
MAJ 2008 nr 5 (195) www.puszczykowo.pl

Krzysztof Kolumb  
w Puszczykowie
(s. 14)

Dni Puszczykowa 
(s. 12)

Spotkanie z posłami
(s. 6)

Dzień
Dziecka

s. 15



ECHO PUSZCZYKOWA2
www.puszczykowo.pl

MAJ 2008
www.puszczykowo.pl

2 ECHO PUSZCZYKOWA

        Echo Puszczykowa
Wydawca: Urząd Miejski w Puszczykowie
Adres redakcji: ul. Podleśna 4
Telefon: 061 813 32 25,061 898 37 00
e-mail: um@puszczykowo.pl www.puszczykowo.pl

redaguje zespół:
redaktor naczelny: Jerzy Jernas, jernas@puszczykowo.pl
współpraca:  Katarzyna Bartłomiejczyk, Maciej Dettlaff, Zbigniew Gorzelanny, Iwona 

Janicka, Barbara Mulczyńska, Remigiusz Motycki, Katarzyna Nowak, 
Piotr Szmytkowski, Katarzyna Szóstak, Agnieszka Zielińska

zdjęcia:  Jerzy Jernas, Katarzyna Nowak, Barbara Mulczyńska, Agnieszka 
Zielińska

opracowanie graficzne: Pre-Press Studio Poznań
skład tekstów, korekta: redakcja
druk: Drukarnia MJP, 3100 egz.

AKTUALNOŚCI

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmiany tytułów dostarczanych materiałów.  
Anonimów nie publikujemy. Autor tekstu ma prawo 
zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.

Komentarz miesiąca

Szanowni Państwo

Dużo się ostatnio mówi o współza-
leżności jakości życia i jakości przestrzeni 
miejskiej.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzenne-
go, jako akty prawa miejscowego, powinny zabezpie-
czać ład przestrzenny i funkcję publiczną budynków, co 
jest niezbędne z punktu widzenia potrzeb społeczności 
lokalnej. W praktyce okazuje się jednak, że nigdy nie można 
przewidzieć wszystkich sytuacji i zagwarantować optymalnych 
rozwiązań. 

Tak właśnie dzieje się z planem zagospodarowania 
centrum w Puszczykowie obejmującym nowopowstający 
Rynek. W 2002 roku Rada Miasta, chcąc zostawić sobie możli-
wość wpływu na kształt przestrzeni publicznej, zgodziła się na za-
pis w Planie, który w tej chwili jest wykorzystywany jako argument 
przeciwko miastu. Zgodnie z tym zapisem radni przyjęli oświad-
czenie określające jak powinien wyglądać cały zespół urbanistycz-
ny, w tym pojedyncze domy. Sprecyzowano, w jakim charakterze 
ma być utrzymana architektura oraz to, że budynki, w których na 
parterze będzie handel/usługi, a na piętrze mieszkania, nie mogą 
być wyższe niż 11 metrów. Wyjątek stanowił budynek mający po-
wstać na największej działce, który od samego początku mógł 
mieć wysokość do 15 metrów, ponieważ miał być w całości obiek-
tem użyteczności publicznej – hotelem. Działka była duża a funk-
cja hotelowa widać nie dość atrakcyjna – stąd w kolejnych prze-
targach nie znalazła nabywcy. 

W 2006 roku Rada podjęła więc kolejne uzgodnienia przy-
jęte w formie oświadczenia, w którym wskazano, że budynek 
w dalszym ciągu miał spełniać funkcję użyteczności publicznej, 
w tym dopuszczono działalność handlową, usługową, kultu-
ralną, przestrzeń biurową a na dwóch najwyższych kondygna-
cjach dodatkowo apartamenty. Właściciel, który w dro-
dze przetargu nabył prawo użytkowania wieczystego 
i który w umowie notarialnej zgodził się na respekto-
wanie oświadczenia Rady bardzo szybko stwierdził, że 
oświadczenie to pozostaje w sprzeczności z Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego i że on nie 
uzyska na 15-metrowy budynek pozwolenia na budo-
wę. Od roku dowodzi, że nie jest możliwe postawienie budyn-
ku zgodnego z wolą Rady z 2006 roku ponieważ… zamiast 

apartamentów na wynajem postanowił tam zbudować miesz-
kania. Przygotowuje więc projekt budowlany lokalizujący na 
parterze dużą powierzchnię handlową, a od pierwszego piętra 
w górę – kilkanaście mieszkań i przedkłada go w Starostwie. 
Nie uzyskuje jednak pozwolenia na budowę. Odwołuje się do 
Wojewody, który decyzję podtrzymuje, gdyż nie ma aprobują-
cego oświadczenia Rady. Kółko się zamyka.

Właściciel ma poczucie krzywdy i oskarża miasto 
o narażenie na straty. Miasto z kolei nie może pozwolić 
na zmianę funkcji z użyteczności publicznej na miesz-
kaniową, ponieważ nie chce powtórzyć afery ze słyn-
nym parkiem w Poznaniu i dodatkowo narazić się na 
zakwestionowanie przetargu przez osoby, które go prze-
grały lub od początku nie widziały możliwości zrealizowania 
budynku użyteczności publicznej i w ogóle do niego nie przy-
stąpiły. Poza tym, analizując wpływ funkcji na sposób użytko-
wania terenu wydaje się oczywiste, że market na parte-
rze i kilkanaście mieszkań na następnych kondygnacjach 
zwielokrotni zapotrzebowanie na miejsca parkingowe 
i uniemożliwi urzeczywistnienie marzenia mieszkańców 
o Rynku jako deptaku i miejscu integracji społecznej. 

Gdzie jest przysłowiowy pies pogrzebany? Przede wszyst-
kim w niewystarczająco precyzyjnych zapisach prawa miejsco-
wego z 2002 roku w porównaniu do obecnie obowiązujących 
przepisów. Jakie mogą być konsekwencje dla miasta? Już są, 
w postaci opóźnień budowy płyty Rynku wynikających z ko-
nieczności dostosowania obsługi komunikacyjnej do funkcji naj-
większego obiektu na Rynku. Jak można zapobiec dalszym, ne-
gatywnym konsekwencjom zaistniałej sytuacji? Między innymi 
poprzez utrzymanie przez inwestora funkcji użyteczności pu-
blicznej budynku (np. realizację tak bardzo potrzebnej funkcji 
kulturalnej), dostosowanie architektury do przyjętej wcześniej 
stylizacji i wyrazu architektonicznego oraz zmianę obowiązu-
jącego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 
do którego Miasto już przystąpiło. Czy jest możliwe osiągnię-
cie kompromisu? Tak, jeśli inwestor zrozumie, że miasto i Rada 
broniąc funkcji budynku i przestrzeni publicznej Rynku, zabie-
gają o lepszą jakość życia dla mieszkańców. Głęboko wierzę, 
że porozumienie w tej sprawie jest możliwe.

Małgorzata Ornoch-Tabędzka
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RADA MIASTA

Z sesji Rady Miasta

W środę 23 kwietnia br. odbyła się 25 w tej kadencji sesja 
Rady Miasta Puszczykowa.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 15.00 i została podzielo-
na na dwie części. Pierwsza część przebiegała w stały sposób, 
druga miała wyjątkowy charakter związany z udzieleniem bur-
mistrz Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2007 rok.

Posiedzenie Rady Miasta rozpoczęło się uroczystym zaprzy-
siężeniem pana Macieja Stelmachowskiego na Radnego Miasta 
Puszczykowa. Następnie podjęto uchwały w sprawie powołania 
komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych, 
a także w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
opłaty z tytułu przekształcenia pra-
wa użytkowania wieczystego w pra-
wo własności przez dotychczasowych 
użytkowników i współużytkowników 
wieczystych, w odniesieniu do nie-
ruchomości stanowiących własność 
Miasta Puszczykowa zabudowanych 
i przeznaczonych pod zabudowę na 
cele mieszkaniowe.

Ważną częścią posiedzenia była 
dyskusja na temat konieczności po-
siadania przez miasto schroniska dla 
zwierząt. Przepisy zobowiązują gminy 
do posiadania takiego obiektu, jed-
nak ze względu na obostrzenia prawne dotyczące m.in. wymo-
gów sanitarnych, nie wszędzie może on powstać. Puszczykowo, 
ani żadna z okolicznych gmin nie dysponuje odpowiednim 
terenem. Rozwiązaniem okazuje się przystąpienie do związ-
ku z gminami, które wspólnymi siłami wybudują schronisko 
w gminie Kostrzyn i będą je razem użytkować. W celu przy-
stąpienia do związku podjęto uchwałę w sprawie utworzenia 
celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny 

„Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”. Radni jednogłośnie 
wyrazili poparcie dla tej istotnej dla miasta sprawy. 

Podczas sesji dyskutowano także nad zagospodarowa-
niem oraz komunikacją na Rynku. W wyniku głosowania, 

czterema głosami przeciw, jednym za i ośmioma wstrzymu-
jącymi odrzucono możliwość przyjęcia przez Radę Miasta 
Puszczykowa oświadczenia w sprawie propozycji zagospo-
darowania Rynku w Puszczykowie, oznaczonego w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego 
terenu symbolem U/M, w zakresie przestrzeni publicznej 
i układu komunikacji – w części obejmującej budowę pie-
szo-jezdnego ciągu komunikacyjnego – jako pierwszy etap 
realizacji zagospodarowania Rynku.

Następnie burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka omówiła 
projekty europejskie, w których w tym roku aktywnie uczest-
niczyło Puszczykowo oraz podkreśliła ich znaczenie dla nasze-

go miasta. Związane to było z przyję-
ciem przez Radę Miasta oświadczenia 
w sprawie udziału Miasta Puszczykowa 
w projektach międzynarodowych.

Po przerwie, która rozpoczęła się 
około godz. 17.00 odbyła się druga 
część obrad. Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Zbigniew Czyż przed-
stawił wniosek Komisji Rewizyjnej 
o udzielenie absolutorium burmi-
strzowi oraz odczytał pozytywną opi-
nię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu dotyczącą sprawozdania 
burmistrza z wykonania budżetu. Po 

merytorycznej dyskusji i udzieleniu przez panią bur-
mistrz odpowiedzi na pytania radnych, przeprowa-
dzono głosowanie, w wyniku którego dziesięcioma 
głosami za, czterema przeciw i jednym wstrzymują-
cym, burmistrz Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej zosta-
ło udzielone absolutorium z tytułu wykonania budże-
tu za 2007 rok.

Wszystkie projekty uchwał, programy oraz oświadczenia, 
były wcześniej dyskutowane na posiedzeniach właściwych me-
rytorycznie Komisji Rady Miasta Puszczykowa.

Wszystkie uchwały dostępne są w Biurze Rady Miasta oraz 
na stronach internetowych miasta.  o-ks

Piąta sesja

Wybory
W niedzielę 15 czerwca br. odbędą się Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Głosować będzie można w specjalnym 

namiocie na Zakolu Warty. Dlaczego właśnie tam? Bo wtedy będą miały miejsce Dni Puszczykowa i na Zakole Warty przybędzie 
bardzo wielu mieszkańców naszego miasta. Do najważniejszych zadań Młodzieżowej Rady Miasta należy konsultowanie 
ważnych spraw dla młodzieży z władzami Puszczykowa, utrzymywanie więzi z młodzieżą naszego miasta oraz upowszechnianie 
idei samorządności. W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzi 15 członków. o-jer
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Burmistrz Miasta Puszczykowa przedkłada informa-
cję na temat ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 
w 2007 roku.

Zgodnie z art. 67a § 1 punktami od 1 do 3 oraz § 2 Ordy-
nacji podatkowej Organ podatkowy, na wniosek podatni-
ka, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 
podatnika lub interesem publicznym może:

• odroczyć termin płatności podatku
• rozłożyć na raty
• umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe

Zgodnie z w/w umocowaniem Burmistrz Miasta udzie-
liła w 2007 roku następujących ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych:

Podatek od nieruchomości:
1. Umorzenia 23.874,13 zł
2. Rozłożenia na raty 161.169,94 zł
3. Odroczenia terminów płatności 6.566,90 zł

Podatek od środków transportowych:
1. Umorzenia  32.148,00 zł
2. Rozłożenia na raty 6.881,60 zł

Każdy wniosek złożony przez podatnika był bardzo wnikli-
wie rozpatrzony zgodnie z obowiązującymi procedurami za-
wartymi głównie w przepisach ustanowionych w Ordynacji po-
datkowej oraz wskazaniami Najwyższej Izby Kontroli.

Dla porównania w 2006 roku poprzedni burmistrz pod-
jął decyzję o zastosowaniu ulg podatkowych na łączną kwotę 
2.600.399,35 zł, z tej kwoty przypada na:

• umorzenie zaległości podatkowych 2.224.515,11 zł

•  z czego umorzenia dla 
Wielospecjalistycznego 
Szpitala „Puszczykowo” 
S.P.Z.O.Z w likwidacji wyniosły

2 094 469,40 zł

•  rozłożenie na raty i odroczenie 
terminu płatności

375.884,24 zł.

