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Szanowni Mieszkańcy, 
Okres spotkań gwiazdkowych 

i noworocznych powoli dobiega koń-
ca. Ostatnim miłym akcentem było 
kolędowanie  wraz z chórem  „Nad-
warciańskie Puszczyki” w salonie arty-
stycznym przy ul. Podleśnej. W ciepłej,  
niemal rodzinnej atmosferze, wszyst-

kich  ogarnęła radość wspólnego śpiewania. Równie 
nastrojowo  było w drugi  dzień Świąt  (zapraszała Re-
dakcja MIKSA), gdy kolędowe spotkanie, przepełnione  
magiczną aurą Bożego Narodzenia, nieoczekiwanie 
zakończył recital fortepianowy p. Marty Rzepczyńskiej.  
Młoda puszczykowska  pianistka obiecała,  że  da się 
namówić na ponowny koncert chopinowski. Po raz 
drugi w tym roku zamarzyłam wtedy o prawdziwym 
fortepianie koncertowym do Pałacu Ślubów. Z żalem 
pomyślałam, że mając inne, ważniejsze wydatki, miasta 
długo jeszcze nie będzie stać na zakup takiego instru-
mentu. Chyba, że w jakimś domu w Puszczykowie stoi 
zapomniany i nieużywany fortepian i ktoś zechciałby 
się go pozbyć za niewygórowaną cenę?

Patrząc obiektywnie, mnarzenie o zakupie fortepia-
nu  jest bardziej realistyczne niż marzenie o utwardze-
niu w krótkim czasie wszystkich dróg w Puszczykowie.  
Na jednym ze spotkań noworocznych pan Marszałek 
Jankowiak powiedział wprost, że nie będzie europej-
skich pieniędzy na drogi lokalne. W związku z EURO 
2012 wszystkie środki pójdą na budowę dróg 
powiatowych i wojewódzkich. Skąd więc w naj-
bliższych latach wziąć pieniądze na budowę dróg? 
Na pewno w dużej części z budżetu miasta, w któ-
rym w kolejnych latach rezerwujemy na ten cel ponad 
20% dochodów. Trzeba mieć jednak świadomość, 
że dochody miasta wzrosły w ostatnim roku jedynie 
nieznacznie, natomiast wydatki związane z inwesty-
cjami drogowymi aż o ponad 30% (bez modernizacji 
ul. Poznańskiej). I to nie dlatego, że robimy tych dróg 
znacząco więcej ale dlatego, że tak bardzo podrożały 
usługi i materiały budowlane. Dzielę się z Państwem 
moją największą troską, problemem, który zdaję so-
bie sprawę nie będzie do końca rozwiązany przez naj-
bliższe 5 lat. Nieustająco, różne grupy mieszkańców 
przychodzą z petycjami o natychmiastowe utwar-
dzenie ulicy, udowadniając, że w całym mieście nie 
ma drogi w gorszym stanie. Odpowiadam wszystkim 
w ten sam sposób: proszę spojrzeć na kryteria oceny 
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Komentarz miesiąca
i sporządzony „ranking” ulic wytypowanych do utwar-
dzenia w pierwszej kolejności. Jedyną radą na prze-
skoczenie „kolejki” wydaje się partycypacja społeczna. 
Niestety, w sprawie przyjętej na ostatniej sesji uchwa-
ły, umożliwiającej zawiązywanie się lokalnych komi-
tetów mieszkańców, którzy zechcą współfinansować 
inwestycje, toczy się jeszcze dyskusja z Wojewodą. Do 
czasu jej zakończenia nie chcemy ponownie pokazy-
wać w Echu Puszczykowa kryteriów i listy ulic, których 
budowę przewidujemy w następnych dwóch latach. 
To co możemy robić i robimy, to reagowanie na Pań-
stwa zgłoszenia i bieżące, interwencyjne wyrównywa-
nie i prowizoryczne odwadnianie ulic (kompleksowy 
projekt odwodnienia miasta jest w przygotowaniu).

Obiecywałam Państwu w  grudniowym komentarzu 
dokładniejsze podsumowanie roku. Nie jest ono jesz-
cze gotowe, bo nie zostały zamknięte wszystkie zobo-
wiązania finansowe z roku ubiegłego. Dopiero w lutym 
dostanę od Skarbnika Miasta sprawozdanie  ze reali-
zacji planu budżetu i wtedy będę mogła powiedzieć 
w jakim stopniu udało się go zrealizować. Gołym okiem 
widać postępy inwestycyjne, trudniej jest ocenić zmia-
ny społeczne. Raport z badań socjologicznych, które-
go omówienie publikujemy w obecnym numerze, liczy 
ponad 30 stron i  nie dotyka wszystkich problemów 
mieszkańców. Potrzebne są przede wszystkim opi-
nie większej, reprezentatywnej grupy młodych ludzi. 
Dotarła do mnie informacja, że poczuli się oburzeni 
sprawozdaniem z Komisji Społecznej Rady Miasta, 
w której językiem policyjnych raportów wskazano 
kilkanaście miejsc „grupowania się młodzieży”, jako 
miejsc największego zagrożenia dla bezpieczeństwa  
mieszkańców.  Grupowanie się młodzieży jest przecież 
przywilejem ich wieku i byłoby rzeczą nienormalną, 
gdyby przestali się spotykać. Oczywiście wskazywano 
na miejsca, w których miały miejsce różnego rodzaju 
rozróby i akty chuligaństwa. Za to niefortunne sfor-
mułowanie autora tekstu młodym ludziom należą się 
przeprosiny. Jednocześnie wierzę, że w roku 2008 
miasto będzie mogło już zaoferować młodzieży przy-
najmniej jedno, a może dwa miejsca, w których „gru-
powanie się”  zostanie przyjęte z aprobatą.

Na koniec jeszcze raz o odpadach, ale tylko jedno 
zdanie.  Dziękuję  mieszkańcom, którzy zaakceptowali 
workowy sposób  segregacji odpadów i w ten sposób 
aktywnie włączyli się w urzeczywistnienie idei czyste-
go Puszczykowa.    Małgorzata Ornoch-Tabędzka



3www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA

AKTUALNOŚCI RADA MIASTA

Zaproszenie na sesję
Zapraszamy na sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się w środę, 23 stycznia 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.

W grudniu odbyły się dwie sesje Rady Miasta. Na 
pierwszej, która miała miejsce 19 grudnia, podjęto 
dwanaście uchwał, w tym, dwie w sprawie przystą-
pienia do planu zagospodarowania przestrzennego 
(dla okolicy Rynku i MOSiR-u oraz od ulicy Jasnej aż 
do granic z Łęczycą). Podjęto także dwie uchwały 
dotyczące działalności szkół (pierwsza daje możli-
wość powoływania wicedyrektorów, druga to regu-
lamin określający wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków). 
Podjęto również uchwałę, która określa szczegóło-
we warunki korzystania z nieruchomości gminnych 
przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym 
(w tym szkołom) w trwały zarząd.

W związku z przejściem na emeryturę pani Danuty 
Kempińskiej, zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilne-
go, a także zamknięciem delegatury USC w puszczykow-
skim szpitalu, podjęto uchwałę w sprawie odwołania za-
stępców kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Podjęto też 
kolejną uchwałę, w sprawie powołania na to stanowisko 
nowego pracownika Urzędu, pani Joanny Szejn, której 
sylwetkę prezentujemy na kolejnych stronach.

Podjęto też uchwałę, która daje mieszkańcom możli-
wość partycypowania w inwestycjach miejskich, ale wej-
dzie ona w życie dopiero po zatwierdzeniu przez Wo-
jewodę. Ważne dla miasta i mieszkańców jest również 
przyjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskie-
go Ośrodka Kultury. Na dalszych stronach prezentujemy 
też sylwetki dwóch osób pani Luizy Niedźwieckiej i pana 
Jerzego Jernasa, którzy w związku z likwidacją MOK zo-
stali przyjęci na stanowisko ds. kultury.

Z sesji Rady Miasta
Ponadto podjęto uchwały w sprawie:

– zmiany budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007,
– zmiany wzorów formularzy deklaracji na podatek 

od nieruchomości, informacji o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych oraz w sprawie zmiany 
uchwały nr 73/07/V w sprawie zmiany uchwały 
Nr 12/06/V z dnia 20 grudnia 2006 r. 

– zmiany uchwały nr 234/06/IV z dnia 08.08.2006 
r. w sprawie zasad wynajmowania i zamiany loka-
li wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy Puszczykowo. 

