przesyłki poleco-
nej, nic nie załatwią u notariusza, nie wspominając o kredycie 
bankowym. Aby zdążyć do kwietnia z wymianą dokumentu 

trzeba złożyć wniosek naj-
później do końca lutego. 
W całej Wielkopolsce nie 
zrobiło tego jeszcze 70 000 
osób, a w Puszczykowie 
ok.  400. Głównie są to 
osoby mieszkające i pra-
cujące za granicą. Będąc 
tam nie mają obowiąz-
ku posiadania dowodu 
osobistego, powinni 
przede wszystkim mieć 
paszport. Jednak od-
wiedzając nasz kraj 
zobowiązani są po-
sługiwać się dowo-

dem osobistym. Tak 
więc przebywając chociaż 

kilka dni w Polsce powin-
ni wystąpić do Urzędu 
Miejskiego z wnioskiem 

o wymianę dowodu. Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji  informu-
je na swojej stronie interne- 

towej, że odbioru  dokumentu 
mogą dokonać przy kolejnej wizy-

cie w kraju.
Jednocześnie apelujemy do miesz-

kańców zamieszkujących w Puszczykowie, a jeszcze nie za-
meldowanych, aby przy okazji wymiany dowodu osobistego 
dopełnili obowiązek meldunkowy.  o-jer

Pożegnanie
W styczniu br. odszedł 

z naszej społeczności prof. dr 
hab. Stefan Kornobis. Był 
światowej sławy autorytetem 
w zakresie akwarystki, auto-
rem książek oraz wielu arty-
kułów poświęconych pielę-
gnacji i rozmnażaniu ryb oraz 
roślin w akwariach. Profesor 
był kierownikiem Zakładu 
Zoologii Instytutu Ochrony 
Roślin w Poznaniu, członkiem 
Rady Naukowej IOR, Rady 
Naukowej Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk oraz 
Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk. Był 
również członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Nema-
tologicznego, Rosyjskiego Stowarzyszenia Nematologicz-
nego oraz Honorowym Uczonym Południowokoreańskie-
go Ministerstwa Rolnictwa. Odszedł po długiej chorobie 
w wieku 60 lat.

o-jer

Badania Profilaktyczne
Poradnia ginekologiczna NZOZ Medicor z siedzibą w Pusz-

czykowie przy ul. Kraszewskiego 11 bierze udział w ogólno-
polskim programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Badania cytologiczne przesiewowe obejmują populację 
kobiet w wieku od 25 do 59 roku życia, przeprowadza się 
je raz na trzy lata.

Pacjentki mogą rejestrować się na badania codziennie od 
godz. 8.00 do 18.00 pod nr telefonu 061 89 84 222. Ba-
dania wykonywane są bezpłatnie, a pacjentki proszone są je-
dynie o podanie numeru PESEL.
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    Co? Gdzie? Kiedy?
 26.02 – godz.10.00 

   Miejskie rozgrywki w piłce siatkowej dziewcząt
  sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1

 26.02 – godz.10.45
   Miejskie rozgrywki w piłce siatkowej chłopców
  sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1

 29.02 – 2.03.08
   XIV Mistrzostwa Puszczykowa w Narciarstwie Alpej-

skim i Snowboardzie w Zieleńcu

  6.03 – godz. 9.30
   Seminarium „Organizacje pozarządowe na straży 

społeczeństwa obywatelskiego”
  Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego 

 8.03 – godz. 15.00 
  Finał Puszczykowskiej Ligii Piłki Siatkowej
  sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1

 14.03 – godz. 11.00
   Wykłady dla Przedsiębiorców – „Mediacje, negocja-

cje, rozmowa coachingowa w nowoczesnym zarzą-
dzaniu” oraz „Specyfika handlu z klientem rosyjskim, 
możliwości rynku wschodniego

  Spring Life Center, ul. Czarnieckiego 2

 poniedziałki – godz. 16.30
   spotkania plastyczne dla dzieci do 10 lat, 
  Biblioteka Miejska
          prosimy o wcześniejsze zapisy dzieci, ponieważ 

ilość miejsc jest ograniczona tel. 61-8194-649)

ZGONY
04.11.1934 Stanisław Ratajczak  17.01.2008
15.02.1937 Julian Sarnowski  19.01.2008
08.08.1947 Stefan Kornobis  19.01.2008

ZGONY
05.10.1914 Ludomir Kapczyński  19.01.2008
24.03.1937 Marian Kaczmarek  21.01.2008
08.11.1931 Leokadia Polowczyk  26.01.2008

AKTUALNOŚCI

Z życia pszczelarzy 
W lutym 2008 roku minęła czteroletnia kadencja pracy zarządu Koła Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo. W niedzielę 03 lu-

tego br. w mosińskim Ośrodku Kultury odbyło się zebranie sprawozdawczo–wyborcze. W zebraniu, oprócz członków Koła, 
uczestniczyli zaproszeni goście: członek zarządu WZP w Poznaniu – Wiesław Żmitrukiewicz oraz dyrektor mosińskiego Ośrodka 
Kultury – Marek Dudek. 

Prezes Koła Aleksander Falbierski przedstawił sprawozdanie z działalności pszczelarskiej w mijającej kadencji, skarbnik Jerzy 
Bangier omówił finanse Koła, a sekretarz Wojciech Słociński przedstawił preliminarz budżetowy na 2008 rok.  Nie stwierdzono 
nieprawidłowości w działalności zarządu Koła. Prezesem ponownie został wybrany Aleksander Falbierski.  o-jer

Uwaga dzieci!
Biblioteka Miejska ogłasza konkurs dla dzieci ze szkół pod-

stawowych pt. „Jak wygląda zajączek wielkanocny?”. 
Prace wykonane w dowolnej technice należy przesłać na ad-
res biblioteki do 5 kwietnia. Będą one oceniane w dwóch gru-
pach wiekowych. W każdej przewidziano nagrody za trzy naj-
lepsze prace.



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 0 692 458 534
Pogotowie Ratunkowe 
w Luboniu 061 81 30 999
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
Puszczykowo – Poznań
4:53*, 5:59, 6:16*, 6:32**, 7:14, 9:18*, 10:08, 11:11, 13:16, 
14:16*, 15:15, 16:02, 17:18, 18:12***, 19:17, 21:14, 
* nie kursuje w soboty i niedziele, 
** nie kursuje w niedziele, *** nie kursuje w soboty

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 robocze 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

ECHO PUSZCZYKOWA

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
Wtorki  14.00 – 15.30
Środy  8.00 – 10.00

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
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