Poniżej, podajemy do publicznej wiadomości wykaz osób 
prawnych i fizycznych, którzy uzyskali ulgi podatkowe ze 
względu na ważny interes podatnika (sytuacja losowa, kryte-
rium dochodowe poniżej 500 zł na osobę) oraz ważny inte-
res publiczny (niedopuszczenie do zmniejszenia liczby miejsc 
pracy z uwagi na kryzysową sytuację firmy, podjęcie inwesty-
cji ratujących obiekt pozostający pod ochroną konserwatora 
zabytków) 

Podatek 
od nieruchomości

Umorzenia
Anna Skowranek  203,00 

Danuta Falbierska  116,00 

Małgorzata Wojciechowska  381,73 

Achiles Figiński  128,00 

Kinga Stasiak  141,00 

Hanna Ochnik Pawłowska  1278,00 

Irena Kaźmierska  106,00 

Łucja Flis  190,00 

Krzysztof Krolich  44,00 

Irena Kaźmierska  106,00 

Jacek Antowski  624,80 

Jan Lalek  6 597,00 

Katarzyna Bekasiak  11 800,00 

Helena Tomaszewska  306,00 

Monika Kujawa  185,00 

Jan Gorzyński  108,00 

Irena Rajczak  145,00 

Paweł Neumann  246,00 

Marian Ginter  730,00 

Krystyna Kortus  104,00 

Jan Gorzyński  216,00 

Irena Kaźmierska  106,00 

Franciszek Grześkowiak  12,60 

 23 874,13 

  

Odroczenia terminu 
płatności

Robert Sokół  2 294,00 

Elżbieta Żarnowska  190,00 

Krzysztof Andrzejewski  4 082,90 

 6 566,90 

UMORZENIA PODATKÓW    w 2007 roku
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UMORZENIA PODATKÓW    w 2007 roku
 

Nowy Komendant
Policji w Puszczykowie
 
16 kwietnia w Komisariacie 

Policji w Puszczykowie odby-
ła się uroczystość przekazania 
stanowiska nowo mianowane-
mu Komendantowi p. Roberto-
wi Rasztorfowi. W uroczystości 
z ramienia Urzędu Miejskiego 
wzięli udział Burmistrz Miasta 
Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
oraz Komendant Straży Miej-
skiej Dariusz Borowski. Pan 
Robert Rasztorf przez ostatnie 
dwa lata kierował funkcjona-
riuszami w pionie kryminalnym 
w jednostce na Starym Mieście 
w Poznaniu. Jest osobą, która 
już wcześniej, wielokrotnie po-
twierdziła swoje duże doświadczenie zawodowe, a także nie-
tuzinkowe zaangażowanie i poświęcenie na każdym z kolej-
nych obejmowanych stanowisk. Robert Rasztorf służy w policji 
od 12 lat, czynnie uprawia lekkoatletykę, interesuje się także 
historią II wojny światowej. 

o-az

Nowy Radny
Na ostatniej sesji Rady Miasta został zaprzysiężony 

nowo wybrany radny – Maciej Stelmachowski. Jest on stu-
dentem III roku Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zna 
dwa języki obce – angielski i niemiecki. Największą jego 
pasją jest harcerstwo. W ZHP zdobywał doświadczenie 
w zarządzaniu zasobami ludzkimi i finansami, a także 
przewidywaniu potencjalnych zagrożeń. Od czterech lat 
prowadzi drużynę harcerską przy Szkole Podstawowej nr 1. 
Mimo młodego wieku posiada doświadczenie zawodowe 
jako specjalista z zakresu inwestycji, szczególnie kapitało-
wych. Ulubioną jego rozrywką jest gra w bilard oraz czy-
tanie książek.

o-jer

Rozłożenie na raty
Krzysztof Andrzejewski  146 983,90 

Anna Łakoma  1 132,60 

Hanna Ochnik Pawłowska  2 370,60 

Ryszard Jagiełło  333,00 

Elżbieta Czarnecka  107,00 

Genowefa Sadowska  4 172,74 

Mieczysław Mikołajewski  1 096,00 

Henryka Wysocka  431,10 

Jan Ratajczak  563,40 

Piotr Kostusiak  2 849,60 

Anna Łakoma  808,00 

Mieczysław Maśliński  322,00 

 161 169,94 

Podatek od środków 
transportowych

Umorzenia  
 

Rel Beta spółka z o.o.  30 193,00 

Bożena Gibaszek  1 380,00 

Achiles Figiński  575,00 

 32 148,00 

Rozłożenia na raty
Lech Łaniecki  3 201,80 

Lech Łaniecki  1 378,00 

Lech Łaniecki  2 301,80 

 6 881,60 

Piotr Szmytkowski

Dane publikujemy na podstawie art. 14 ustawy  
z dn. 30.06.2005 o finansach publicznych.
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We wtorek 20 maja, z inicjatywy radnych, w Puszczykowie 
odbyło się spotkanie samorządowców z czterech sąsiadujących 
gmin z poznańskimi Posłami na Sejm RP, Do sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie przyby-
li Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, 
Krystyna Łybacka, Arkady Fiedler, 
Dariusz Lipiński i Jan Filip Libicki. 
W spotkaniu uczestniczyli: radni 
z Puszczykowa z burmistrz Małgorzatą 
Ornoch-Tabędzką, z Lubonia z bur-
mistrzem Dariuszem Szmytem 
i z Mosiny z wiceburmistrzem 
Sławomirem Ratajczakiem. Pod nie-
obecność radnych z Komornik, któ-
rzy mieli w tym samym czasie posie-
dzenie sesji Rady Gminy Komorniki 
reprezentował wiceburmistrz 
Aleksander Klemczak. Przybyłym posłom przedstawiono listę 16 
przeszkód prawnych utrudniających skuteczne zarządzanie gmi-
nami oraz dyskutowano nad możliwościami pomocy i wsparcia ze 
strony posłów w rozwiązaniu omawianych zagadnień. Jako pro-
blem numer jeden wskazano ograniczoną możliwość stanowienia 
prawa lokalnego w sprawach pozostających w zakresie działania 
gminy, przede wszystkim wprowadzania bardziej szczegółowych 
zapisów regulujących porządek na terenie gminy.

Do spraw wymagających szybkich zmian legislacyjnych za-
liczono cały pakiet problemów związanych z przekształcaniem 
gruntów i gospodarką przestrzenną, potrzebę wprowadzenia 
zryczałtowanej opłaty za wywóz śmieci, a także nieżyciowe za-
pisy w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Podkreślono także konieczność zwiększenia dochodów gmi-
ny z tytułu udziału w podatku PIT i CIT oraz pomocy gminom 
w sprawie milionowych odszkodowań przekraczających moż-

liwości finansowe gmin, z tytułu 
gruntów przejętych w przeszłości 
pod drogi. 

Najwięcej emocji wywoływa-
ła jednak kwestia lotów samolo-
tów F-16 nad naszymi gminami. 
Samorządowcy zapytali posłów 
o rezultaty ich dotychczasowych 
działań w tej sprawie oraz zgłosi-
li swoje liczne wątpliwości, co do 
skuteczności proponowanych roz-
wiązań. Posłanka Krystyna Łybacka, 
która już od kilku miesięcy zajmuje 
się problemem uciążliwości F16, za-

proponowała, aby władze Puszczykowa zaprosiły na sesję wy-
jazdową parlamentarną komisję obrony narodowej. Natomiast 
posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zaproponowała, 
aby również zaprosić komisję ochrony środowiska. Władze 
Puszczykowa oraz sąsiednich gmin z zadowoleniem podchwy-
ciły ten pomysł.

Po żywej dyskusji z radnymi i przybyłymi na spotkanie go-
śćmi posłowie serdecznie podziękowali za możliwość wzięcia 
udziału w konsultacjach z przedstawicielami podpoznańskich 
samorządów i obiecali, że szczegółowo zajmą się przedstawio-
nymi problemami.

Jerzy Jernas

We wtorek 20 maja w Czempiniu miało miejsce histo-
ryczne wydarzenie. W imieniu 16 gmin zarząd Związku 
Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – 
SELEKT”, do którego należy również Puszczykowo, podpisał 
wieloletnią umowę na budowę nowoczesnego centrum odpa-
dów. Samorządowcy podpisali umowę z niemiecką firmą TEW 
Entsorgung GmbH & Co. KG

Gospodarka odpadami jest jednym z bardziej palących 
problemów ochrony środowiska i wymagających komplekso-
wych rozwiązań. Ograniczone możliwości budżetów gmin-
nych spowodowały, że dla realizacji swoich celów statutowych 
Związek podjął decyzję o poszukiwaniu partnera strategiczne-
go. W ubiegłym roku w postępowaniu konkursowym wybra-
no firmę TEW Entsorgung GmbH & CKG, która zaproponowa-
ła najnowocześniejsze dostępne rozwiązania technologiczne. 
Najważniejszym elementem związkowego systemu gospodar-
ki odpadami będzie Centrum Zagospodarowania Odpadów. 
Powstanie ono do 2011 roku w miejscowości Piotrowo 
Pierwsze w gminie Czempiń. Jego budową, a potem przetwa-
rzaniem odpadów zajmie się właśnie niemiecki partner. 

Uczestnikami Związku jest 16 wielkopolskich gmin: Brodnica, 
Czempiń, Dolsk, Dopiewo, Granowo, Grodzisk Wielkopolski, 
Kamieniec, Komorniki, Gmina Kościan, Miasto Kościan, Miasto 
Luboń, Mosina, Miasto Puszczykowo, Rakoniewice, Stęszew 

i Wielichowo. Łącznie na terytorium Związku zamieszkuje 
ponad 228 500 mieszkańców. Związek ma formułę otwar-
tą i w najbliższym czasie przewiduje się dołączenie do nie-
go następnych gmin, w tym Komornik i Dopiewa. Docelowo 
Centrum obsługiwać będzie ponad 400 000 mieszkańców. 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka

Parlamentarzyści w Puszczykowie

Cenna współpraca

Na zdjęciu: Dorota Lew burmistrz Czempinia, przewodnicząca 
Zarządu Związku SELEKT i Dyrektor Andreas Klein z firmy TEW 
Entsorgung GmbH & Co. KG.
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Cieszymy się, że dobiegły końca prace związane z moder-
nizacją ulicy Poznańskiej w Puszczykowie. Inspektorzy dopilno-
wali, aby wszelkie usterki zostały usunięte. Poprawiono chodni-
ki, wyregulowano i częściowo powymieniano włazy studzienek 
kanalizacyjnych, wykonano oznakowanie pionowe i poziome. 
Czy jest ulicą na miarę ambicji Puszczykowa? Zawsze znaj-
dą się tacy, którzy powiedzą, że można było ją zrobić lepiej. 
Jej obecny kształt jest odzwierciedleniem projektu, możliwo-
ści finansowych miasta i rzetelności wykonawców wybranych 
z przetargu.

Przypomnijmy sobie jednak jak ulica 
Poznańska wyglądała jeszcze rok temu. Było na 
niej pełno dziur, a na chodnikach można było 
złamać nogę. Teraz w dużej mierze od mieszkań-
ców i od sposobu użytkowania zależeć będzie 
jej stan techniczny. Już dzisiaj w kilku miejscach 
widać popękane krawężniki, efekt parkowania 
ciężkich samochodów. Dlatego poustawiano 
znaki drogowe, które mają jednoznacznie wska-
zywać gdzie i jak można zaparkować. 

Mieszkańcy pytają, czy nie za dużo tych zna-
ków? Niestety nie. Zostały postawione zgodnie z wymogami. 
Trzeba pamiętać o kilku zasadach wynikających z prawa o ru-
chu drogowym. Każde skrzyżowanie odwołuje część ustawio-
nych znaków, a więc za skrzyżowaniem trzeba je powtórzyć. 
Oznakowanie poziome jest powtórzeniem oznakowania pio-
nowego, ale go nie zastępuje. Odpowiedzialność za właściwe 
oznakowanie ponosi zarządca drogi czyli miasto Puszczykowo. 
W przypadku kolizji pierwszą czynnością policji jest sprawdze-
nie właściwego oznakowania. Mieszkańcy pytają również, dla-
czego chodnik przy ścieżce rowerowej zlokalizowany jest od 

strony jezdni? Gdyby było odwrotnie osoby wsiadające i wy-
siadające z autobusu musiały stawać wprost na ścieżkę rowe-
rową, co stwarzałoby zagrożenie.

Przypomnijmy, że projekt zatytułowany „Moderniza-
cja ulicy Poznańskiej w mieście Puszczykowo” (Umowa 
z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie Z/2.30/
III/3.1/561/06/U/25/06 – z dnia 13.12.2006 r.) był współ-
finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegro-

wanego Programu Operacyjne-
go Rozwoju Regionalnego oraz 
ze środków budżetu państwa. 

W realizacji zadania znaczący 
był również udział środków mia-
sta. Możemy być dumni z takiej in-
westycji. Zadbajmy zatem o swoją 
własność, tak by nie dewastowano 
słupków, koszy na śmieci, trawni-
ków czy skrzynek na kwiaty. Żadna 
z ościennych gmin nie może się 
poszczycić tak reprezentacyjną uli-

cą i życzmy sobie, by przez długie lata była naszą najlepszą 
wizytówką. 

Z okazji zakończenia projektu zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców Puszczykowa na ulicę Poznańską na 
uroczystą paradę dzieci i młodzieży z bębnami i wła-
snoręcznie zrobionymi wehikułami. Przemarsz ulicą 
Poznańską zainauguruje Dni Puszczykowa. Odbędzie się 
w piątek 13 czerwca od godziny 17.00 do 19.00 w cen-
tralnym odcinku ulicy. 