Miłym akcentem sesji, było też uroczyste ślubowanie 
złożone przez pracowników, którzy zostali zatrudnieni w 
2007 r. Pani Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka od-
czytała tekst ślubowania brzmiący „Ślubuję uroczyście, 
że na zajmowanym stanowisku, będę służyć państwu i 
społeczności lokalnej, przestrzegać porządku prawnego 
i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”. Ślu-
bowanie złożyło pięciu pracowników Urzędu: Agniesz-
ka Głowacka-Bartkowiak, Katarzyna Szóstak, Remigiusz 
Motycki, Dariusz Borowski i Joanna Szejn.

Ostatnia sesja Rady Miasta w 2007 roku odbyła się 
28 grudnia. Radni obradowali nad projektem uchwa-
ły budżetowej na 2008 rok. Skarbnik Miasta omówił 
projekt budżetu i odpowiedział na pytania radnych. 
Po zakończeniu krótkiej dyskusji Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie nad uchwałą. Na 14 obecnych na 
sesji radnych, 7 osób głosowało za przyjęciem uchwały, 
5 było przeciw, a dwoje radnych wstrzymało się od gło-
su. Szczegóły dotyczące budżetu miasta na 2008 rok 
prezentujemy na dalszych stronach.  (o.-ks)

Dziękujemy za lata pracy
Kempińskiej, burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
podziękowała za lata sumiennej i rzetelnej pracy i ży-
czyła jednocześnie wielu sukcesów oraz pomyślności 
w życiu prywatnym.

Pani Danuta Kempińska pracę w puszczykowskim 
urzędzie rozpoczęła w czerwcu 1977, a od listopada 
1990 roku pracowała na stanowisku zastępcy Kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego. Do jej obowiązków należało 
również prowadzenie ewidencji działalności gospodar-
czej i wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholo-
wych. Jako pracownik USC udzieliła prawie 500 ślubów, 
łącząc zakochane pary węzłem małżeńskim.  (o.-agb)

Podczas sesji, która 
odbyła się w środę, 19 
grudnia ubiegłego roku, 
uroczyście pożegnano 
panią Danutę Kempińską 
– wieloletniego pracow-
nika Urzędu Miejskiego 
w Puszczykowie. Wraz 
z nowym rokiem prze-
szła na zasłużoną emery-
turę. W słowach skiero-
wanych do pani Danuty 
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„Merkuriusz”. Był również autorem cyklicznego pro-
gramu telewizyjnego o tematyce filmowej emitowa-
nego na antenie Telewizji WTK. Prywatnie realizuje 
niezależne filmy dokumentalne i art.-klipy. 

Pani Luiza Niedźwiecka-Kowa-
lonek zajmować się będzie kulturą  
i organizacją czasu wolnego dzieci  
i młodzieży. Jest absolwentką Wy-
działu Edukacji Artystycznej i Promo-
cji Sztuki oraz Wydziału Malarstwa 
poznańskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Ukończyła również Studium 
Arteterapii organizowane przez Pol-
ski Instytut Eriksonowski. Za swoją 

działalność otrzymała Medal Młodej Sztuki dla Twór-
ców – Artystów i Animatorów Kultury w dziedzinie 
Animacji; a także Nagrodę Prezydenta Miasta Pozna-
nia za wybitne osiągnięcia twórcze, a w szczególności  
za edukację artystyczną i promowanie sztuki. Jako pe-
dagog pracowała w II L.O. w Poznaniu i w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Puszczykowie. Kierowała poznańską 
Galerią TAK. Współpracowała także z wieloma insty-
tucjami przy organizacji imprez artystycznych. Pracu-
je jako organizator spotkań i wydarzeń kulturalnych  
w Domu Vikingów w Poznaniu. Jest założycielem  
i prezesem stowarzyszenia ENTER ART.  (o.-jer)

INFORMACJE WYDARZENIA

W wyniku przeprowadzonego naboru w Urzędzie 
Miejskim w Puszczykowie rozpoczynają pracę nowi 
pracownicy.

Na stanowisku zastępcy kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego została 
zatrudniona pani Joanna Szejn. Jest 
absolwentką Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Wyższej Szkoły Zarządza-
nia i Bankowości w Poznaniu oraz 
Wydziału Politologii i Dziennikarstwa 
UAM w Poznaniu. Dotychczas praco-
wała m.in. w Wydziale Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania, 
a także w Teatrze Nowym, gdzie zajmowała się spra-
wami administracyjnymi. Prywatnie interesuje się lite-
raturą piękną oraz czynnie uprawia sport, szczególnie 
pływanie i bieganie.

Od stycznia kulturą i środkami przekazu 
w Urzędzie Miejskim zajmuje się Je-
rzy Jernas. Ukończył Akademię Eko-
nomiczną w Poznaniu, ale całe życie 
zawodowe związany jest z instytucja-
mi kultury i mediami. Pracował m.in.  
w Centrum Kultury „Zamek” i Centrum 
Sztuki Dziecka, a także poznańskim 

oddziale TVP oraz redakcji biznesowego miesięcznika 

Nowi pracownicy Urzędu Miasta

„Podróże z Arkadym Fiedlerem do różnych kultur” 
to propozycja tygodniowych warsztatów artystycznych 
dla dzieci z rodzin o obniżonych szansach społecznych. 
Uczestnikami warsztatów mają być mali mieszkańcy 
Puszczykowa, Poznania i okolic. W realizację tego pro-
jektu włączyć się chce także Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  
w Poznaniu oraz Zgromadzenie Misjonarzy Ducha Św.  
„Podróże...” mają być puszczykowskim wkładem w ob-
chody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 
i mają uwrażliwić najmłodszych na bogactwo różnych 
kultur. Natomiast puszczykowscy harcerze chcą przygoto-
wać na Zakolu Warty miejsce biwakowania dla osób ko-
rzystających ze szlaku kajakowego. Projekt ten przewiduje 
m.in. budowę obiektu w formie zawodów dla harcerzy 
w wieku 16-25 lat. Uczestnikami letniej akcji będą harce-
rze z całej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, ze szczególnym 
uwzględnieniem zastępów z Puszczykowa, Mosiny i Śre-
mu. Realizację projektu będzie  również wspierać Wielko-
polski Park Narodowy i Urząd Miejski w Mosinie.

W tym roku przypada 90 rocznica wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego. Do Urzędu Marszałkowskiego 

Oj, będzie się działo!

wystąpiła o dofinansowanie także Szkoła Podstawowa 
nr 2.  Przez cały rok nauczyciele i uczniowie zamierza-
ją czcić pamięć swoich patronów. Planowane są m.in. 
warsztaty nawiązujące do Międzynarodowego Dnia 
Dzieci Żołnierzy, a także zorganizowanie konkursu na 
projekt architektoniczny miejsca upamiętniającego  
w holu szkoły powstańców.  W grudniu szkoła zamie-
rza zorganizować Festiwal Twórczości Wnuków i Pra-
wnuków Powstańców Wielkopolskich. Także w tym 
przypadki Urząd Miejski jest partnerem szkoły i planuje 
znaczące wsparcie finansowe tego projektu.

Od kilku lat, w ramach budowania społeczeństwa 
obywatelskiego, urzędy publiczne przekazują część 
swoich zadań organizacjom pozarządowym. Na prze-
łomie każdego roku odbywają się otwarte konkursy 
ofert. Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe 
do uczestniczenia w nich. Zawsze możecie Państwo 
liczyć na pomoc Urzędu Miejskiego w przygotowaniu 
wniosku. Jeszcze w tym roku można ubiegać się o do-
finansowanie m.in. w Starostwie Powiatowym i Mini-
sterstwach Edukacji Narodowej i Kultury.  Jerzy Jernas

Na początku stycznia br. Fundacja im. Arkadego Fiedlera, a także Ośrdek ZHP w Puszczykowie wystąpiły do 
Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie działań na terenie Zakola Warty. W obydwu przypadkach partnerami 
organizacji pozarządowych jest Urząd Miejski w Puszczykowie.
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Od Nowego Roku w budynku Urzędu Miejskiego 
wprowadzono kilka zmian mających na celu uspraw-
nienie obsługi mieszkańców oraz zapewnienie im do-
stępu do kompleksowej informacji na temat sposobu 
załatwiania spraw w urzędzie. Na parterze w budyn-
ku A, mimo niewielkiej przestrzeni, zorganizowano 
Punkt Obsługi Mieszkańca. W tym miejscu będzie 
można pobrać wszelkie potrzebne formularze, uzy-
skać informację na temat procedury administracyjnej 
oraz złożyć podanie. Pracownicy urzędu przygotowali 
również karty informacyjne dla poszczególnych spraw 
załatwianych w urzędzie. Można w nich znaleźć dane 
o terminach, opłatach, potrzebnych dokumentach  
a także podstawie prawnej działania urzędu w danej 