Barbara Mulczyńska

AKTUALNOŚCI

Zakończenie prac na ulicy Poznańskiej

Lipy na Kościelnej
Pod koniec marca br. specjali-

styczna firma przystąpiła do prac 
pielęgnacyjnych w koronach dwóch 
lip rosnących przy ul. Kościelnej. 
Prace zostały jednak zablokowane 
przez mieszkańców ulicy, którzy wy-
razili stanowczy sprzeciw planowa-
nym cięciom. Decyzją Remigiusza 
Motyckiego – kierownika Referatu 
Gospodarki Komunalnej prace 
wstrzymano po wniesieniu pisem-
nego protestu ze strony właściciela 
posesji usytuowanej przy drzewach, 
który jednocześnie zaapelował do Urzędu Miejskiego o niepodejmo-
wanie działań ingerujących w korony drzew, aż do momentu przed-
stawienia przez nich fachowej ekspertyzy. Urząd zwrócił się do wska-
zanego przez mieszkańców biegłego sądowego Andreasa Engela 
– rzeczoznawcę kształtowania terenów zielonych i krajobrazów z proś-
bą o dokonanie ekspertyzy. W dniu 26 kwietnia Andreas Engel oso-
biście nadzorował wykonanie cięć pielęgnacyjnych na dwóch lipach. 
Koszt przeprowadzonej ekspertyzy oraz ponowne zamówienie firmy 
dokonującej cięć kosztowały Urząd Miejski dodatkowe 2 500 zł. 

Remigiusz Motycki

Nasze drogi
W dniu 15 maja odbył się odbiór ulicy Powstańców 

Wielkopolskich. Zgodnie z życzeniem mieszkańców zosta-
ły zamontowane dwa progi zwalniające. Obecnie trwają 
prace na ulicy Nowej, w najbliższych dniach rozpocznie 
się budowa kanalizacji deszczowej na Rynku. Natomiast 
ulica Wspólna zyskała na odcinku 300 m kanalizację desz-
czową, podbudowę, nowy chodnik oraz nawierzchnię bi-
tumiczną. Ostatnio zakończono remont ulicy Poznańskiej, 
a już informujemy o kolejnych utrudnieniach. Z infor-
macji uzyskanych w Wielkopolskim Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich wynika, że w najbliższych dniach roz-
pocznie się remont drogi wojewódzkiej 430, czyli szo-
sy mosińskiej. Zostanie ułożona nakładka bitumiczna. Po 
zakończeniu prac rozpocznie się modernizacja skrzy-
żowania drogi 430 z ulicą Poznańską przy cmenta-
rzu. Informowaliśmy już Państwa o tym we wcześniej-
szych numerach Echa. Urząd Miejski w Puszczykowie nie 
zgodził się na skierowanie całego ruchu ulicą Poznańską. 
Prace będą więc wykonywane na połowie jezdni, a ruch 
samochodowy odbywać się będzie jedną stroną drogi 
i kierowany będzie sygnalizacją świetlną.

Barbara Mulczyńska
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Przejście 
dla
pieszych
W związku z licznymi in-

terwencjami mieszkańców, 
Urząd Miejski w Puszczy-
kowie zwrócił się z prośbą 
do Wielkopolskiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich 
o rozważenie możliwo-
ści zlokalizowania przejścia 
dla pieszych na drodze 430 
w rejonie ulicy Ogrodowej 
w Puszczykowie. Wizja lo-
kalna odbyła się w dniu 21 
maja, w wyniku której usta-
lono, że w tym miejscu zo-
stanie wybudowne przejście 
dla pieszych..

o-bm

Kwiaty na ulicach
Z przyjemnością informujemy, że nasza akcja dotycząca kwietników na ul. Poznańskiej 

i Dworcowej została pomyślnie zrealizowana. Urząd Miejski zamówił 40 kwietników, któ-
re zostały wypełnione barwnymi kwiatami i ustawione przy posesjach. Mieszkańcy, którzy 
zdecydowali się przyjąć pod opiekę klomby, będą podlewać kwiaty, utrzymywać w czystości 
skrzynie, natomiast Urząd Miejski zapewni wymianę kwiatów. Dziękujemy mieszkańcom na-
szego miasta za poparcie inicjatywy.

Remigiusz Motycki
 

Od listopada ubiegłego roku Związek Powiatów Polskich, 
Związek Miast Polskich oraz Norweski Związek Władz Lokalnych 
realizuje projekt doradczo-szkoleniowy. Jest on współfinanso-
wany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 
Poszczególne komponenty projektu pozwalają aktywnym sa-
morządowcom na wzajemną wymianę wiedzy, wzmacnia-
nie kompetencji merytorycznych, umiejętności pracy zespoło-
wej oraz podnoszenie motywacji do poprawy jakości usług. 
Głównym celem projektu jest doskonalenie zarządzania usłu-
gami dla mieszkańców oraz bardziej oszczędne wydatkowanie 
środków finansowych posiadanych przez samorządy. Ważnym 
celem jest również podnoszenie poziomu zadowolenia miesz-
kańców z usług dostarczanych przez samorząd.

Jednym z elementów programu jest grupa szkoleniowa, 
która doskonali swoje umiejętności w zakresie świadczenia 

usług techniczno-komunalnych. Urząd Miasta Puszczykowa 
wziął udział w tym programie i skierował na szkolenie kie-
rownika Referatu Gospodarki Komunalnej. Cykl szkoleniowy 
kończy się w maju, a warunkiem uzyskania certyfikatu jest 
obrona pracy końcowej napisanej przez każdego z uczest-
ników. Remigiusz Motycki zaproponował, aby tematem pra-
cy był nowy system gospodarowania odpadami, jako część 
pakietu „Czyste Puszczykowo”. W pracy zawarto dotych-
czasowe poczynania i spostrzeżenia z pierwszego kwarta-
łu funkcjonowania systemu oraz wnioski. Nie zabrakło też 
programu działań na najbliższe miesiące. Temat tak bardzo 
zainteresował uczestników szkolenia, że 20 maja praca zo-
stała zaprezentowana w Warszawie na konferencji podsu-
mowującej cykl szkoleniowy. 

Remigiusz Motycki

Uczą się od nas
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PUSZCZYKOWIANIE

Z niezwykłym pismem przyszli do Przewodniczącego Rady 
Miasta młodzi mieszkańcy Puszczykowa. Poprosili w nim o od-
powiedź władz miasta na kilkanaście pytań. Wszystkie one do-
tyczyły jednego problemu. Co miasto robi dla młodzieży? Pod 
pismem podpisało się ponad sto młodych osób. Przeżyłem 
parę lat na tym świecie i trochę już widziałem. Od wielu lat 
zajmuję się również problematyką subkultur młodzieżowych, 
ale muszę przyznać, że postawa młodych Puszczykowian uję-
ła mnie. Dlaczego? Ponieważ w obecnych czasach dominuje 
konformizm. Jesteśmy zniewoleni doktryną konsumpcji i suk-
cesu. A tu nagle młodzi ludzie mówią – „Dość, to jest głupie”. 
Dziewiętnaście lat po stworzeniu w pełni demokratycznego 
społeczeństwa przypominają o swoich prawach. Przypominają 
starszym o ich powinnościach. Trzeba poważnie zastanowić 
się, co włodarze miasta przez te dwie dekady zrobili dla swo-
ich dzieci. Może warto przyjrzeć się innym miastom europej-
skim i wyciągnąć wnioski.

Niestety zamknięto w Puszczykowie kino, a Miejski Ośrodek 
Kultury nie potrafił dostosować się do zmieniających potrzeb. 

Na łamach lokalnej prasy dużo miejsca poświęca 
się przedsiębiorcom budującym domy na Rynku. 
Szkoda, że na Rynku przedsiębiorcy nie planu-
ją niczego dla młodzieży. Może zechcieliby zor-
ganizować klub muzyczny, pub z bilardem, czy 
choćby zwykłą dyskotekę? Szanuję puszczykow-
ską młodzież, że podjęła próbę zwrócenia uwa-
gi na ważne problemy społeczne, że postanowi-
ła wykrzyczeć swoje prawdy i wreszcie – że jest 
sobą.

Przewodniczący Rady Miasta – Marek Błajecki, po 
otrzymaniu petycji zaprosił wspólnie z Burmistrz 
Miasta – Małgorzatą Ornoch-Tabędzką autorów 
pismana spotkanie. Przez prawie dwie godziny 

rozmawiano o potrzebach młodzieży. Dyskutowano również 
o kontrowersyjnym nadzorze puszczykowskich policjantów nad 
nieletnimi mieszkańcami naszego miasta, którzy zamiast otrzy-
mać poczucie bezpieczeństwa czują się przeganiani z miejsc 
publicznych. Na spotkanie przybył nowy komendant Policji – 
Robert Rasztorf, a także proboszcz parafii pw. Matki Boskiej 
Wniebowziętej – Wojciech Pieprzyca. We wszystkie problemy 
młodego pokolenia wsłuchiwali się również pracownicy Urzędu 
Miejskiego odpowiedzialni za sport, kulturę, media, czy wresz-
cie porządek publiczny. Wszyscy uczestnicy spotkania umówili 
się, że za miesiąc spotkają się ponownie, aby omówić postępy 
we wspólnych działaniach.

Kultowy raper z Jeżyc – PEJA śpiewa swoim rówieśni-
kom „Ciemno już, zgasły wszystkie światła. Ciemno już, 
noc nadchodzi, głucha”. Głęboko wierzę, że nigdy nie 
zapanuje „ciemna noc” nad Puszczykowem, a szczegól-
nie nad domami naszej młodzieży.

Jerzy Jernas 

Jutro 
będę duży 

Dwadzieścia lat temu wokalista ze-
społu Sztywny Pal Azji śpiewał „Na 
białym, czarnym kreślę jakieś plamy... 
Jutro będę duży – dzisiaj jestem mały!” 
Piosenka ta stała się hymnem pokolenia 
stanu wojennego. Czy dzisiejsi rodzice 
pamiętają, o co walczyli w młodości?

Nie musieliśmy długo czekać, aby znów zobaczyć zma-
gania puszczykowskich wędkarzy ze śmieciami – tym razem 
przy stawku koło Cmentarza Parafialnego. W poniedziałek 
21 kwietnia grupa strażników przy kole PZW w Puszczykowie 
stawiła się w pełnym uzbrojeniu. Grabie, widły i piła moto-
rowa – wszystko po to, aby zaprowadzić porządek w tym 
urokliwym zakątku naszego miasta. Wycięto suche krzewy 
i gałęzie, wybrano z wody i brzegu stawu trzy worki śmieci. 
Ściągnięto nadmiar pływających wodorostów, ryzykując przy 
tym wpadnięciem do wody. Ale dla wędkarzy to nic szczegól-
nego. Niech ktoś pokaże mi choćby jednego wędkarza, który 
nad wodą nie zamoczył spodni (czasami po pachy!!!). Referat 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego zadbał o to, aby 
wszystkie zebrane śmieci tym razem trafiły tam, gdzie trafić 
powinny....

Kolejną akcją węd-
karze pokazali, że 
przyroda i czystość są 
dla nich bardzo waż-
ne. Już teraz odgraża-
ją się kolejnymi wypa-
dami nad wodę – nie 
koniecznie z wędką!

Remigiusz Motycki

Wędkarze atakują...
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Wakacje tuż, tuż...
Jak co roku, również tego lata, dzieci i młodzież z Puszczykowa będą mogły korzystając z dofinansowania miasta wyje-

chać na wakacje. Urząd Miejski, po konsultacji z radnymi, proponuje dwa wyjazdy. Pierwszym z nich będą 14-dniowe wa-
kacje sportowe w Sierakowie. Natomiast drugim ośmiodniowe górskie wakacje w Szczawie. Łącznie przewidziano 80 miejsc 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Budżet miasta częściowo pokryje koszty wypoczynku. Jednak po stronie 
zainteresowanych należy liczyć się z opłatą w wysokości 460 zł w przypadku wakacji w Sierakowie lub 360 zł za wypoczynek 
w Szczawie. W ramach opłaty i dofinansowania pokryte zostaną koszty m.in. noclegu, wyżywienia, opieki, ubezpieczenia, 
dojazdu oraz rozgrywek sportowych i wycieczek w góry. Szczegółowe informacje zamieszczone są w szkołach, na stronie in-
ternetowej miasta www.puszczykowo.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych Urzędu. Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego przy ul. Podleśnej 4, do 5 lipca lub do wyczerpania miejsc.

Iwona Janicka 

Urząd Miejski
zaprasza serdecznie wszystkie dzieci
na Dzień Dziecka w czwartek 5 czerwca.
Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji:

ZACHĘCAMY SPONSORÓW DO ZGŁA-
SZANIA SIĘ I WSPÓŁPRACY – WSZELKIE 
UPOMINKI DLA DZIECI MILE WIDZIANE 
(kontakt:Biuro Promocji i Komunika-
cji Społecznej, tel 061 898 37 20)

dla młodzieży w wieku gimnazjalnymwarsztaty tańca współczesnego (capoira, hip-
hop, break-dance, beat-box), a także rap – występ 
zespołu Karollo i PeZetPe – raperzy z Puszczykowa 
na Zakolu Warty

dla dziec
i z klas 

4-6

warsztaty plastyczno-muzyczno-taneczne w 

namiocie mongolskim Jurta–Hałasów

na Zakolu Warty

Konkurs malarski
„Dziecięca wizja Zakola Warty”

na Zakolu Warty

dla dzieci  z klas 0-3spektakl interaktywny z niespodziankami „Podróże dookoła świata i piosenki z plecaka” łąka pomiędzy SP nr 1 a ul. Wysoką

dla dzieci w wieku 
przedszkolnym
teatrzyk Krokodyl i spektakl pt. „Baśń o korsarzu Palemonie” 

sala gimnastyczna SP nr 1, godz. 10.00

Organizację Dnia Dziecka wspiera Biblioteka Miejska w 
Puszczykowie, szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola.

Szczegóły organizacyjne dotyczące Dnia Dziecka będą 
przekazane przez nauczycieli i wychowawców.

Na występy teatrzyku KROKODYL zapraszamy na godz. 
10:00 także dzieci w wieku 3-6 lat nie uczęszczające 
do przedszkola (wraz z opiekunami, wstęp wolny).

DZIEŃ DZIECKA
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DZIECI I MŁODZIEŻ

W połowie maja do Puszczykowa zjechali się bardzo młodzi 
piosenkarze. Już po raz trzeci zorganizowano Międzyszkolny 
Festiwal Piosenki Małolata, nad którym patronat objęła 
Burmistrz Miasta. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowa-
ło 32 uczniów reprezentujących 11 szkół z naszego powiatu. 
Młodzi piosenkarze przyjechali z Lubonia, Kórnika, Trzebawu, 
Daszewic, Dopiewa i Mosiny. Nie zabrakło także przedstawi-
cieli naszego miasta. Jury (w którym 
zasiadała m.in. znana wokalistak 
Ewa Nowrot) podkreśliło, że pozim 
był bardzo wyrównany, a młodzi wy-
konawcy zachwycili nie tylko głosem, 
ale również grą aktorską i choreogra-
fią. Swoim talentem nie odbiegali 
od tych, których możemy zobaczyć 
na wielkich scenach. Jury oceniało 
uczestników w trzech kategoriach 
wiekowych. Wśród najmłodszych 
(zerówki i pierwsze klasy) największe 
uznanie zdobyła Justyna Sikorska ze 

Szkoły Podstawowej w Daszewicach. 
Wśród uczniów klas drugich i trzecich 
jury najwyżej oceniło Joannę Jurgę z Dopiewa. 
Natomiast puszczykowianka Joanna 
Olendrowicz ze szkoły Podstawowej nr 2 
zwyciężyła grupie wiekowej uczniów klas 
czwartych, piątych i szóstych. W trakcie 

uroczystości wrę-
czania nagród bur-
mistrz Puszczykowa 
Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyrazi-
ła nadzieję, że już wkrótce nasze mia-
sto będzie wszystkim znane z organiza-
cji właśnie tego Festiwalu. Gratulujemy 
uczniom, rodzicom i nauczycielom. 
Życzymy dalszych sukcesów edukacyj-
nych. Gratulacje i podziękowania nale-
żą się organizatorom, a w szczególno-
ści pani Mirosławie Przybylskiej.

Iwona Janicka

Majówka w stylu hollywoodzkim

Śpiewające małolaty

Niestraszne nam deszcze, niestraszne nam 
zimno, niestraszne błoto oraz chwilowy brak prą-
du i inne przeciwności losu. Majówka z Filmem 
rozpoczęła się punktualnie. Już o godzinie 13:00 
boisko Gimnazjum nr 2 zmieniło się w istny 
plan filmowy. Otworzono trzy kafejki o nazwach 
„W Starym Kinie”, „Hollywood” i „Łubudu”. Klasy 
I i II przygotowały stoiska z różnorakimi przed-
miotami, które można było nabyć za „puszczy-
ki”. Żaden deszcz nie był w stanie zmyć zapachów 
dochodzących z filmowych „restauracji”, a także 
uśmiechów sprzedawców. Majówka rozpoczęła 
się od tradycyjnej już loterii, podczas której dwoje 
prowadzących (wyglądających jak Charlie Chaplin 
i Charlie Chaplin II) losowało tajemnicze numery 
z bardzo wartościowymi nagrodami. Nie obyło 
się bez śmiechu, gdyż wielu mężczyznom trafi-
ły się wspaniałe paczuszki z depilatorami i loków-
kami. Między kolejnymi losowaniami każda z klas 
I i II (bo III pilnie pracowały w swoich kafejkach, 
kosztując wszystkiego, aby goście przypadkiem 
się nie otruli) miała za zadanie przygotować krót-
ki popis związany z wybranym filmem lub filmo-
wym zagadnieniem. Można było usłyszeć kawał-
ki z „Mission impossible” czy „Władcy Pierścieni”. 
O godzinie 16.00 na scenie pojawili się Karollo – 
Karol Magdziarek i PeZetPe – Przemek Pietrzak, 
którzy odegrali własny koncert. Zaśpiewali kilka 
swoich utworów, które wpadły w ucho całej pu-
bliczności. Dosłownie całej, bo przy ich muzyce 
bawili się wszyscy bez barier wiekowych. Podczas 

Majówki naszą szkołę odwiedził Pan Witold 
Dębicki – aktor Teatru Nowego w Poznaniu, 
a także Gabriel Fleszar – piosenkarz. Po przywi-
taniu gości przez Dyrektora Szkoły i  Burmistrz 
Miasta zadano im kilka pytań, a Gabriel Fleszar 
zagrał i zaśpiewał jeden ze swoich utworów. 
Nie zapomniano także o szkolnym kółku teatral-
nym które, zaprezentowało swoje umiejętno-
ści w krótkim, ale wyjątkowym przedstawieniu 
– „Kopciuszek”. Swoje niezwykłe umiejętności 
zaprezentowała także sama pani Liebthal, która 
prowadzi to kółko. Uczniowie zainteresowani byli 
także pokazem rowerowym oraz tego, co moż-
na na takim rowerze wykonać. Wysłuchali także 
koncertu grupy o nazwie „Tutaj zespół”, który za-
grał znane motywy filmowe. Oczywiście, jak przy-
stało na Majówkę z Filmem, podczas całej impre-
zy można było obejrzeć krótkie, autorskie filmy 
uczniów naszej szkoły. Były wśród nich film Stasia 
Kańskiego, historia Małego Księcia przygotowana 
przez uczniów klasy III c (L’histoir du Petit Prince – 
film francuskojęzyczny) a także TUTAJ FILMY.

Zapachy z przyszkolnych kafejek roznosiły-
by się na pewno do teraz, gdyby nie nadejście 
godziny 18.00 i ostateczne losowanie w lote-
rii. Ze stoisk znikały ostatnie atrakcyjne przed-
mioty, a zapach frytek, tostów i niewyobrażal-
nej ilości ciast powoli przygasał. Mimo deszczu 
Majówka udała się i to naprawdę...w hollywo-
odzkim stylu.

Adam Łuczak, klasa III c
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DNI PUSZCZYKOWA

KULTURA
13.06.2008 – PIĄTEK
DZIEŃ ULICY POZNAŃSKIEJ
17.00 – 19.00
Muzyczno-taneczna parada na ul. Poznańskiej. 
Na platformach: Jambe Fola z Ewą Sykulską i uczestnika-
mi projektu muzyka Bębnów, zespół raperów z Puszczykowa; 
autobus z wesołą muzyką i tańczącymi uczniami gimnazjum – 
prowadząca: Agata Bogańska z programu telewizyj-
nego You Can Dance!
Realizacje dzieci i młodzieży z Puszczykowa! 

Zapraszamy na świetny spacer–zabawę! Wyruszamy z zatoczki 
przy ul. Lipowej do ronda przy sklepie Arturo. Później zaprasza-
my wszystkich na skwer przy ul. Poznańskiej pomiędzy Apteką 
a budynkiem Komisariatu Policji na ognisko oraz kiermasz rze-
miosła artystycznego!

19.00 – 23.00
Koncerty Puszczykowskich 
Zespołów nad Zakolem 
Warty: 
Pezetpe Karollo, Projekt 
P, Dreary Mover, Hope, 
Baba Jaga Ojo z zespołem 
Jakoś to będzie (Jerzyk z 
KULT !)

14.06.2008 – SOBOTA
PIKNIK NAD WARTĄ
12.00  Wernisaż wystawy malarstwa na szkle Romy D. 

Zięby „Inna droga Johnny Walker’a” – Salon 
Artystyczny (Pałac Ślubów) ul. Podleśna 17

10.00  Warsztaty dotyczące przyszłości Zakola Warty, 
prowadzi Andreas Billert, Zakole Warty

12.30  pokazy taneczne (tai-chi, jiu-jitsu, taniec nowoczesny)

ZAKOLE WARTY – 3xM 
– MELOMANII, MEDYCY, 
MARGARETKI
14.00  powitanie uczestników 

pikniku
14.30  koncert – Wiesław Prządka
16.00  koncert – Kwartet 

Smyczkowy Filharmonii 
Poznańskiej

17.30  ogłoszenie wyników konkursu na „Najpiękniej 
Udekorowany Margaretkowy Parasol”

18.00  koncert – Kameralny Zespół Muzyczny 
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

18.30  Biesiada z Jackiem Hałasem – 
tańce i muzyka na żywo

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dotyczą-
ce przyszłości Zakola Warty mieszkańców 
Puszczykowa, ekologów, wędkarzy, turystów, 
leśników, socjologów, urbanistów, architek-
tów, plastyków oraz wszystkich, którzy zain-
teresowani są losami tego terenu. O godz. 
13.30 zostaną ogłoszone wyniki konkur-

su „Dziecięca Wizja Zakola Warty”.
W sobotę odbędzie się konkurs na „Najpiękniej Udekorowany 
Margaretkowy Parasol”. Parasole przystrajamy na terenie 
Zakola Warty na stoiskach artystycznych. W programie warszta-
ty: wikliniarskie, filmowe, zdobienia przedmiotów „decoupage”, 
malarskie oraz tańca ulicznego. 

15.06.2008 – NIEDZIELA 
10.30  Msza Święta w intencji mieszkańców 

miasta Puszczykowa, Kościół św. Józefa
12.00  Muzyka na dzień dobry – 

koncert zespołu Strefa Zero 
13.00  Muzykowanie z Maciejem Kubackim 
15.00  Koncert śpiewających najmłodszych 

(laureatów III Międzyszkolnego 
Festiwalu Piosenki Małolata)

16.00  Powitanie uczestników spływu 
kajakowego Wartą, Rozstrzygnięcie 
konkursów, wręczanie nagród

17.00  Open Mic z Ewą Nawrot 
w Puszczykowie – koncert 
profesjonalnych muzyków 
i młodych wokalistów 
z Puszczykowa

Gwiazdy 
wieczoru:         
19.00 koncert zespołu Muchy
21.00 koncert  
Pat Appleton (De Phazz) 

Jacek Hałas

Prządka

Baba Jaga Ojo

Muchy

Pat Appleton

DNI 
PUSZCZYKOWA

13-15.06.2008 PIĄTEK – NIEDZIELA
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DNI PUSZCZYKOWA

Zachęcamy do wzięcia udziału w spływie kajakowym, który odbędzie się 15.06.2008 r. 
Zgłoszenia prosimy kierować do Piotra Guziałka, nr tel. 509 605 200 Ilość miejsc ograniczona!

Podczas Dni Puszczykowa na Zakolu Warty chętni będą mogli odbyć lot Balonem nad 
Puszczykowem (niedziela),
popłynąć w rejs statkiem „Bajka” po Warcie (odpłatnie-sobota, niedziela).
Dla najmłodszych w programie plac zabaw z dmuchanymi zjeżdżalniami i karuzela. W nie-
dzielę zachęcamy przez cały dzień do skorzystania z licznych gier i zabaw dla małych i dużych 
(konkurencje rodzinne!) 

Swoją działalność przybliżą mieszkańcom Puszczykowa lokalni twórcy, rzemieślnicy oraz orga-
nizacje pozarządowe. 
Zapraszamy też na jedyny w swoim rodzaju kiermasz rzemiosła artystycznego! 
Dla wszystkich przybyłych przygotowana jest bogata oferta gastronomiczna.

Dla kibiców piłki nożnej przygotowa-
liśmy miejsca, gdzie będą mogli ra-
zem oglądać Finały Mistrzostw 
Europy 2008 i przeżywać sportowe 
emocje: ul. Poznańska – skwer pomiędzy 
Apteką a budynkiem Komisariatu Policji 
(13.05.2008) oraz ul. Nadwarciańska, 
Zakole Warty (13-15.06.2008)

09.06.2008 – godz. 18.00 – losowanie – 
turniej zespołów niezrzeszonych – MOSiR, budynek klubowy
Godz. 20.00 losowanie turnieju tenisa ziemnego seniorów – 
MOSiR, korty

14.06.2008 – SOBOTA 
10.00   Rozpoczęcie rozgrywek sportowych
  Szachy – Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Seniorzy – klub 

seniora
 Badminton – Centrum Tenisowe Angie
10.30 Turniej Piłki Koszykowej (losowanie) – MOSiR
  Turniej Tenisa Ziemnego, Szkoły Podstawowe, Gimnazja 

– korty tenisowe przy Szkole Podstawowej nr 2
11.00  Mecz Piłki Nożnej Juniorzy Młodsi – Las Puszczykowo – 

Patria Buk – MOSiR
 Turniej Piłki Siatkowej (losowanie) 

– MOSiR
Turniej Tenisa Ziemnego Seniorów – 
korty MOSiR
Brydż (losowanie) – pracownia arty-
styczna (dawny MOK)

15.06.2008 – NIEDZIELA 
06.00 Zawody Wędkarskie (w okolicy ośrodka leśników)
09.00  Rozgrywki Sportowe
  Turniej Tenisa Stołowego (losowanie) 

– Szkoła Podstawowa nr 1
10.00  Kontynuacja Rozgrywek Piłki Nożnej, 

Zespoły Niezrzeszone – MOSiR
  Piłka Nożna Memoriał Jerzego Gołębiowskiego 

– boisko przy Szkole Podstawowej nr 1
10.30  Finały, Tenis Ziemny Szkoły 

Podstawowe, Gimnazja 
– korty tenisowe przy 
Szkole Podstawowej nr 2

11.00  Finały, Tenis Ziemny, 
Seniorzy – MOSiR

  Finały, Piłka Siatkowa 
– MOSiR

  Finały, Piłka Koszykowa 
– MOSiR

12.00  Wyścig w Kolarstwie Górskim Szkoły Podstawowe, 
Gimnazja, szkoły średnie – Zakole Warty

12.30  Finały Puszczykowskiej Ligii Piłki Nożnej Szkół 
Podstawowych – boisko przy Szkole Podstawowej nr 1

14.00  Bieg Uliczny start przed pomnikiem na ul. Poznańskiej 
(przy dworcu PKP) ul. Wczasową na Zakole Warty

  Piłka Nożna Seniorzy – Las Puszczykowo 
– Orkan Manieczki – MOSiR

14.00  Rajd Rowerowy start z parkingu 
przy Szkole Podstawowej nr 1

16.00   Wręczenie Oskarów Sportowych oraz pucharów 
i medali za rozgrywki sportowe

18.00  Pokaz lotniczy nad Zakolem Warty 
– Dariusz Kasprzak i Jerzy Siekierski 
z Aeroklubu Poznańskiego

Serdecznie Wszystkich Zapraszamy!