Nowy – stary Urząd
sprawie. Do kart dołączone są wnioski wraz z wyka-
zem potrzebnych załączników. Karty informacyjne 
można otrzymać w Punkcie Obsługi Mieszkańca, do-
stępne są także na stronie internetowej Urzędu Miasta 
www.puszczykowo.pl. Hol budynku zyskał również 
wiele na estetyce – pomalowano ściany, odnowiono 
wystrój wnętrza oraz wymieniono meble. Kolejną no-
wością jest wprowadzenie identyfikatorów noszonych 
przez wszystkich pracowników. Mamy nadzieję, że 
zmiany te poprawią komunikację między mieszkań-
cami a Urzędem oraz ułatwią Państwu załatwienie 
spraw.  (o-md)

wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, 

Wymagania dodatkowe:
doświadczenie w jednostkach administracji samorządowej

Stanowisko sekretarki
Zakres podstawowych czynności:

prowadzenie sekretariatu Burmistrza, w tym m.in.:
 –   zapewnienie obsługi spotkań Burmistrza, 
 –   prowadzenie bieżącej korespondencji oraz 
      redagowanie pism, w tym obsługa poczty
    elektronicznej Urzędu Miasta, 
 –   współpraca z Biurem Rady Miasta.
Wymagania obowiązkowe: 

wykształcenie wyższe, 
znajomość pakietu MS Office w stopniu bardzo dobrym, 
umiejętność szybkiego pisania na komputerze,
wysokie zdolności organizacyjne, 
łatwość nawiązywania kontaktów, 
znajomość jednego języka obcego w stopniu bardzo dobrym.

Wymagania dodatkowe:
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
wiedza z zakresu zarządzania jakością będzie dodatko-
wym atutem.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie interne-
towej www.puszczykowo.pl

Oferty prosimy składać w Urzędzie Miejskim  
w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. Nr 3A, w terminie do 
31.01.2008 r.  

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Stanowisko ds. ochrony środowiska
Zakres podstawowych czynności:

realizacja zadań gminy z zakresu ochrony środowiska,
prowadzenie spraw z zakresu działalności Referatu Gospo-
darki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ochrony Zdrowia
prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem infra-
struktury technicznej Miasta

Wymagania obowiązkowe:
wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie ochrony 
środowiska lub pokrewne)
znajomość przepisów związanych z funkcjonowaniem 
gospodarki komunalnej
znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych
bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,

Wymagania dodatkowe:
doświadczenie w jednostkach administracji samorządowej
znajomość procedur administracyjnych

Stanowisko ds. prawno-kadrowych
Zakres podstawowych czynności:

podstawowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego,
dokonywanie bieżących interpretacji przepisów,
prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu 
Miejskiego,
sporządzanie analiz kadrowych oraz sprawozdawczo-
ści w tym zakresie.

Wymagania obowiązkowe: 
wykształcenie wyższe (preferowane: prawo, admini-
stracja, zarządzanie kadrami),
znajomość zagadnień z zakresu prawa zamówień pu-
blicznych oraz prawa administracyjnego,

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

Burmistrz Miasta Puszczykowa ogłasza otwarty nabór na wolne stanowiska 
pracy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie.
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Obszar A - upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Tytuł zadania Wnioskodawca Kwota dofi-
nansowania

Konkursy sportowe dla przed-
szkolaków

Stowarzyszenie 
„Leśni Przyjaciele” 2 500,-

Prowadzenie zajęć z piłki nożnej UKS Jedynka Puszczykowo 3 500,-

I turniej piłkarski z Jedynką UKS Jedynka Puszczykowo 1 000,-

Organizacja imprez wędkarskich Polski Związek Wędkarski 6 000,-

Festyn z okazji Dnia Dziecka TS Stare Puszczykowo 1 000,-

Turniej Piłki Nożnej Dzieci 
i Młodzieży TS Stare Puszczykowo 2 000,-

„Polska biega” SZS Powiatu Poznańskiego 8 000,-

Zajęcia lekkoatletyczne SZS Powiatu Poznańskiego 10 000,-

Piłka nożna LAS Puszczykowo 18 000,-

Zajęcia z kolarstwa TARiS 4 500,-

Obóz Polanica TARiS 2 000,-

Rajd na „Dni Puszczykowa” TARiS 300,-

Cykl rajdów rowerowych TARiS 1 000,-

Piknik rowerowy Jedynki TARiS 1 200,-

Razem: 61 000,-

Obszar B - Pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych osób:
Tytuł zadania Wnioskodawca Kwota dofinansowania

Spotkanie wigilijne PZERiI 500,-

Wigilijna paczka PZERiI 7 500,-

Razem:  8 000,-

Obszar C - Ochrony i promocji zdrowia:

Tytuł zadania Wnioskodawca Kwota dofi-
nansowania

„Bądź zdrów” Stowarzyszenie 
„Leśni Przyjaciele” 720,-

Organizacja warsztatów proz-
drowotnych dla różnych grup 
wiekowych – konkurs pomocy 
przedmedycznej

ZHP 500,-

Razem: 1 220,-

Obszar D - Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
Tytuł zadania Wnioskodawca Kwota dofinan-

sowania

Zorganizowanie wystawy 
prac plastycznych osób nie-
pełnosprawnych Fundacja Polskich 

Kawalerów 
Maltańskich
 – Pomoc Maltańska

3 000,-

Wyjazd na obóz sportowo-
rekreacyjny

3 800,-

Wieczór z Aniołami 2008 2 350,-

Malta Strong 2008 2 850,-

Razem:  12 000,-

KONKURS OFERT KONKURS OFERT

Rozstrzygnięcie konkursu ofert
W dniu 10 stycznia br. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 

miasta na 2008 rok. Można było ubiegać się o dofinansowanie projektów w dziesięciu sferach działań miasta. Poniżej 
przedstawiamy wyniki konkursu. 

Obszar E - Działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych:
Tytuł zadania Wnioskodawca Kwota dofinanso-

wania

Seniorzy bliżej kultury PZERiI 2 500,-

Wyjazdy, spotkania, prelekcja 
+ imprezy okolicznościowe

P u s z c z y k o w s k i e 
Stowarzyszenie Na-
uczycieli „Senior”

2 500-,

Karta Mieszkańca Miasta 
Ogrodu

Stowarzyszenie Przy-
jaciół Puszczykowa 3 900,-

Konkurs Ogrodów Stowarzyszenie Przy-
jaciół Puszczykowa 1 500,-

Organizacja zawodów integra-
cyjnych w paintball’u dla spo-
łeczności miasta Puszczykowa

ZHP 2 000,-

Majówka 
u Leśnych Przyjaciół

Stowarzyszenie 
Leśni Przyjaciele 2 600,-

Razem: 15 000,-

Obszar F - Nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
Tytuł zadania Wnioskodawca Kwota dofinanso-

wania

Nauka języków obcych – ję-
zyk  francuski

S t o w a r z y s z e n i e 
Puszczykowo- Cha-
teaugiron

6 400,-

Organizacja biwaku w War-
szawie ZHP 2 700,-

Razem: 9 100,-

Obszar G - Ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
Brak wniosków.
Obszar H - Działań na rzecz integracji europejskiej oraz roz-
wijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:
Tytuł zadania Wnioskodawca Kwota sugerowana

Wymiana mieszkańców 
w ramach miast partnerskich

S towarzy szen ie 
Puszczykowo- Cha-
teaugiron

7 000,-

Obszar I - Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Tytuł zadania Wnioskodawca Kwota 
dofinansowania

Puszczykowskie Spotkania 
Teatralne dla przedszkolaków

Stowarzyszenie 
Leśni Przyjaciele 4 000,-

Cykl imprez kulturalnych 
w muzeum Arkadego Fiedlera

Fundacja im. Arka-
dego Fiedlera 5 000,-

Razem: 9 000,-

Obszar J - Krajoznawstwo oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Tytuł zadania Wnioskodawca Kwota 
dofinansowania

Zimowisko harcerskie 
w Srebrnej Górze ZHP 4 800,-

Obóz harcerski w Pogorzelicy ZHP 5 200,-

Wojaże seniorów po polskiej ziemi PZERiI 6 000,-

Razem: 16 000,-
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KONKURS OFERT KONKURS OFERT
BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT 
NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA 

NA ROK 2008

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz uchwały 
Nr 70/07/V Miasta Puszczykowa w sprawie Rocznego 
Programu Współpracy Miasta Puszczykowa z Organi-
zacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie, na rok 2008, 

I. W następujących sferach;

A. W obszarze upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu;

Lp. Nazwa zadania
P l a n o w a n a 
kwota na 
2008 r.