SPORT13-15.06.2008 PIĄTEK – NIEDZIELA
SERDECZNIE 

ZAPRASZAMY
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KULTURA

W gorący majowy poniedziałek do Ogrodu Tolerancji 
i Kultur znajdującym się w Muzeum Arkadego Fiedlera przy-
było wielu mieszkańców Puszczykowa. Przyjechało też wiele 
osób z Poznania, Warszawy i innych miast naszego globu. Nie 
zabrakło znakomitych ludzi kultury i polityki, a także przedsta-
wicieli samorządów, sejmu, rządu oraz innych państw. Na uro-
czystość „wodowania” Santa Marii przybyli m.in. wojewoda 
Wielkopolski – Piotr Florek, starosta Powiatu Poznańskiego – 
Jan Grabkowski, prezydent Miasta Poznania – Ryszard Grobelny, 
ambasador Ekwadoru -Fernando Flores, radca ds. kultury am-
basady Hiszpanii w Polsce i jednocześnie konsul – Jose Manuel 
Ramirrez, a także wielkopolscy posłowie. Nie zabrakło również 
radnych naszego miasta wraz z burmistrz Małgorzatą Ornoch 
–Tabędzką na czele. Największą sensację wywołał jednak hisz-
pański arystokrata, książe de Veragua – Krzysztof Kolumb. Jest 
on w prostej linii potomkiem odkrywcy Ameryki. Niezwykłym 
wydarzeniem był również przyjazd legendarnego polskie-
go podróżnika i filmowca – 91-letniego Stanisława Szwarc 
-Bronikowskiego. 

Podczas uroczystości Arkady Radosław Fiedler – najstarszy 
syn autora „Dywizjonu 303” przypomniał historię fascynacji 
jego ojca Ameryką Łacińską i kulturą iberyjską. Opowiedział 
również o szalonym pomyśle zbudowania repliki żaglowca, 
na którym Krzysztof Kolumb odkrył Europejczykom – Amerykę. 
Sam Krzysztof Kolumb przytoczył obecnym gościom dzien-
niki jego przodka, które doskonale oddawały determinację 

i heroizm ówczesnych podróżników. Dziesiątki fotoreporterów 
i kamerzystów telewizyjnych filmowało uroczysty moment po-
święcenia statku, a także przecięcia symbolicznej wstęgi. Z naj-
wyższego miejsca pokładu rozległa się wówczas muzyka grana 
przez peruwiańskich Indian. Przybyli goście tłumnie weszli na 
pokład legendarnego statku i podziwiali z niego… panoramę 
Puszczykowa. 

Jeszcze tego samego dnia miliony widzów dowiedzia-
ły się o niezwykłej imprezie w naszym mieście i to zarówno 
z „Teleekspresu”, jak i głównego wydania „Wiadomości”.

Jerzy Jernas

W samo południe

Boso przez świat

W samo południe misjonarz ojciec Bogdan Swoiński poświęcił „Santa 
Marię” – replikę słynnego żaglowca, która będzie pływała w naszej wy-
obraźni. Świadkiem tego wydarzenia był sam Krzysztof Kolumb, który 
przybył do Puszczykowa prosto ze słonecznej Hiszpanii. 

Takich tłumów dawno nie było w Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera. 
Magnesem dla mieszkańców, nie tylko Puszczykowa, okazał przyjazd znanego podróżni-
ka Wojciecha Cejrowskiego. Jest on bardzo wyrazistą postacią, która od kilku lat prowadzi 
w telewizji autorski program „Boso przez świat”. Cejrowski jest też autorem sześciu ksią-
żek podróżniczych, w tym nagrodzonej Bursztynowym Motylem „Gringo wśród dzikich 
plemion”.

Do Puszczykowa przyjechał, aby otworzyć w muzeum wystawę swoich fotografii z eg-
zotycznych podróży. W samo południe stanął boso na schodach domu Fiedlerów i przemó-
wił do swoich wielbicieli. Jak zwykle barwnym językiem opowiedział o swojej pasji podró-
żowania, poznawania nowych światów, a także robienia zdjęć, a raczej portretów swoim 
bohaterom. Nie mogło się obejść bez wyjaśnień Cejrowskiego dotyczących deklaracji wy-
jazdu z Polski. – Nigdy nie powiedziałem „porzucam Polskę”- mówił podróżnik – Matki się 
nie porzuca w żadnych okolicznościach. Natomiast nie widzę nic złego w tym, że człowiek 
ma wybrankę serca i wyprowadza się do niej. Odczepcie się od Cejrowskiego – kontynu-
ował, – że kupił sobie domek w Ekwadorze, w którym będzie pisał książki po polsku dla 
polskich czytelników. Po wygłoszeniu tych słów zszedł ze schodów i przez godzinę cierpli-
wie podpisywał swoją najnowszą książkę „Rio Anaconda”. W tym czasie przybyli na spo-
tkanie oglądali wystawę prac fotograficznych bohatera spotkania.

Jerzy Jernas
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W środę 7 maja w Puszczykowie zainaugurowano poznań-
skie obchody Dni Izraela. Jednocześnie zainaugurowano dzia-
łalność nowej sali koncertowej w aglomeracji poznańskiej. 

Na uroczystym koncercie była obecna delegacja gości 
z Izraela. Do Puszczykowa przyjechała Ilona Dworak-Cousin – 
przewodnicząca Towarzystwa Izrael-Polska, Orit Fogel-Szafran 
– dyrektor filharmonii w Raanana wraz z mężem Meshulamem 
Szafranem, który jest kantorem (śpiewakiem) oraz Nitaim Zorim 
– pierwszym skrzypkiem filharmonii. Wśród gości nie zabrakło 
Alicji Kobus – przewodniczącej poznańskiej gminy żydowskiej, 
władz Puszczykowa z burmistrz Małgorzatą Ornoch-Tabędzką 
na czele, a także wielu wielbicieli kultury judaistycznej. Podczas 

koncertu wystąpili zarówno goście z Izraela, jak i najlepsi mu-
zycy z Filharmonii Poznańskiej. Uczestnicy koncertu usłyszeli za-
równo standardy europejskiej muzyki klasycznej, jak i muzyki 
filmowej. Nie zabrakło utworów ze „Skrzypka na dachu” oraz 
tradycyjnych pieśni żydowskich. Te ostatnie brawurowo wy-
konywał Meshulam Szafran, który z zawodu jest prawnikiem, 
a z zamiłowania kantorem.

Koncert odbywał się w nowo otwartej Sali Kameralnej znaj-
dującej się w prywatnym domu mieszkanki Puszczykowa Beaty 
Pluty, przy ul. Cienistej 6. Gospodyni jest malarką i portrecistką, 
która miała swoje wystawy indywidualne w największych mia-
stach naszego globu. Admiratorem jej twórczości był Balthus 
– fascynujący artysta polskiego pochodzenia. Malarka uważa, 
że skoro Bóg dał jej talent i wspaniały dom, to jej powinnością 
jest umożliwienie innym kontaktu z „żywą” sztuką. Dlatego 
jej marzeniem jest, aby puszczykowska posiadłość stała się 
Domem Sztuki i to domem otwartym dla każdego. Dzisiaj ar-
tystka otworzyła Salę Kameralną, ale już jesienią planuje odda-
nie do użytku kolejnej, tym razem 300 metrowej sali koncer-
towej. Malarka nazywa ją „małą filharmonią”. Chciałaby, aby 
w każdy weekend odbywały się koncerty, wystawiane były małe 
formy teatralne, czy miały miejsce inne ważkie wydarzenia ar-
tystyczne.  Jerzy Jernas

Noce i dnie
w bibliotece
9 maja w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie 

miała miejsce nietuzinkowa impreza o nazwie „Noc 
w Bibliotece”. Była ona adresowana do najmłod-
szych mieszkańców Puszczykowa. Dzieci zebrały się 
o godz. 18.00. Na początku spotkania usłyszały bajkę 
pt. „Daktyle”, do której malowały ilustracje. Obejrzały 
także przedstawienie w wykonaniu Teatru „Krokodyl”. 
Wiele radości sprawił dzieciom pokaz sprzętu stra-
żackiego oraz spotkanie z policjantami. „Noc 
w Bibliotece” była puszczykowskim wkładem w ogól-
nopolskie obchody Tygodnia Bibliotek. Inicjatorem ak-
cji jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, które już 
po raz piąty w ten sposób zachęca do obchodzenia 
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

Natomiast niecałe dwa tygodnie wcześniej Biblioteka 
Miejska zorganizowała piknik. Okazją do niecodziennej 
imprezy było ukazanie się „Kroniki Publicznej Szkoły 
Powszechnej (1945-72)” wydanej nakładem Biblioteki. 
Podczas pikniku odbywającego się przed Szkołą 
Podstawową nr 1 można było obejrzeć pokazy walk 
wschodnich oraz posłuchać muzyki na żywo w wyko-
naniu zespołu „Strefa Zero”. Dla dzieci zorganizowa-
no mini plac zabaw ze zjeżdżalnią i zamkiem z kulkami. 
Niezapomniane wrażenia zapewniła Krystyna Jasiczak, 
która przygotowała pokaz psich zaprzęgów. Dla uczest-
ników pikniku przygotowano grochówkę oraz stół z pol-
skim jedzeniem. 

 Jerzy Jernas

Wieczór francuski
Pod koniec kwietnia w Salonie Artystycznym spotkali się liczni mi-

łośnicy kultury francuskiej. W salach zabytkowego Pałacu Ślubów Sto-
warzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron zorganizowało „Wieczór 
Francuski”. Na początek Marta Rzepczyńska dała recital fortepianowy, 
wykonując utwory Fryderyka Chopina. Wielką sensację wywołał pokaz 
mody żeńskiej inspirowanej... zamkami bretońskimi. Ewa Sumelka ze 
zgrzebnych materiałów zaprojektowała niezwykłe kreacje. Z gracją za-
prezentowały je publiczności nastoletnie mieszkanki naszego miasta. 

Podczas wieczo-
ru nie zabrakło też 
subtelnych por-
tretów Chopina 
i George Sand Elż-
biety Wieczorkie-
wicz. We wspa-
niałą francuską 
atmosferę wpro-
wadzała obec -
nych Krystyna Fie-
dler, która podjęła 
się roli gospodarza 
spotkania.

Stowarzyszenie 
Puszczykowo-Châteaugiron istnieje ponad 10 lat, ale kontakty z bliźnia-
czym miastem w Bretanii sięgają jeszcze początku lat 90. Châteaugiron 
jest partnerskim miastem Puszczykowa. Stowarzyszenie zajmuje się pro-
mowaniem poznawania odrębnej historii, kultury i języka, ułatwianiem 
kontaktów gospodarczych, a także organizowaniem corocznej wymia-
ny pomiędzy mieszkańcami naszych miast. Od stycznia br. pracami 
Stowarzyszenia kieruje Dorota Muth. Jerzy Jernas

Dom Sztuki
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Kino „Wczasowicz” otwarto w 1952 
roku, czyli w czasach kiedy uważano, 
że „film jest najważniejszą ze sztuk”. 
Zapewne nie bez wpływu był fakt, 
że w pobliskim Poznaniu mieściła się 
wówczas siedziba Wydziału Kinofikacji 
Ministerstwa Informacji i Propagandy. 
Przecież przed każdym, dobrze wyse-
lekcjonowanym filmem wyświetlano 
„Polską Kronikę Filmową” – jakże waż-
ne narzędzie ówczesnej propagandy. 
Ale czy to komuś przeszkadzało, gdy 
chciał z dziewczyną spędzić wieczór? 
Kino „Wczasowicz” (bo wtedy przyjeż-
dżano jeszcze do naszego miasta na 
wakacje) było całkiem sporym obiek-
tem, gdyż posiadało na widowni około 
300 miejsc. W jego tylnej części mieściły 
się pokoje wczasowe dla pracowników 
Wojewódzkiego Zarządu Kin. Nie wiemy 
jaki film zainaugurował działalność kina, 
nie wiemy również czy ktoś znany spo-
tkał się z publicznością. Wiemy tylko, że 
kino służyło naszej społeczności przez 
czterdzieści lat. Pod koniec lat osiem-
dziesiątych wszystkie kina w Polsce prze-
żywały kryzys, a może lepiej powiedzieć 
– zapaść. Władze kinematografii nie 
potrafiły już zakupić żadnego nowego 
filmu. Wyświetlane były tylko powtór-
ki. Na dodatek sporo osób kupiło sobie 
w „Peweksie” magnetowidy i wymienia-
ło się przywiezionymi z Zachodu filma-
mi. W tej sytuacji Kinematografia bardzo 
chętnie pozbywała się nierentownych 
obiektów. I tak kino „Wczasowicz” zo-
stało nieodpłatnie przekazane władzom 
miasta. Przez moment, nieznany nam 
dzisiaj dzierżawca próbował „wziąć 
los we własne ręce”. Później podobno 
zorganizowano tutaj bar z pokojami 
„na godziny”, ale może ktoś z Państwa 

pamięta lepiej? W kilka lat później, już 
w pełni demokratycznym kraju, powró-
cił pomysł wznowienia kinowej działal-
ności. Niestety skomplikowane stosunki 
własnościowe uniemożliwiły poznań-
skiemu „Film-Artowi” reaktywację kina. 
I w tym miejscu chciałoby się wspo-
mnieć kultowy film „Cinema Paradiso” 
i ze smutkiem pożegnać relikt minionej 
epoki. Ale jak się dowiedziałem historia 
kina w Puszczykowie miała swój dalszy 
ciąg. Otóż na początku naszego wie-
ku Państwowa Instytucja Filmowa „Film 
–Art” chciała zaadoptować opuszczony 
budynek szkoły podstawowej przy ul. 
Wysokiej na.... Wyższą Szkołę Filmową. 
Do dnia dzisiejszego istnieją projek-
ty adaptacji budynku z salami wykła-
dowymi i małym kinem. Podobno zło-
żono nawet wniosek o akredytację 
do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Miasto miało być, albo 
udziałowcem przedsięwzięcia, albo 
tylko wydzierżawić obiekt. Tak, czy 
inaczej nigdy do tego nie doszło. 

Może warto się jednak zasta-
nowić, czy w naszym mieście nie 
jest potrzebna choćby sala audio-
wizualna, w której odbywałyby się 
okazjonalnie projekcje filmowe? 
W sali na 80 osób można by z du-
żym powodzeniem zorganizować 
„Młodzieżową Akademię Filmową”, 
przeprowadzać projekcje niezwykle 
dzisiaj popularnego kina offowego, 
czy wreszcie raz w tygodniu wy-
świetlać „perełki” kina europejskie-
go. Powiem więcej – jest w Polsce 
i Europie wiele instytucji, które są 
stworzone po to tylko, aby dofinan-
sowywać taką działalność. 

Jerzy Jernas

Cinema Paradiso

„Był kiedyś kraj, gdzie w każdym mieście było kino. Było kiedyś miasto, 
gdzie w lesie wyświetlano filmy. Było kiedyś kino, w którym....”. Być 
może takich słów użyłby Oskar Matzerat – bohater „Blaszanego bę-
benka”, gdyby przyszło mu opowiedzieć historię kina „Wczasowicz” 
w Puszczykowie. Ale gdański literat – Ginter Grass nigdy nie był w na-
szym mieście...

„Jest taki kraj, gdzie w każdym mieście kochają kino. 
Jest takie miasto, w którym nie potrafią żyć bez sztu-
ki. Jest takie kino...”  „Oskar Matzerat”

MAŁGORZATA KROPIWNICKA:
– Kino „Wczasowicz” było oczywiście pa-
noramiczne, miało czerwone, obłędnie 
wygodne fotele-kubełki, które po likwida-
cji poszły do... kościoła i na mszach mia-
łam skojarzenia. Tu we wczesnych latach 
70. oglądałam „Strukturę kryształu”, gdy 
w kinach poznańskich już nie można było 
tego zobaczyć z wiadomych powodów. 
Tu w połowie lat 80. sama (seans dla jed-
nego widza...) siedziałam na „Dantonie”. 
A wcześniej – tu właśnie „zaliczyłam” całą 
filmową klasykę od „Przeminęło z wiatrem” 
po „Rio Bravo”. Kino stało się ofiarą domo-
wych odtwarzaczy video (lata 90) i braku 
pomysłu ówczesnych władz Puszczykowa 
na to miejsce. Obecnie mieści się w nim si-
łownia i jeszcze coś od super mięśni. I to 
jest znak czasów.

ARKADIUSZ KOCIEMBA: 
– Pamiętam kino w Puszczykowie. 
W Podstawówce chodziliśmy tam całą klasa 
na ekranizacje lektur szkolnych. Doskonale 
pamiętam „Akademię Pana Kleksa” . Kino 
rozbudzało naszą dziecięca fantazję, było 
czymś magicznym. Film na dużym ekra-
nie robił wielkie wrażenie. Wszyscy cieszyli-
śmy się na wyjście do kina – dla dzieciaków 
była to niezwykła frajda. Wielkie wrażenie 
robiły na mnie czerwone fotele, a zwłasz-
cza to, że można się było nimi przyskrzynić. 
Dziś fotele znajdują się w kościele, ale i tak 
zawsze miło sobie usiąść w takim fotelu, 
w którym było się po raz pierwszy w kinie... 
Pamiętam, że ze smutkiem przyjąłem wia-
domość o zamknięciu kina. Później do tego 
budynku chodziłem już tylko na kurs king-
boksingu. Teraz pozostały już tylko wspo-
mnienia o uczuciach, jakie towarzyszą dzie-
ciom, gdy idą pierwszy raz do kina. Miło by 
było znów pójść do takiego miejsca, jakie 
kiedyś było w Puszczykowie – bo było to 
kino w naprawdę starym stylu.

AGNIESZKA RYBARCZYK:
– Nasze kino grało wszystko to, co po-
znańskie, ale z opóźnieniem. Były hity 
światowego kina („E.T.” Spielberga czy 
„Królewna Śnieżka” Disneya, a nawet 
„Help” z Beatlesami) a także filmy polskie. 
Pamiętam wspólną wyprawę całej szko-
ły na ekranizację powieści H. Sienkiewicza 
„W pustyni i w puszczy” jak i na inne lek-
tury przeniesione na ekran. Oczywiście 
nie tylko szkolne wyprawy miały miejsce. 
Chodziliśmy do kina również z rodzicami, 
czasem z kuzynostwem. Miłym wypełnie-
niem rodzinnej wyprawy były desery w dzi-
siejszym „Popasie”, a ówczesnej restauracji 
„Pod Kukułką”. Gdy było krucho z kasą, to 
tylko „tak przy okazji” kupowało się w pie-
karni na przeciw kina ciepły chleb i bułki, 
które w drodze powrotnej przez las niekie-
dy znikały. Pierwszy film o którym pomyśla-
łam, a który skojarzył mi się z puszczykow-
skim kinem to „Przyjaciel wesołego diabła”. 
Może dlatego, że najbardziej zapadł mi 
we wspomnieniach… Jest to wzruszająca 
opowieść o przyjaźni niepełnosprawnego 
chłopca z diabłem o imieniu „Piszczałka”. 
Szkoda, że teraz najbliższe kino jest 
w Poznaniu, szkoda że mało jest przytul-
nych sal. Kompleksy kinowe owszem mają 
zalety, takie jak szeroki wybór filmów. 
Jednak z nostalgią wspominam nasze 
kino, bo kojarzy mi się z beztroskimi cza-
sami dzieciństwa.
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Równolegle z budzącą się do życia wiosną można zaob-
serwować w Puszczykowie przebudzenie kultury filmowej. Jest 
to zjawisko, które zapoczątkowane zostało jeszcze w zeszłym 
roku. Można by się pokusić o stwierdzenie, że decydującym 
wydarzeniem był, zorganizowany w ramach „Puszczykowskiej 
Jesieni Kulturalnej ”, listopadowy pokaz animacji Aleksandry 
Korejwo. W grudniu w przedszkolu „Stokrotka” odbywały się 
seanse dla dzieci, podczas których wyświetlane 
były przeźrocza i równolegle czytane bajki. Z kolei 
w styczniu odbyła się projekcja filmu dokumental-
nego „Nic nie może się zmarnować”. Trzeba rów-
nież wspomnieć o głównej nagrodzie jaką zdo-
był Stasio Kański na Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym „3-2-1- Start”. Były to delikatne, ale 
być może decydujące wydarzenia, które zapowia-
dały powrót ruchu filmowego w naszym mieście. 
Jak się okazuje powstają kolejne lokalne inicjaty-
wy promującą sztukę filmową. Jedną z nich jest 
projekt przygotowywany przez Stowarzyszenie 
Puszczykowo-Châteaugiron. W ramach progra-
mu Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu”, od 
września będzie odbywał się roczny cykl warsz-
tatów filmowych. Projekt zostanie zrealizowa-
ny pod tytułem „15 minut w siódmym nie-
bie” i będzie miał charakter konkursu pomiędzy 
młodzieżą polską i francuską. Podczas warszta-
tów będzie można nauczyć się podstawowych 
umiejętności niezbędnych do stworzenia filmu 
– pisania scenariuszy, sztuki operatorskiej, mon-
tażu i udźwiękowienia. Ostatecznym celem jest zrealizowa-
nie filmów i zaprezentowanie ich podczas przeglądu polsko-
francuskiego. Kino amatorskie jest bowiem skuteczną metodą 
obserwacji otoczenia i wyrażania własnych opinii, a także do-
skonałym narzędziem do rozwoju własnej osobowości. 

Ożywienie kultury filmowej w Puszczykowie jest rów-
nież doskonałą okazją do przywołania wspomnień o kinie 
„Wczasowicz”, które przez 40 lat istniało w naszym mieście. 

Powstało w 1952 roku i mieściło się w budynku przy ulicy 
Poznańskiej 4. W związku z coraz mniejszym zainteresowaniem 
i konkurencją stwarzaną przez kina poznańskie, w  roku 1992 
kino oficjalnie zostało zamknięte. Kinowe fotele zostały przeka-
zane parafii pod wezwaniem św. Józefa w Puszczykowie, gdzie 
stoją do dnia dzisiejszego. Niestety, w ukazujących się publika-
cjach o naszym mieście i jego historii nie ma żadnych wzmia-

nek dotyczących kina. Chcąc ocalić jak najwięcej informacji 
o dziejach puszczykowskiej kinematografii zapraszam Państwa 
do współpracy. Uprzejmie proszę i zachęcam do przesyłania ze-
skanowanych zdjęć, wycinków prasowych czy własnych wspo-
mnień o kinie „Wczasowicz” na adres e-mailowy: kino@pusz-
czykowo.pl . Być może informacje te posłużą ocaleniu kawałka 
historii kina, które istnieje już tylko we wspomnieniach.

 Katarzyna Bartłomiejczyk 

Wiosna filmowa

Filmowa pasja
Pod koniec kwietnia w Kole odbyły się jubileuszowe XX Wielkopolskie 

Porównania Filmowe. Do konkursu zostały zgłoszone 24 amatorskie filmy 
z całej Wielkopolski. Miło nam przekazać informację, że trzecią nagrodę 
otrzymała puszczykowianka Katarzyna Bartłomiejczyk. Jurom spodobał się 
jej najnowszy film „Nic nie może się zmarnować” przedstawiający w cie-
pły sposób pasję tworzenia znanego rzeźbiarza z Puszczykowa Ryszarda 
Krawca. Film ten mogliśmy zobaczyć w lutym bieżącego roku podczas 
wernisażu rzeźb w Salonie Artystycznym.

Katarzyna Bartłomiejczyk jest studentką II roku filmoznawstwa UAM 
w Poznaniu. Filmy realizuje w legendarnym klubie filmowym „AWA” 
działającym od 35 lat w poznańskim Zamku. Młoda puszczykowian-
ka nie ogranicza się tylko do filmu. Działa również na polu dziennikar-
skim. Współpracowała z MIKS-em, czyli dodatkiem kulturalnym do „Echa 
Puszczykowa”. Od kilku miesięcy publikuje również swoje teksty na łamach 
naszego czasopisma.

Jerzy Jernas
Katarzyna Bartłomiejczyk i Roman Dąbrowski
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Przy wyjątkowo słonecznej i ciepłej pogodzie udało się ro-
zegrać dwie imprezy lekkoatletyczne. W poniedziałek 14 kwiet-
nia o tytuł najlepszej drużyny w „czwórboju lekkoatletycznym” 
walczyli uczniowie szkół podstawowych . Pomiędzy zespołami 
z SP nr 1 i SP nr 2 odbyła się rywalizacja w skoku w dal, biegu 
na 60 m, rzucie piłeczką palantową oraz biegu na 600/ 1000 
m. W kategorii chłopców zdecydowanie lepsza okazała się dru-
żyna z Jedynki w składzie: Paweł Zieliński, Marcin Maćkowiak, 
Jakub Drajerczak, Krzysztof Strojny, Szymon Wawrzyniak oraz 
Adam Ratajczak. Największą liczbę punktów oraz statuetkę naj-
lepszego zawodnika zdobył Szymon Wawrzyniak uzyskując 187 
punktów. Natomiast w kategorii dziewcząt bezkonkurencyjne 
okazały się uczennice z Dwójki – Alicja Rost, Magdalena Samol, 
Dominika Rosadzińska, Zuzanna Talarczyk, Maja Swarowska 
oraz Anna Waczyńska. Najbardziej wszechstronną zawodnicz-
ką okazała się jednak Anna Rożek ze Szkoły Podstawowej nr 1, 
która zdobyła największą ilość punktów, bo aż 194. 

Następnego dnia o tytuły Mistrzów Puszczykowa w kon-
kurencjach lekkoatletycznych walczyli uczniowie obydwu 
puszczykowskich gimnazjum. Ze względu na słabą frekwen-
cję uczestników, nie udało odbyć się wszystkich zaplanowa-
nych konkurencji. Uczniowie wystartowali w biegu na 100, 
300, 600, 1000 i 2000 metrów, skoku w dal, rzucie oszcze-
pem, pchnięciu kulą oraz sztafetach. 300 m przez płotki. 
Najwartościowsze wyniki uzyskane przez gimnazjalistów to wy-
nik: Aleksandry Lis w biegu na 300 m (47,39), oraz w biegu na 
300 m przez płotki (52,22), Magdaleny Gierszewskiej w biegu 
na 100 m (14,33), Łukasza Wojtkowiaka w biegu na 300 m 
(40,16), Adama Łuczaka w biegu na 1000 m (3:12), Martyny 
Wiercickiej w pchnięciu kuli (9,50). Imprezy została zorganizo-
wane przez Urząd Miejski w Puszczykowie, przy współudzia-
le dyrekcji oraz trenerów lekkiej atletyki z puszczykowskiego 
Liceum.