1.
Organizacja  zajęć sportowo 
– rekreacyjnych dla dzieci 
i młodzieży

55.000 zł2.
Organizacja imprez sporto-
wych, w szczególności promu-
jących miasto Puszczykowo

3.
Organizacja imprez sportowych 
podczas obchodów „Dni Pusz-
czykowa” (9 – 15 czerwca)

B. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
Lp. Nazwa zadania P l a n o w a -

na kwota na 
2008 r.

1. Organizacja imprez z zakresu 
kultury podczas obchodów 
„Dni Puszczykowa” (9 – 15 
czerwca)

5.500 zł

C. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego;

Lp. Nazwa zadania Planowana kwota na 
2008 r.

1. Organizacja działań 
proekologicznych 

5.000 zł

Zasady przyznawania dotacji 
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć: 

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
wskazane w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. 03.96.873 ze zm.), które 
prowadzą działalność statutową w dziedzinie ob-
jętej konkursem i zamierzają zrealizować zadanie 
na rzecz mieszkańców miasta Puszczykowa.

2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne 
ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie oraz w niniejszym komunikacie:

a) rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty spo-
rządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 27.12.2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), 
wypełnione w sposób czytelny (nie dopuszcza się 
modyfikacji formularza oferty);

b) ofertę na odpowiednim formularzu wraz z wyma-
ganymi załącznikami należy złożyć : 

c) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania pu-
blicznego,

d) w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nie-
przekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu,

e) o terminie złożenia oferty decyduje data dostarcze-
nia oferty do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

3. Wymagane załączniki:
a) obowiązkowe:
  dokumenty rejestracyjne podmiotu ubiegającego się 

o dotację – wypis z rejestru wydany nie wcześniej niż 
3 m-cy przed datą złożenia wniosku (lub kserokopia 
potwierdzona za zgodność  z oryginałem), obejmują-
cy aktualny stan wpisów, sprawozdanie merytoryczne 
i sprawozdanie finansowe za ostatni rok, statut 

b)  uzupełniające:
  -  kopie porozumień partnerskich z innymi insty-

tucjami, organizacjami w zakresie planowanego 
zadania, rekomendacje dla projektu 

4.  W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 
jednej oferty, dopuszcza się możliwość przedłoże-
nia jednego kompletu załączników ze wskazaniem, 
przy której ofercie te załączniki się znajdują.

Sposób i termin składania ofert: 
Oferty, należy składać (pocztą lub osobiście) w sie-

dzibie Urzędu Miasta, ul. Podleśna 4, 62-040 Pusz-
czykowo do dnia 18 lutego 2008 r. do godz. 9.00

Pełne ogłoszenie znajduje się w Sekretariacie Bur-
mistrza Miasta pok. nr 4 w Urzędzie Miasta, ul. Pod-
leśna 4 w Puszczykowie oraz na stronie internetowej 
(www.puszczykowo.pl)

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 061 8983 720 
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W dniu 28 grudnia 2007 roku przedmiotem obrad 
sesji Rady Miasta Puszczykowa był budżet miasta na 
2008 rok. Zgodnie z obowiązującymi zasadami Bu-
dżet Miasta był omawiany na Komisjach Rady Mia-
sta. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta analizowała 
wszystkie zapisy budżetu, natomiast pozostałe Komi-
sje tylko te, które leżą w zakresie kompetencji działa-
nia poszczególnych z Komisji. Budżet Miasta na 2008 
rok został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie 
Komisje, co nie oznacza jednogłośnego głosowania 
nad problematyką budżetu.

Budżet Miasta Puszczykowa na 2008 rok opraco-
wano na podstawie:
1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto-

rialnego.
3. Informacji Ministra Finansów o rocznych plano-

wanych kwotach subwencji ogólnej, rocznej pla-
nowanej kwocie wpłaty do budżetu oraz plano-
wanej kwocie udziałów w podatku dochodowym 
od osób fizycznych na 2008 rok – na podstawie 
pisma ST3-4820-26/2006 z dnia 10.10.2007r.

4. Informacji Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB.I-
3.3010-25/07 z 19.10.2007r.) o przyjętych w pro-
jekcie ustawy budżetowej na 2008 rok kwotach 
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz kwotach dotacji celo-
wych na wykonywane  zadania przez Samorząd.

5. Informacji poznańskiej delegatury Krajowe-
go Biura Wyborczego (pismo DPZ-423-1/2007  
z 25.10.2007r.) o zaplanowanych środkach finan-
sowych na prowadzenie i aktualizację stałego re-
jestru wyborców w gminie.

6. Analizy wykonania dochodów i wydatków za  
III kwartał 2007r. i prognozy wykonania za cały 2007r.

7 Dochodach podatkowych zaplanowanych w opar-
ciu o przepisy o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. 121 poz. 884 z 2006 r.) 
 z uwzględnieniem projektów Uchwał Rady Miasta 
Puszczykowa w sprawie ustalenia stawek podatku 
od nieruchomości, środków transportu oraz opłat 
lokalnych.

8. Informacji Ministerstwa Finansów w sprawie zało-
żeń do ustawy budżetowej na 2008r.

9. Zaplanowanych dotacji na zadania realizowane na 
podstawie porozumień między organami admini-
stracji samorządowej na 2008r.

Dochody Miasta na 2008 rok pochodzić będą  
z następujących źródeł

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administra-
cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami w kwocie        1.453.130 zł

2) dotacje celowe przekazywane z budżetu pań-
stwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
w kwocie             228.969 zł

3) dotacje celowe otrzymywane na zadania bie-
żące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego  
w kwocie             254.000 zł

4) subwencja oświatowa        3.184.485 zł
5)  udziały we wpływach w podatku dochodowym od 

osób fizycznych w kwocie     11.224.721 zł
6) Podatek dochodowy od osób prawnych 
  w kwocie            160.000 zł
7) Pozostałe dochody własne 
  w kwocie          6.594.695 zł
Ogółem dochody na 2008 rok 23.100.000 zł

Jak z powyższego zestawienia wynika 48,6% docho-
dów to tzw. „udziały we wpływach w podatku docho-
dowym od osób fizycznych”, czyli udział mieszkańców 
(zameldowanych w naszym mieście) w podatku do-
chodowym. Należy jednoznacznie stwierdzić, że gdyby 
wszystkie osoby mieszkające w Puszczykowie były tu 
zameldowane, to kwota dotacji mogłaby być zdecydo-
wanie wyższa. Kolejna grupa dochodów to subwencja 
oświatowa otrzymywana na dzieci uczęszczające do 
szkół podstawowych i gimnazjów, co stanowi 13,8% 
planowanych dochodów na 2008 rok. Dużą gru-
pą wpływów do budżetu są tzw. pozostałe dochody,  
w skład, których wchodzą między innymi podat-
ki. Grupa ta stanowi 28,5% ogólnej puli dochodów.  

Budżet Miasta Puszczykowa na 2008 Rok
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Mogłyby one być o kilkaset tysięcy wyższe, w przy-
padku spłaty zaległych podatków przez podatników, 
zarówno osoby fizyczne jak i podmioty funkcjonują-
ce na terenie miasta. Problem dotyczy zarówno po-
datników zalegających z płatnościami podatków od 
nieruchomości (około 400 tysięcy złotych) jak i od 
środków transportowych (około 150 tysięcy złotych). 
Dotacje celowe, które Miasto Puszczykowo otrzyma  
z budżetu państwa na realizację zadań stanowią 7,3% 
dochodów miasta na 2008 rok.

Miasto w 2008 roku planuje wydatki na zadania  
w następujących działach:
rolnictwo i łowiectwo 90
transport i łączność 6 460 500
turystyka 33 000
gospodarka mieszkaniowa 3 841 488
działalność usługowa 398 000
administracja publiczna 2 962 000
urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony pra-
wa oraz sądownictwa

1 530

bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

276 800

obsługa długu publicznego 350 000
różne rozliczenia 717 532
oświata i wychowanie 6 798 087
ochrona zdrowia 155 000
pomoc społeczna 2 688 343
edukacyjna opieka wychowawcza 178 430
gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

1 515 800

kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

731 300

kultura fizyczna i sport 633 300
Ogółem wydatki w 2008 rok 27 741 200

Powyższa tabela pokazuje na jakie zadania wy-
datkowane będą środki w bieżącym roku oraz jakie 
występują potrzeby w Puszczykowie. Kierunki wy-
datkowania oraz potrzeby miasta były przedmiotem 
zarówno konsultacji na Komisjach Rady Miasta, jak  
i przedstawiane  podczas debat z udziałem mieszkań-
ców. Urząd Miejski zdaje sobie sprawę z ogromu za-
dań, jakie są do wykonania w mieście oraz z potrzeb, 
jakie artykułowane są przez różne środowiska w Pusz-
czykowie. Zadaniem Urzędu było wypośrodkowanie 
oczekiwań i rozłożenie realizacji wszystkich zgłasza-
nych potrzeb na dłuższy okres.

Jednym z ważniejszych zadań jest utwardzanie dróg 
w Puszczykowie. W 2008 roku planuje się przezna-
czyć ponad 5 mln zł na ten cel. Zdajemy sobie sprawę, 
że za tą kwotę utwardzimy tylko część dróg. Zgodnie  
z wolą Radnych oraz mieszkańców ustalony został 
ranking kolejności realizacji utwardzania dróg. We-
dług tych zasad będzie przygotowywana dokumen-
tacja oraz realizacja prac na poszczególnych ulicach. 
Ilość wykonanych kilometrów dróg jest również uza-
leżniona od nowej inicjatywy, polegającej na wspólnej 
realizacji prac z mieszkańcami. Zostało to poparte sto-
sowną Uchwałą Rady Miasta.

Na zadania związane z transportem (w tym in-
westycje w zakresie dróg), przeznaczonych jest  
w budżecie 23% ogólnej kwoty wydatków. Natomiast 
ponad 24% przeznaczone jest na zadania związane z 
oświatą i wychowaniem. Są to między innymi utrzy-
manie czterech szkół (2 podstawowe, 2 gimnazja) 
oraz dofinansowanie trzech przedszkoli niepublicz-
nych. Zgodnie z nowymi przepisami w zakresie do-
finansowywania przedszkoli niepublicznych wzrost 
dotacji na ten cel będzie wynosił 50% w stosunku do 
ubiegłego roku. Dużym obciążeniem dla miasta jest 
uzupełnianie różnicy pomiędzy subwencją oświatową 
(3.184.485 zł) a kosztami utrzymania szkół - z innych 
dochodów miasta.

Natomiast na zadania w zakresie gospodarki miesz-
kaniowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony śro-
dowiska przeznaczono około 19% ogólnej puli wydat-
ków. W ramach wydatków w tych działach są głównie 
koszty związane z utrzymaniem miasta. Na zadania 
związane z funkcjonowanie Urzędu oraz Rady Miasta 
planuje się przeznaczyć 11% wydatków ogółem.

Około 10% przeznaczonych będzie na zadania  
z zakresu pomocy społecznej. Zauważamy, że proble-
matyka związana z udzielaniem pomocy społecznej 
dla osób najbardziej potrzebujących ma tendencję 
wzrostową, co również jest widoczne w wysokości 
uzyskiwanych dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. 
Na zadania w zakresie kultury oraz kultury fizycznej 
planuje się przeznaczyć po około 2% z kwoty wydat-
ków.  Piotr Szmytkowski, Skarbnik Miasta
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Aktualnie trwa realizacja zabudowy Rynku poło-
żonego u zbiegu ulic Poznańskiej i Kościelnej. Zgod-
nie z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (z 19.11.2001r.) jest to teren 
przeznaczony na usługi z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej  i przestrzenią publiczną  oraz komuni-
kacją. Wszystkie obiekty Rynku budowane są zgodnie 
z opracowaną i przyjętą przez Radę Miasta koncepcją 
zagospodarowania Centrum przyjętą oświadczeniem  
Nr 2/S45/02/III z 4 lutego 2002 ze zmianą z 12.09.2006. 
Plac reprezentacyjny Rynku ograniczony jest z czterech  
stron pierzejami „kamieniczek” mieszczących w sobie 
funkcje handlowo-usługowe i mieszkalne. Wnętrze 
placu podzielono na dwie części: północną - parkin-
gową i południową - rekreacyjną z elementami zieleni 
wysokiej i niskiej, ławeczkami i małą architekturą.

Terminy zakończenia budowy większości budyn-
ków wynikają z warunków umów dzierżawy lub od-
dania gruntów w użytkowanie wieczyste. Terminy te 
mijają  w roku bieżącym, ale obowią-
zują tylko dla gruntów nabytych lub 
wydzierżawionych od Miasta. Dla pię-
ciu działek położonych wzdłuż ulicy 
Kościelnej, nabytych w drodze przetar-
gu od Parafii Rzymsko-Katolickiej, mia-
sto nie miało możliwości ustalenia ani 
wyegzekwowania granicznych termi-
nów zabudowy. Na dzień dzisiejszy za-
kończono budowę trzech pawilonów  
w frontowej pierzei przy ulicy Poznań-
skiej i jeden w tylnej pierzei Rynku.  
W trakcie budowy znajduje się ko-
lejnych 19 pawilonów. Właściciele 
gruntu, na którym projektowane są 
pawilony nr 17 i 18 wstrzymali się  
z rozpoczęciem budowy.

Nie przystąpiono też do budowy 
pawilonu nr 2 z uwagi na brak porozu-
mienia pomiędzy współdzierżawcami 
gruntu. Budowa Centrum Handlowo-
Kulturalnego (oznaczonego w koncepcji 

Co z tym Rynkiem ?

nr 28) rozpocznie się po rozstrzygnięciu problemów 
prawnych.

W najbliższym czasie Miasto przystąpi do opracowa-
nia nowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu Centrum, w tym również Rynku. Plan ten 
szczegółowo ustali m.in. sposób zagospodarowania 
płyty Rynku, w tym układ komunikacyjny, rozmieszcze-
nie miejsc parkingowych i wykończenie posadzki.

Przygotowana w latach wcześniejszych koncepcja 
zagospodarowania płyty Rynku, jako wariant wyjścio-
wy i przykładowy, powinna zostać dostosowana do 
obecnych realiów i docelowego zagospodarowania 
Rynku z terenami przyległymi. W roku bieżącym pla-
nowane są prace przy budowie komunikacji głównej 
Rynku umożliwiającej dojazd do wszystkich budowa-
nych pawilonów. Z uwagi na opóźnienia w przystą-
pieniu do realizacji kilku obiektów oraz prace nad no-
wym planem, budowę płyty rynku zaplanowano na 
lata 2009-2010.  Alina Stempniak

Widok projektowanej pierzei Rynku od strony ulicy Poznańskiej.
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Żółte worki PET lubią więcej !!!
W ostatnich tygodniach było trochę zamieszania z opakowaniami plastikowymi. W wyniku zmiany systemu 

segregacji odpadów zaprzestano zbiórki woreczków foliowych, folii plastikowych, opakowań po jogurtach, 
margarynach, czy smalcu, naczyń jednorazowych.  Jednak dzięki energicznym działaniom władz miasta wszyst-
ko wróciło do stanu poprzedniego. Nie musicie już Państwo wyrzucać do śmieci tych drobnych opakowań pla-
stikowych. Mamy dla wszystkich mieszkańców Puszczykowa dobrą wiadomość – żółte worki PET lubią więcej !!! 
Poniżej informujemy, jakie odpady  z tworzyw sztucznych należy wyrzucać do żółtych worków przeznaczonych 
do zbiórki PET. 

Woreczki i reklamówki sklepowe z folii, folie przezroczyste i koloro-
we nie zabrudzone.
Kubeczki plastikowe po margarynach, jogurtach, serkach itp. (czyste, 
bez reszek zawartości).
Butelki z tworzyw sztucznych po napojach, ketchupach i innych pro-
duktach spożywczych (czyste, bez resztek zawartości).
Opakowania chemii gospodarczej (butelki po szamponach, płynach 
do mycia naczyń, wiaderka plastikowe itp.).
Naczynia jednorazowe z wyjątkiem styropianowych (bez zawartości).
Puszki aluminiowe, stalowe i nakrętki.
Lubię tylko zgniecione opakowania.