Joanna Ziółkowska

Mistrzowska 
drużyna
Jeszcze w marcu br. drużyna juniorów 

z klubu sportowego „Las Puszczykowo” 
wzięła udział w turnieju piłki nożnej 
Junikowo Cup, gdzie zajęła pierwsze 
miejsce. Młodzi piłkarze „Lasu” w roz-
grywkach ćwierćfinałowych pokona-
li drużynę ze Strzałkowa wynikiem 3:0 
i dwukrotnie zremisowali – z gospoda-
rzami turnieju drużyną „Szturm I” oraz 
z drużyną „Hotur Poznań”. Po drama-
tycznym meczu półfinałowym piłkarze 
z Puszczykowa pokonali w rzutach kar-
nych drużynę „Szturmu II” i awansowa-
li do finału turnieju, w którym pokonali 
drużynę „Dragons Poznań” wynikiem 5:2. 
Najlepszym strzelcem turnieju Junikowo 
Cap 2008 został nasz zawodnik Marcin 
Nawrocki, który zdobył 4 bramki. W tur-
nieju Puszczykowo reprezentowali na-
stępujący młodzi zawodnicy: Sebastian 
Płachta, Jakub Miś, Rafał Norek, Damian 
Babula, Maciej Łuczak, Marcin Nawrocki, 
Mateusz Werbliński, Bartosz Roszak, 
Andrzej Jazdończyk i Mateusz Kotkowiak. 
Trenerem zespołu jest Józef Hojny. 

Ryszard Jackowiak 

Piłkarze
W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 odbyła się kolejna impreza 

z cyklu eliminacji miejskich do zawodów powiatowych. Tym razem były to mecze 
piłki nożnej. Przy licznie zgromadzonej widowni i kulturalnym dopingu spotka-
ły się reprezentacje puszczykowskich szkół podstawowych. Po ciekawym meczu, 
obfitującym w wiele ładnych zagrań zwyciężyła wynikiem 13:7 odniosła drużyna 
Szkoły Podstawowej nr 1.

o-zg

Młodzi lekkoatleci
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W hali sportowej OSiR Mosina odbył się Wiosenny Turniej 
Halowej Piłki Nożnej Mosina – Puszczykowo. Turniej został zor-
ganizowany przez Dariusza Roszaka z Towarzystwa Sportowego 
„Stare Puszczykowo” przy współudziale pracowników OSiR 
w Mosinie. Celem turnieju było zintegrowanie dwóch sąsiadu-
jących ze sobą gmin na niwie sportowej. Początkowo w zawo-
dach miała brać udział drużyna złożona z przedstawicieli mo-
sińskich radnych, policji oraz straży miejskiej, jednak w ostatniej 
chwili drużyna ta zrezygnowała. Natomiast w turnieju udział 
wzięły następujące drużyny: „Mosińska Jedynka”, „Old Boy’s 
KS 1920” , „TS Stare Puszczykowo” oraz „Real Puszczykowo”. 

Mecze rozgrywane były 2 razy po 12 minut w systemie każdy 
z każdym. Sędziowaniem pojedynków zajęli się Dariusz Roszak 
oraz Waldemar Demuth, a o świetną oprawę muzyczną oraz 
konferansjerkę zadbał Jarek Szynklewski. Mecze były zacięte, 
ale odbywały się w sportowej i miłej atmosferze. Dowodem 
tego jest fakt, że nikt z uczestników nie nabawił się kontu-
zji. W turnieju zwyciężyła drużyna „Old Boy’s KS 1920” nie 
ponosząc żadnej porażki. Drugie miejsce wywalczyła drużyna 
„Real Puszczykowo”, a trzecie przypadło w udziale zawodni-
kom „Mosińskiej Jedynki”. Turniej okazał się wspaniała zabawą 
i miejmy nadzieję, że będzie rozgrywany corocznie.  o-jer

Wiosenny turniej

W ostatnią niedzielę maja po raz pierwszy w Puszczyko-
wie odbył się wielki bieg w ramach ogólnopolskiej akcji Polska 
Biega. Przygotowania organizacyjne na Zakolu Warty zaczęły 
się od samego rana, 
a chętnych do po-
mocy nie brakowa-
ło. Przed startem 
rozpoczęła się re-
jestracja wszystkich 
zawodników, któ-
rych wystartowało 
58. Wśród startują-
cych najwięcej było 
dzieci i młodzie-
ży oraz kilku doro-
słych. Każdy z za-
wodników przed 
biegiem otrzymał 
okolicznościowa 
koszulkę z logami 

sponsorów oraz 
akcji Polska Bie-
ga. Start nastąpił 
krótko po godz. 
11.00. Zawodnicy 
mieli do pokona-
nia dystans około 
3 km. Trasa prze-
biegała po bardzo 

zróżnicowanym terenie, co sprawiało dodatkową trudność. 
Wszyscy zawodnicy szczęśliwie ukończyli bieg i każdy mógł się 
czuć wygranym. Na zakończenie uczestnicy biegu otrzymali po-
siłek regeneracyjny, wodę oraz pamiątkowy znaczek. Serdecz-
nie podziękowania należą się wszystkim zawodnikom i kibi-
com, których nie brakowało. Szczególne podziekowania należą 
się Lucynie Chmielarz oraz Bernadetcie Łuczak, które działa-

ły z ramienia Szkolnego Zrzeszenia Sportowego i MKS Juve-
nia, a także jak zawsze niezawodnej Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Mosiny oraz 

Towarzystwu Animatorów Spor-
tu i Rekreacji, Puszczykowskiemu 
Towarzystwu Sportowemu, ZHP, 
Straży Miejskiej i wszystkim, którzy 
mieli swój udział w przygotowaniu 
imprezy. 

o-kn

Wielki bieg

Sportowe Oskary
Z okazji Dni Puszczykowa zostaną przyznane „Sportowe 

Oskary”. W związku z tym wydarzeniem zwracamy się do 
mieszkańców naszego miasta, organizacji i klubów sporto-
wych oraz dyrektorów szkół o poinformowanie Urzędu Miej-
skiego o szczególnych osiągnięciach sportowych mieszkańców 
Puszczykowa. Warunkiem przyznania wyróżnienia jest zdoby-
cie medalu na Mistrzostwach Polski lub zawodach sportowych 
rangi krajowej w okresie od 1.06.2007 do 27.06.2008 roku. 
Po otrzymaniu kandydatur zostanie powołana kapituła która 
przydzieli „Oskary”.

Informację prosimy kierować na adres: Urząd Miejski, ul. 
Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo lub zielinska@puszczykowo.pl  
do dnia 4 czerwca 2008 r. o-zg
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Kronika policyjna 
10.04 -16.05

Z działalności
Straży Miejskiej 
14.04 – 16.05
W omawianym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej 

interweniowali 63 razy. Trzynaście postulatów wynikających 
z tych działań przekazano niezwłocznie do firm „Enea”, 
„Eko-Rondo” oraz do Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego. 
Strażnicy przeprowadzili w tym okresie liczne patrole pie-
sze i rowerowe w celu uniemożliwienia spożywania alko-
holu w miejscach publicznych, a także podrzucania śmieci. 
Dokonano również 30 kontroli umów na wywóz odpadów 
bytowych. I co bardzo cieszy, nie ujawniono przypadków bra-
ku umów. Ukarano również 101 kierowców za przekroczenie 
dozwolonej prędkości na łączną kwotę 14 050 zł oraz pięć 
osób za złe parkowanie, brak opieki nad psem oraz za zanie-
czyszczanie środowiska na kwotę 450 zł. Dwudziestu dwóm 
osobom wręczono tzw. „żółtą kartkę” za złe parkowanie, 
a jednego kierowcę ukarano mandatem stuzłotowy za złe par-
kowanie. W omawianym okresie Straż Miejska przeprowadzi-
ła jeden wspólny patrol z funkcjonariuszami Straży Parkowej. 
W ich trakcie ujawniono miejsca podrzucania śmieci. 

Z poważaniem
Komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie

mgr Dariusz Borowski

 21.04 Zatrzymano nietrzeźwego kierowcę, który 
w wydychanym powietrzu miał ponad 2,5 promila alkoholu. 
Sprawcy zatrzymano prawo jazdy i grozi mu kara pozbawienia 
wolności do dwóch lat.

 4.05 Dokonano kradzieży roweru o wartości 1 200 zł 
z posesji położonej przy ul. Chrobrego. Trwają czynności śled-
cze mające ustalić sprawcę przestępstwa.

 4.05 Otrzymano zgłoszenie zaginięcia Marii Kostusiak. 
Zaginiona 55- letnia kobieta wyszła z domu przy ul. Leśnej i do 
chwili obecnej nie powróciła. Przyczyną zaginięcia najprawdo-
podobniej były problemy zdrowotne. Osoby, które posiadają ja-
kiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionej proszone są 
o niezwłoczny kontakt z Komisariatem Policji w Puszczykowie 
lub najbliższą jednostką Policji. Rysopis zaginionej: wzrost 155 
cm, waga ok. 55 kilo, szczupła budowa ciała, włosy jasne, krót-
ko przystrzyżone, niebieskie oczy. Znakiem szczególnym jest brak 
prawej piersi w wyniku amputacji.

 5.05 Zatrzymano nietrzeźwego kierowcę, który miał 
w wydychanym powietrzu 2 promile alkoholu. Sprawcy grożą 
dwa lata więzienia.

 11.05 Nieznany sprawca usiłował dokonać włamania 
do garażu przy ul. Dworcowej. W wyniku reakcji właściciela 
złodziej uciekł z miejsca zdarzenia.

Robert Rasztorf 
Komendant Komendy Policji w Puszczykowie

Dzień zdrowia
W połowie maja uczniowie Gimnazjum nr 1 przygoto-

wali imprezę pt. „Dzień zdrowia”. Na początku przedstawio-
no prezentację multimedialną, która wprowadziła obecnych 
w temat znaczenia zdrowia. Następnie uczniowie przed-
stawili program, przygotowany według scenariusza Ewy 
Sawińskiej – uczennicy z klasy II b. Warto dodać, że mie-
siąc temu zarówno scenariusz, jak i sam występ młodzieży 
zdobył I miejsce w ramach Międzyszkolnej Ligi w Mosinie. 
Natomiast Mateusz Kot z klasy II b zaprezentował przygo-
towany przez siebie teledysk pt. „Stop nałogom”. Z bar-
dzo życzliwym przyjęciem spotkała się również Anna-Maria 
Wilczek, która przygotowała występ muzyczny. Nie zabra-
kło też licznych pytań dotyczących walki z nałogami, które 
zadawano obecnemu na imprezie Robertowi Rasztorfowi – 
komendantowi Policji w Puszczykowie. o-jer

Zabawa kolorami
Tłumy mieszkańców Puszczykowa pojawiały się pod-

czas otwarcia wystawy prac plastycznych pt. „Zabawa ko-
lorami”. Organizatorem wystawy był prowadzony przez 

Fundację Polskich Kawalerów 
Maltańsk ich Dom Pomocy 
Maltańskiej w Puszczykowie. Na 
wystawie można było zapoznać 
się z pięknymi pracami osób nie-
pełnosprawnych zrealizowany-
mi podczas warsztatów terapii 
zajęciowej oraz środowiskowych 
domów pomocy społecznej 
m.in. z Poznania, Kowanówka, 
Dopiewca, Chrzypska Wielkiego, 
Gniezna, Lisówek, Włoszakowic 
oraz oczywiście z Puszczykowa. 
Podczas otwarcia wystawy w sali 
im. Jana Pawła II w kościele pw. 
Św. Józefa Oblubieńca NMP była 

możliwość porozmawiania z artystami, a także zapoznania się 
z ich twórczością literacką.

Iwona Janicka
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Wyjątkowa uroczystość 
w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach

W Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy, którego organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański, rozpoczęło działalność Centrum Kształcenia  
na Odległość na Wsiach. W ramach projektu, współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i budżetu państwa, realizowanego w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, w całej 
Polsce powstała na terenach wiejskich sieć trzystu siedemdzie-
sięciu dziewięciu współpracujących ze sobą ośrodków oświa-
towo-kulturalnych z dostępem do oferty szkoleniowej. Celem 
projektu jest zmniejszenie różnic edukacyjnych między wsią 
a miastem. Projekt pozwala na podniesienie kwalifikacji za-
wodowych tym wszystkim, którzy mają utrudniony dostęp do 
edukacji, między innymi osobom niepełnosprawnym, co pro-
wadzi do zwiększenia szans na rynku pracy. 

Centrum utworzone w Zespole Szkół w Rokietnicy zosta-
ło wyposażone w dziewięć zestawów komputerowych oraz 
laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem, zestawy mebli 
biurowych, sprzęt specjalistyczny pozwalający na korzystanie 
z komputera przez osobę niepełnosprawną, faxtelefon i dru-
karkę. W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z bez-
płatnych szkoleń e-learningowych m.in. z zakresu informatyki, 
zarządzania zasobami ludzkimi, przygotowania do poszuki-
wania pracy, kierowania własną karierą, a także przedmiotów 
ogólnokształcących i języków obcych. 

Celem Centrów jest wspieranie rozwoju zawodowego i roz-
wijanie umiejętności planowania dalszej edukacji. Poprzez 
stosowane w Centrach techniki nauczania zdalnego, osoba 
ucząca się indywidualnie kształtuje swój plan nauki zgodnie 
z własnymi potrzebami i możliwościami.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretaria-
cie Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy pod numerem telefonu 061 8145234 oraz na 
stronie internetowej szkoły: www.zsrokietnica.edu.pl

Maria Matuszczak 
Zespół Szkół w Rokietnicy

Pierwszego kwietnia 2008 roku na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach odbyła się uroczystość setnych uro-
dzin Pani Heleny Pleskaczewskiej, mieszkanki przebywającej 
w Domu od 1999 roku. 

Pani Helena, urodzona w 1908 roku na Kresach Wschod-
nich, jest żywym obrazem ciężkich losów Polaków w okresie 
XX wieku. Matka, żona, społecznik, żołnierz AK, podporucznik 
w stanie spoczynku. Odznaczona Złotym Krzyżem Armii Krajo-
wej, przewędrowała Polskę, by jesień życia spędzić Lisówkach. 

W uroczystości przygotowanej przez pracowników DPS w Li-
sówkach i poprowadzonej przez Dyrektora Domu, Ryszarda Bar-
toszaka, udział wzięli licznie przybyli goście. W imieniu Jana Grab-
kowskiego, Starosty Poznańskiego, życzenia złożyła Ewa Dalc, 
Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego. Życzenia od Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka, przekazała Ju-
bilatce Lidia Wrocińska-Sławska, Dyrektor ROPS w Poznaniu. 

Wicewojewoda Przemysław Pacia złożył życzenia w imie-
niu Piotra Florka, Wojewody Wielkopolskiego. List gratulacyjny 

od Ryszarda Grobelnego, Prezydenta Miasta Poznania, wręczył 
Ryszard Bittner, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilne-
go w Poznaniu. Osobiście gratulacje złożyła Elżbieta Bijaczew-
ska, Dyrektor PCPR w Poznaniu, w imieniu poznańskiego MOPR 
Dyrektor Izabela Synoradzka oraz Maria Nowak, Dyrektor ZUS 
w Poznaniu. Nie mogło także zabraknąć przedstawicieli Gminy 
Dopiewo z Wójtem Andrzejem Strażyńskim na czele. Jubilatka 
otrzymała także kwiaty od Żołnierzy AK Środowisko „Ostra Bra-
ma”, rodziny, znajomych i przyjaciół. Imprezę uświetniła pre-
zentacja życiowych losów pani Helenki, przygotowana przez 
pracowników Domu. Natomiast współmieszkańcy zaprezento-
wali układ taneczny do muzyki Piotra Czajkowskiego. Punktem 
kulminacyjnym były torty sponsorowane przez Lecha Pieprzyka 
oraz piekarnię RAWA, pana Roberta Olejniczaka. Wzruszona 
Pani Helenka przyjmowała życzenia kolejnych stu lat w zdro-
wiu, rozdając wszystkim promienny uśmiech niosący radość 
i szczęście oraz nieustający optymizm. 

DPS w Lisówkach

Nauka na odległość
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 Drużyna uczniów z klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 2 
w Puszczykowie zdobyła III miejsce w Powiatowym Konkursie 
„Ortograficzne potyczki – Koziegłowy 2008”. Wcześniej w na-
szym mieście odbył się gminny etap konkursu. Wzięło w nim 
udział sześcioro uczniów, po trzy osoby z każdej szkoły. Byli 
to ci uczniowie, którzy w etapie szkolnym osiągnęli najlepsze 
wyniki. „Jedynkę” reprezentowali Aleksandra Goźdź, Jonasz 
Mazur i Olivia Fahmi, a „Dwójkę” Zuzanna Światowy, Marta 
Fąs i Adrian Ochotny.

W tym roku uczniowie musieli wykonać ciężką pracę ko-
rektora tekstów, odgadnąć nazwy specjalności lekarzy ukryte 
w pewnych zdaniach, zapisać poprawnie skomplikowane li-
czebniki i rozwiązać krzyżówkę. Dla wszystkich uczestników 
konkursu najtrudniejsze okazało się rozwiązanie całej krzyżówki 
i odgadnięcie hasła – podstawowej zasady lekarskiej: Primum 
non nocere. Podczas konkursu panowała bardzo miła atmos-
fera. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała wice-
burmistrz oraz inspektor oświaty w Urzędzie Miejskim. Poziom 
wszystkich prac okazał się bardzo wysoki i wyrównany, dlate-
go tylko kilka punktów zadecydowało o zwycięstwie uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 2. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundo-
wane przez Urząd Miejski w postaci markowych długopisów. 

Warto również wspomnieć, że uczniowie z Puszczykowa 
osiągają sukcesy nie tylko polonistyczne. Ostatnio Tomasz 
Szczęśniak z klasy IV b Szkoły Podstawowej nr 2 został laure-
atem Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „KANGUR”. 
Wszystkim młodym laureatom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów oraz wspaniałej zabawy w zbliżającym się Dniu 
Dziecka. o-jer

INFORMACJE

Za Ojczyznę
W święto narodowe 3 maja mieszkańcy Puszczykowa licznie 

zgromadzili się pod Krzyżami Powstańczymi. Odprawiona zo-
stała tam msza za Ojczyznę. Uroczystą Eucharystię sprawowali 
Ojcowie Zgromadzenia Ducha Świętego, którym przewodniczył 
ks. Przemysław Książek – kapłan diecezji bydgoskiej. W oko-
licznościowym kazaniu duchowny porównał Puszczykowo do 
małej Ojczyzny, za którą nasi przodkowie przelali krew, abyśmy 
dzisiaj mogli być jej cząstką. Duchowny zaznaczył, że dzień 

3 maja jest niezwy-
kłym świętem, gdyż 
jest jednocześnie świę-
tem narodowym i re-
ligijnym. W uroczy-
stej mszy uczestniczyli 
licznie przybyli miesz-
kańcy Puszczykowa, 
a także przewodni-
czący Rady Miasta – 
Marek Białejski oraz 
Burmistrz Puszczykowa 

– Małgorzata Ornoch-Tabędzka, a także liczni duchowni oraz 
delegacje i poczty sztandarowe puszczykowskich szkół, insty-
tucji i organizacji społecznych. Niepowtarzalną atmosferę za-
pewnił chór „Nadwarciańskie Puszczyki”. 

Od 1971 roku 3 maja jest w Polsce świętem Konstytucji. 
Dzień ten jest także ważnym świętem religijnym – Matki Boskiej 
Królowej Polski. Pierwszego kwietnia 1656 r. w katedrze lwow-
skiej król Jan Kazimierz dokonał koronacji Matki Bożej na 
Królową Korony Polskiej. W 1909 roku Papież Pius X ustanowił 
święto Królowej Korony Polskiej dla diecezji lwowskiej i prze-
myskiej, a w 1925 r. Watykan rozciągnął to święto na wszyst-
kie polskie diecezje.

Katarzyna Bartłomiejczyk

Podziękowanie
Dziękuję wszystkim mieszkańcom Puszczykowa za licznie 

wywieszone flagi narodowe i uczczenie w ten sposób świąt 
państwowych 1, 2 i 3 maja.

Burmistrz Miasta Puszczykowa
Małgorzata Ornoch-Tabędzka.

Majówka 
u leśnych przyjaciół

Serdecznie zapraszamy na rodzinną Majówkę,  
która odbędzie się 

31 maja b.r. w godz. 15.00-19.00. 

W czasie trwania imprezy czekają na wszystkich 

liczne atrakcje:
• mini koncert przygotowany przez dzieci
• przedstawienie teatralne
• konkursy z licznymi nagrodami
• galeria prac dziecięcych
• połowy rybek-niespodzianek
• malowanie rodzinne na płocie
• wykonywanie tatuaży
• zabawy na dmuchanym zamku
• zwiedzanie wozu strażackiego
• gorący posiłek: bigos z bułką, kiełbaska
• kawiarenka z kawą i słodkimi wypiekami mam

Zaproszony Wodzirej zabierze wszystkich gości 
w muzyczną podróż po Europie i świat bajek.

Organizatorzy zapewniają kontrolę nad wydatkowaniem 
wpłaconych środków finansowych w związku z pozyskaniem 
przez organizację pozarządową jaką jest Stowarzyszenie Leśni 
Przyjaciele dofinansowania z budżetu Miasta Puszczykowa i 
związanym z tym obowiązkiem złożenia szczegółowego spra-
wozdania finansowego podlegającego kontroli Burmistrza 
Miasta i Rady Gminy.

Chrząszcz brzmi w trzcinie
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ZGONY
 20.09.1930 Irena Grzelak  13.04.2008
 30.03.1940 Anna Feige  21.04.2008
 17.03 1938 Elżbieta Zbierska  25.04.2008
 05.04 1924 Stefania Nowicka  27.04.2008
 09.11.1932 Gertruda Truszkowska-Szczukocka  16.05.2008

AKTUALNOŚCI

   Co? Gdzie? Kiedy?
 28.05 – godz.15.00

Pożegnanie maturzystów 
Liceum Ogólnokształcące, ul. Kasprowicza 3

 01.06 – godz. 13.30
Piknik Parafialny
Plac przy Kościele św. Józefa, ul. Dworcowa 16

 02.06 – godz. 9.00
Szkolny Dzień Dziecka z elementami rywalizacji sportowej
Boisko Gimnazjum nr 2, ul. Kasprowicza 1

 05.06 – godz. 10.00
Dzień Dziecka – obchody miejskie
Zakole Warty, Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Wysoka 1

 06.06 – godz. 18.00
IV Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej
Pracownia – Muzeum Literackie Arkadego Fiedlera, 
ul. Słowackiego 1

 07.06 – godz. 11.00
IX Piknik Rodzinny Jedynki
Boisko przed Szkołą Podstawową nr 1 , ul. Wysoka 1

 13.06 – godz.12.00
Obchody 30–lecia pierwszej matury 
Liceum Ogólnokształcące, ul. Kasprowicza 3

 13 – 15.06
Dni Puszczykowa
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta
Zakole Warty

 17.06 – godz. 11.30
Pożegnanie klas III 
Gimnazjum nr 2, ul. Kasprowicza 1

 19.06 – godz. 8.15
Dzień Patrona
Szkoła Podstawowa nr 1 , ul. Wysoka 1

Warsztaty artystyczne
Ostatnio Urząd Miejski 

zorganizował najmłod-
szym mieszkańcom nasze-
go miasta liczne warszta-
ty artystyczne. W Salonie 
Artystycznym co tydzień od-
bywają się warsztaty wo-
kalne a w dawniejszym 
MOK-u warsztaty bębniar-
skie. Natomiast dla wszyst-
kich dzieci, które chcą roz-
wijać uzdolnienia plastyczne 

zorganizowano warsztaty filmu animowanego oraz dekoracji 
przedmiotów codziennego użytku „decoupage”. Nie zabra-
kło także warsztatów twórczego myślenia oraz „eventowych”. 
Dodatkowych informacji udziela Luiza Niedźwiecka-Kowalonek 
tel. 666 851 349, e-mail: kultura@puszczykowo.pl o-jer

Lato Pod Żaglami
Mosiński Klub Żeglarski jest stowarzyszeniem działającym 

na zasadach non-profit. Jego głównym celem jest propagowa-
nie i uprawianie żeglarstwa, szczególnie wśród dzieci.

Już po raz siedemnasty Klub Żeglarski organizuje pięcio-
dniowe turnusy żeglarskie dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 
do 16 lat. Obozy odbywać się będą na terenie przystani klubo-

wej w Dymaczewie Nowym 
w okresie od 22 czerwca do 
8 sierpnia. Uczestnicy otrzy-
mają pełne wyżywienie, za-
kwaterowanie w wojsko-
wych namiotach, opiekę 
wykwalifikowanej kadry, 
ubezpieczenie oraz opiekę 
ratownika. Oprócz żagló-
wek będą mieli do dyspo-
zycji kajaki, stoły do tenisa 
i boisko do siatkówki plażo-

wej. Koszt uczestnictwa wynosi 275 zł. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 061 813 63 45 (wie-
czorem) oraz na stronie www.mkz.org.pl o-jer

Przepraszam
Przepraszam pana Romana Matelskiego za popełnienie 

danego czynu i wynikłe z tego tytułu straty finansowe.
Piotr Niezgoda

Tenisowe lato
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe przygotowało dla 

dzieci i młodzieży „Tenisowe Lato”. Zajęcia są bezpłatne i od-
bywać się będą na kortach ziemnych MOSiR-u (przy Kościele). 
Organizatorzy przygotowali dwa turnusy. Pierwszy w dniach 
1-12 lipca, drugi w dniach 4-15 sierpnia. Zajęcia przeznaczo-
ne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimna-
zjum. Dzieci nie posiadające własnego sprzętu otrzymają na 
czas kursu rakiety do grania. Zapisy przyjmowane będą tylko 
w dniu rozpoczęcia każdego kursu na terenie kortów o godz. 
08.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 
0 600 487 486. o-jer



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
Zespół Zarządzania Kryzysowego 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, 8:04, 9:19*, 10:09, 11:08, 13:03*, 
13:22, 15:20, 15:59, 17:14, 17:19****, 18:09**, 19:25, 21:11, 
23:01 
* nie kursuje w soboty i niedziele, ** nie kursuje w soboty
*** nie kursuje w niedzielę, **** kursuje tylko w soboty
Ze stacji Puszczykowo pociagi odjeżdzają 3 minuty później niż  
z Puszczykówka. Zaznaczone czerwonym kolorem nie zatrzymują 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
Wtorki  14.00 – 15.30
Środy  8.00 – 10.00
(prosimy o wcześniejsze 
umówienie się na wizytę)

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