– Bądź fantastic zgniataj plastik! 

•

•

•

•

•
•
•

Od lutego można wrzucać do żółtych worków:



ECHO PUSZCZYKOWA12 STYCZEŃ 2008

Zobaczyć Neapol ...?
CZYSTE PUSZCZYKOWO CZYSTE PUSZCZYKOWO

Od grudnia tego roku z ulic 
Puszczykowa zniknęły  skupiska od-
padów i śmieci. Nie ma już rzędów 
pojemników na surowce wtórne, 
nie ma też stert śmieci walających 
się w pobliżu. Urzeczywistniło się 
hasło „Czyste Puszczykowo”. Ale 
prawda jest też i taka, że to miesz-
kańcy wzięli na siebie obowiązek 
gromadzenia posegregowanych 
odpadów. Dotychczasowy system 
nie zapewniał bowiem skutecznej 
segregacji. Niektórzy mieszkań-
cy traktowali „gniazda” zbiórki 
odpadów jako zwykły śmietnik 
i wyrzucali tam to wszystko co im 
przeszkadzało w mieszkaniach 
i ogrodach. Ale to miasto z na-
szych wspólnych podatków, 
płaciło za wywóz każdego ki-
lograma śmieci znajdujących 
się w kolorowych pojemnikach 
i ich pobliżu. Niewiele pomogły 
wzmożone patrole Straży Miej-
skiej i Policji oraz kontrole po-
siadania umów na wywóz śmie-
ci. Zresztą nie o to chyba chodzi 
w społeczeństwie obywatel-
skim żeby ścigać i karać, ale 

żeby rozumieć 
i chcieć. Dlate-
go postawiono na 
odpowiedzialność 
obywateli. Przyjęto 
sprawdzony w wielu 
krajach, a także pol-
skich miastach sys-
tem segregacji „wor-
kowej”. Polega on 
na selekcji odpadów 
i śmieci bytowych 
w miejscu ich wy-
twarzania - czyli 
domu, biurze  lub 
firmie. Nikt z nas nie 
lubi zmian, ale   dzi-
siejszych czasach 
ciągłe zmiany są 

Od lat w Polsce centralnym punktem każdego blokowiska, domu wielorodzinnego, czy willi jest śmietnik. 
W ostatnich latach przybyły nam również pojemniki na makulaturę, szkło, czy butelki plastikowe. Gdyby wy-
lądowali tu Marsjanie, to zapewne pomyśleliby, że Ziemianie otaczają śmieci jakimś szczególnym kultem.

żeby rozumieć 

nieuniknione. Jesteśmy przecież świadkami nie-
spotykanego tempa rozwoju technologicznego, 
informatycznego i komunikacyjnego. Coś, co 
było normą kilka lat temu, dzisiaj jest już ana-
chronizmem. Czy pamiętacie Państwo, jak 
jeszcze niedawno nie musieliśmy pamiętać 
PIN-u karty płatniczej. Zapewne w pierwszym 
momencie „kalendarz wywozu odpadów” mógł 
sugerować, jak to niektórzy mieszkańcy mówią 
- „ekoterrozym”. Ale czy składając zeznania po-
datkowe mówimy zaraz o „PIT-o terroryzmie”?  
Wszyscy lubimy, to co znamy. Przecież system 

Witam. mam pytanie dlaczego firma eko-rondo przerzuca koszty na mieszkancow mia-
sta??? smieci podrozeja od stycznia o 500 %!! z tego co ja sie orientuje ludzie juz nie wywo-
za smieci bo nie maja pieniedzy na zycie leki itd. wiec juz dzis wiemy co sie stanie bedziemy 
je spalac w ogrodku w piecu wywozic pod sklep do kosza bo nikt tego nie wytrzyma!! 
dziwi mnie to ze ustawa wyszla 6 czerwca a podwyzka jest od nowego roku!! moze ma to 
wplyw na segregowane odpady ktore tylko w tytule maja byc zbierane nieodplatnie???? 
wiec moze zrobmy przetarg na wywoz smieci i przekonamy sie czy nie mozna taniej tego 
robic!!!!  …(mojnar, 2007-12-22 14:08:16) 
Szanowny Panie,

Nie musi Pan korzystać z usług firmy Eko Rondo, z którą Pan zawarł umowę. W Puszczykowie 
pozwolenie na odbiór śmieci mają jeszcze firmy Remondis i Astra i Sita. Wystarczy zorientować się 
czy oferują konkurencyjne ceny na odbiór pojemników i zmienić usługodawcę. Co do odpadów 
ogólnie jest to narastający problem w skali kraju, nie tylko w Puszczykowie. Zabrakło ustaw zezwala-
jących na wprowadzenie podatku śmieciowego. Zbyt niskie są opłaty produktowe dla producentów 
opakowań, które pokrywałyby koszt ich utylizacji. Właśnie dlatego zmierzamy w Puszczykowie do 
przeprowadzenia referendum w sprawie ustalenie podatku śmieciowego na takim poziomie, który 
pogodzi interes zachowania czystego środowiska i możliwości finansowe mieszkańców. Na razie 
niestety musimy przeżyć okres przejściowy, co mam nadzieję nie potrwa dłużej niż do połowy roku.
Z poważaniem (Burmistrz Miasta Małgorzata Ornoch-Tabędzka, 2007-12-28 13:43:50) 

Burmistrz odpowiada na pytania mieszkańców.



13www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA

Zobaczyć Neapol ...?
CZYSTE PUSZCZYKOWO CZYSTE PUSZCZYKOWO

„workowy” już wkrótce nie będzie miał dla nas żadnych tajemnic, tak jak 
dla mieszkańców wielu innych miast. Obecnie nie ma już możliwości powrotu do 
poprzedniego systemu segregacji odpadów. Ze  wspólnych pojemników zrezy-
gnowały również gminy Luboń, Grodzisk i Stęszew. 

Trzeba pamiętać, że jedną z podstawowych zasad Ustawy 
o odpadach jest przepis: zanieczyszczający płaci! Również obli-
guje do tego mieszkańców prawo miejscowe, czyli przyjęty przez 
Radę Miasta „Regulamin porządku i czystości”. Nic więc za darmo. 
Urząd Miejski chce wkrótce zaproponować mieszkańcom inną 
formę rozliczania kosztów wywozu śmieci, podobną do funkcjo-
nującej w Komornikach. Po wprowadzeniu „podatku śmieciowe-
go” mieszkańcy będą zwolnieni z obowiązku zawierania umów 
i ponoszenia opłat za opróżnianie pojemników. W tym celu po-
trzebna będzie jednak zgoda mieszkańców uzyskana w drodze 
referendum. Wtedy na pewno nie będzie problemu z odbiorem 
plastikowych opakowań, bo to miasto  umówi się z firmą świad-

czącą usługi komu-
nalne  jakie odpa-
dy powinny być 
odbierane. Miasto 
będzie dbało tak-
że o umożliwienie 

Czekamy na opinie
W ramach ułatwienia kontaktu mieszkańców z Urzędem Miasta 

postanowiliśmy umieścić w najbardziej dla wszystkich dostępnych 
miejscach w Puszczykowie przejrzyste skrzynki. Zachęcamy do ko-
respondencji! Władze miasta są bardzo zainteresowane wszelkimi 
opiniami mieszkańców o nowym systemi segregacji odpadów i akcji 
„Czyste Puszczykowo”. Nie wszyscy mają możliwość i ochotę przeka-
zywać swoje uwagi drogą internetową. Właśnie z myślą o tych oso-
bach Urząd Miejski przygotował specjalne skrzynki. Znajdują się one 

w sklepach „Społem” na Nowym Osiedlu i na ul. Poznańskiej oraz w sklepie „Ar-
turo” również na ul. Poznańskiej. Pozostałe dwie skrzynki znajdziecie Państwo 
w sklepie spożywczym na ul. Jarosławskiej 18 oraz Biurze Obsługi Mieszkańca 
w Urzędzie Miejskim. Na listy opatrzone imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym bę-
dziemy odpowiadać. Czekamy na Państwa opinie i uwagi.  (o.-jer)

wywozu trawy, liści i odpadów 
wielkogabarytowych. 

Od stycznia br. firmy zajmujące 
się wywozem śmieci muszą płacić 
400 % więcej za składowanie nie-
posortowanych odpadów komunal-
nych na wysypiskach. Celem wpro-
wadzonej podwyżki jest zachęcenie 
do prowadzenia selektywnej zbiór-
ki. Unia Europejska nakłada na nas 
nie tylko obowiązek sortowania 
odpadów ale określa również zna-
czący procent surowców wtórnych, 
które muszą być stosowane przy 
produkcji szkła, papieru i tworzyw 
sztucznych. Mieszkańcy Puszczyko-
wa wiedzą o tym od dawna. Wie-
dzą również, że zwiększona ilość 
produkowanych przez nich śmieci 
jest nieodłącznym elementem  pod-
noszenia standardu życia. Nie war-
to ich jednak otaczać kultem, tak 
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Na przykład „Rusałka”

Od pewnego cza-
su Urząd Miejski prze-
kazuje sklepom spo-
żywczym papierowe 
torby z napisem „Czy-
ste Puszczykowo”. 
Zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców do 
pakowania zakupów 
w te torby. Można 
też oczywiście ku-
pować torby ekolo-
giczne, lub korzystać 
z własnych siatek. 
Dlaczego odradzamy 
używanie jednorazo-
wych „reklamówek”? 

Moda na ekologiczne torby
Foliowe worki stosowane do tej pory w sklepach  roz-
kładają się przez setki lat. Czy warto więc robić kłopot 
naszym dzieciom? Przecież  nawet globalny koncern 
„McDonald’s” od lat używa wyłącznie papierowych 
opakowań i toreb.

W ciągu miesiąca w sklepach spożywczych „Spo-
łem” i „Arturo” działających na terenie Puszczykowa 
sprzedano łącznie ok. 3 000 toreb ekologicznych. 
Okazuje się jednak, że mieszkańcy wolą bardziej lnia-
ne torby, niż papierowe. Ostatnio w Polsce stają się 
one wielkim przebojem. Zapewne podyktowane jest 
to możliwością wielokrotnego ich stosowania. Jak 
twierdzą przedstawiciele puszczykowskich sklepów, 
można zaobserwować duży wzrost zainteresowania 
torbami ekologicznymi. A to dla czystości naszego 
miasta jest najważniejsze.  (o.-jer.)

W grudniu 2007 roku ruszył program selektywnej 
zbiórki odpadów jako część przedsięwzięcia „Czyste 
Puszczykowo”. Minęły zaledwie 4 tygodnie, a już dają 
się zauważyć pozytywne efekty jego wprowadze-
nia. Dobrym przykładem zbiórki na terenie wspólnot 
mieszkaniowych jest „Rusałka”.

Tak jak na początku rejestrowaliśmy krytyczne uwa-
gi co do nowej metody zbiórki odpadów, tak teraz 
docierają do pracowników Urzędu sygnały świadczą-
ce o zrozumieniu i słowa poparcia co do prowadzo-
nej akcji. Kłopotem wydawała się selektywna zbiórka 
odpadów w budynkach wspólnot mieszkaniowych, 
jednak w praktyce okazało się, że problem można 
rozwiązać błyskawicznie.  Jako pierwsza rozwiąza-
nie znalazła Wspólnota Mieszkaniowa „Rusałka”. Za-
kupiła trzy odpowiednio oznaczone pojemniki zbiorcze 
o pojemności 110 l każdy. Wyłożono je workami folio-
wymi w kolorach zgodnych z zasadami wprowadzonymi 

przez program. Po zapełnieniu worków w ok. 80% 
pojemności, administrator  budynku  wyjmuje  je, usta-
wia  obok i mocuje kolejny - proste. Firma EKO RONDO 
dostarcza niezbędną liczbę kolorowych worków. Komu-
nalne Wspólnoty Mieszkaniowe zostały również wypo-
sażone w „trójki pojemników”, sposób postępowania 
z odpadami jest taki sam jak przy „Rusałce”.

Zachęcamy pozostałe Wspólnoty Mieszkaniowe do 
podobnego działania. Naprawdę warto zainwesto-
wać. Koszty  zakupu  pojemników  nie  są  wysokie, 
efekt  jest  pewny. Tym bardziej, że ostatnio zwiększył 
się asortyment segregowanych odpadów zbieranych 
do „żółtych worków”.  Remigiusz Motycki

Przykład pojemnika komunalnego
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się do wspólnego śpiewu. Niewątpliwie dzięki takim 
koncertom możemy poczuć świąteczny klimat i jed-
nocześnie uczestniczyć w występie na najwyższym 
poziomie. 

Jacek Sykulski – mieszkaniec Puszczykowa, kompo-
zytor i dyrygent od 2003 roku kieruje „Poznańskim 
Chórem Chłopięcym”, który jest kontynuatorem  „Pol-
skich Słowików” założonych przez Jerzego Kurczew-
skiego. Pan Jacek Sykulski jednocześnie jest dyrygen-
tem i szefem artystycznym „Chóru Akademickiego 
UAM”, który za wysoki poziom artystyczny został 
uhonorowany m.in.  Złotym Medalem na „Konkursie 
Palestriny” w Rzymie.   (o.-jer)

KULTURA

Ogród pełen gwiazd

W niedzielę 13 stycz-
nia br. w kościele pod 
wezwaniem Matki  
Boskiej Wniebowziętej 
odbyło się wieczorne 
kolędowanie. Jak co 
roku koncert „Poznań-
skiego Chóru Chłopięce-
go” pod dyrekcją Jacka 
Sykulskiego przyciągnął 
tłumy mieszkańców 
Puszczykowa. Publicz-
ność dzięki powstałej 
atmosferze włączyła 

Jesienią ubiegłego roku samorządowcy z pięciu 
wielkopolskich gmin, w tym z Puszczykowa,  gościli w 
Gruzji. Wizyta odbywała się w ramach projektu „Twin-
ning Gruzja”. Program ten finansowany jest ze środ-
ków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a realizowa-
ny przez Stowarzyszenie „Partnerzy dla Samorządu”. 
Dodatkowym efektem wizyty jest wystawa prac foto-
graficznych Macieja Kretkowskiego - kierownika Biura 
Promocji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, którą otwar-
to 10 stycznia w gostyńskim ratuszu. „Twarze Gruzji” 
- to zbiór kilkudziesięciu portretów mieszkańców Ma-
łego Kaukazu. W uroczystości otwarcia wystawy wzięli 
udział Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff oraz Agnieszka 
Zielińska. Otwarcie wystawy było pretekstem do dyskusji  
o możliwościach kontynuacji współpracy z Gruzinami,  

a przede wszystkim o formach pomocy dla gruziń-
skich samorządów.  

Warto dodać, że Gruzini są wspaniałymi ludźmi 
– mówi Maciej Kretkowski autor prac - Są bardzo po-
dobni do nas, gościnni i przyjaźni. W Gruzji niezwykłe 
są również krajobrazy, ale ich piękna nie odda chyba 
żadne zdjęcie. Ekspozycja jest tylko niewielkim frag-
mentem materiału zdjęciowego, który przywiozłem 
we wrześniu.

Mieszkańcy Puszczykowa już niedługo będą mogli 
zobaczyć tą interesującą wystawę. Wiosną zostanie 
ona zaprezentowana w Galerii Pałacu Ślubów. Może 
niedługo goście z dalekiego Kaukazu, którzy zapewne 
wkrótce odwiedzą nasz region, przygotują wystawę 
„Twarze Puszczykowa”.   (o.-jer)

Twarze Gruzji
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Latem ubiegłego roku studenci UAM pod kierun-
kiem dr Jakuba Isańskiego przeprowadzili w Puszczy-
kowie badania socjologiczne. Ich głównym celem było 
określenie wykorzystania przestrzeni publicznej  oraz jej 
roli w tworzeniu wspólnot sąsiedzkich. Dodatkowo, na 
zlecenie miasta przygotowującego założenia do stra-
tegii rozwoju i wieloletniego planu inwestycyjnego, 
pytano mieszkańców o ocenę jakości życia w mieście 
i najważniejsze potrzeby miasta, na które w ich opi-
nii powinny być w pierwszej kolejności przeznaczone 
środki budżetowe. Wyniki tych badań w większej czę-
ści są potwierdzeniem wcześniejszych obserwacji. Dla 
władz miasta stanowi to istotne uzasadnienie przyjęte-
go kierunku polityki inwestycyjnej.

Pierwsza część badań polegała na wypełnieniu przez 
studentów ankiety przygotowanej przez Centrum Ba-
dania Jakości Życia przy UAM. Ocenie podlegała każda  
z ulic w mieście oraz obszary znajdujące się w przestrze-
ni publicznej. Określano m.in. czystość każdej ulicy, te-
renów przylegających do domów, ilość placów zabaw  
i ławek, a także jaką cześć wspólnej przestrzeni zajmują 
zaparkowane samochody.  Łącznie wypełnione zostały 
153 ankiety. W przestrzeni publicznej Puszczykowa stu-
denci naliczyli 19 ogólnodostępnych ławek i 30 kamer 
monitorujących miasto. W opinii prowadzących obser-
wację liczba ławek nie zaspokaja potrzeb mieszkańców. 
Ich brak  może być szczególnie dotkliwy dla osób, które 
nie mogą pozwolić sobie na spędzenie czasu w kawiar-
ni, czy restauracji. Natomiast liczba kamer nie powinna 
nasuwać mieszkańcom skojarzeń z „Big Brotherem”  
i nie powinni czuć się podglądani.

Ze szczegółowej analizy ankiet wyciągnięto kilka in-
teresujących wniosków. W całym Puszczykowie czystość  
wokół domów została oceniona na znacznie wyższym 
poziomie, niż czystość samych ulic. Mieszkańcy wy-
kazują dużą dbałość o swoje ogródki, ale nie bardzo 
zainteresowani są czystością ulicy, przy której znajduje 
się ich działka. Na szczęście poziom wizualnej dewa-
stacji krajobrazu miejskiego np. za pomocą graffiti jest 
bardzo niski. Samochody zaparkowane na ulicy zajmu-
ją  niewiele miejsca i nie utrudniają komunikacji pie-
szej. Problemem jest natomiast zbyt mała ilość placów 
zabaw dla dzieci i nienajlepszy stan tych istniejących.  
W podsumowaniu stwierdzono, że Puszczykowo jest 
miastem, w którym brakuje  przestrzeni wspólnej.

Druga część badań polegała na przeprowadzeniu 
ankiety wśród mieszkańców miasta. Łącznie prze-
prowadzono 120 wywiadów. Ankieterzy pytali m.in.  
o możliwości uprawiania sportu, miejsca rozrywki i kon-
taktu z kulturą, postulaty dotyczące pomocy osobom 
ubogim i poprawy dostępności do służby zdrowia. Nie 
zabrakło też pytań dotyczących propozycji  remontów  
i rewitalizacji różnych części miasta, a także problemów 
w zarządzaniu miastem, pracy policji, straży miejskiej, 

Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy.

czy z wywozem śmieci. Bardzo ciekawie prezentują się 
wyniki badań mówiące o oczekiwaniach mieszkańców 
dotyczących najważniejszych działań, na które powin-
ny być przeznaczone środki budżetowe.  Najpilniejszą 
sprawą, w odczuciu mieszkańców, jest poprawa jako-
ści dróg oraz drożności komunikacji. Zwrócono m.in. 
uwagę na potrzebę budowy kładki nad przejazdem 
kolejowym oraz polepszenie komunikacji z Poznaniem. 
W drugiej kolejności mieszkańcy chcieliby przeznaczyć 
środki budżetowe na organizację miejsc zorganizowa-
nej rozrywki i oraz dostępu do kultury. Oczekiwania te 
szczególnie dotyczą możliwości spędzenia wolnego 
czasu przez młodzież. W następnej kolejności, ale zde-
cydowanie mniej pilnie, mieszkańcy oczekują poprawy 
działań w zakresie zarządzania miastem, infrastruktury, 
sportu i opieki społecznej. Wyniki procentowe zostały 
przedstawione na  wykresie nr 1.

Najważniejsze działania na terenie miasta, 
na które powinny w pierwsze kolejności zostać 

wydatkowane środki budżetowe

Jednak zasadniczą część ankiety stanowiły tzw. py-
tania zamknięte, których celem była ocena warunków 
życia w mieście oraz obszarów działań które, powin-
ny zostać podjęte szybciej niż inne. Bardzo dobrze  
i dobrze mieszkańcy ocenili funkcjonowanie szkół pod-
stawowych (79%). Nieco gorzej oceniono gimnazja, 
które otrzymały 69% bardzo dobrych i dobrych ocen. 
Opiekę społeczną tylko połowa respondentów ocenia 
dobrze, a opiekę zdrowotną zaledwie 46%. Warun-
ki mieszkaniowe pozytywnie ocenia 70% badanych, 
dostępność do sportu i rekreacji 35%, ale dostępność 
do kultury i rozrywki już zaledwie 18%. Gastronomię 
w mieście chwali sobie 54% mieszkańców, a placówki 
handlowe aż 62%. Niestety lokalny rynek pracy pozy-
tywnie oceniło jedynie 18% badanych.  Bardzo ważną 
sprawą dla życia mieszkańców są remonty i budowa 
dróg. Uważa tak 80% respondentów. Ale dla mniej 
niż połowy badanych istotne są inwestycje „okołodro-
gowe”, w tym oświetlenie ulic. 

Ostatnia grupa pytań była związana z rozwojem 
miasta, poszukiwaniem inwestorów zewnętrznych, 

Omówienie badań socjologicznych pt. „Społeczne aspekty wytwarzania i użytkowania przestrzeni publicznej na 
przykładzie miasta Puszczykowo”
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budową budynków użyteczności publicznej, czy obiek-
tów sportowo-rekreacyjnych, a także tworzeniem 
warunków do rozwoju budownictwa komunalnego. 
80% mieszkańców wskazuje na konieczność budowy 
i modernizacji budynków użyteczności publicznej. Po-
dobnym, bo 83% poparciem cieszy się idea budowy 
obiektów sportowo – rekreacyjnych w mieście. Nato-
miast budownictwo komunalne popierane jest zaled-
wie przez połowę badanych. Podobnie ponad połowa 
mieszkańców uważa za ważne poszukiwanie inwe-
storów zewnętrznych. Bardzo ciekawie przedstawia 
się poparcie dla idei finansowania nowych inwestycji  

z kredytu bankowego. 66% mieszkańców Puszczyko-
wa popiera takie rozwiązanie.

Na zadawane pytania odpowiadały w większo-
ści kobiety, stanowiły one 51% badanych, 40% re-
spondentów  posiadało wyższe wykształcenie, 32% 
średnie, 8% licealne, 15% - zawodowe, a tylko 5% 
- podstawowe. Największy odsetek respondentów, bo 
aż 30% stanowili ludzie w przedziale wiekowym 50-
59 lat,  19% ankietowanych było w wieku 18-29 lat,  
a 18% w wieku 40-49 lat. Mieszkańcy powyżej 60 
roku życia stanowili 16 %. Szczegółowo przedstawia-
ją to wykresy nr 2 i 3.   Jerzy Jernas

Wykształcenie Wiek

W dniu 21 gru- 
dnia ubr. w Szko-
le Podstawowej 
nr 2 im. Powstań-
ców Wielkopol-
skich obchodzo-
no dzień patrona. 
Uroczystość po-
przedzona zosta-
ła wykonaniem 
zdjęcia wszyst-
kich członków  
Rady Pedagogicz-
nej wraz z no-
wym dyrektorem 
szkoły. O godzi-
nie 9.00 serdecz-
nie powitano 
zaproszonych go-
ści: Panią Bur-
mistrz Małgorza-

tę Ornoch-Tabędzką, zastępce burmistrza Panią Annę 
Gonet, przewodniczącą komisji Edukacji i Sportu 

Dzień patrona
Panią Danutę Panek-Janc, Radną Powiatu poznań-
skiego Panią Irenę Skrzypczak oraz przewodni-
czącego Rady Rodziców Pana Zbigniewa Czyża.  
W związku ze świętem patrona przygotowano in-
scenizację pt: „Pradziadek z obrazu”. Pradziadek to 
oczywiście Powstaniec Wielkopolski. Inscenizacja była 
pomyślana w konwencji rozmowy wnuczki z pradziad-
kiem. Pani dyrektor Izabela Bajbak zaproponowała po 
występie tworzenie Księgi Pamięci, w której przez cały 
rok aż do obchodów 90 rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego będą wpisywane nazwiska Powstań-
ców Wielkopolskich - naszych pradziadków i dziad-
ków. Obchody dnia patrona odbyły się przy udziale 
szkolnego pocztu sztandarowego. Gdy pożegnano już 
poczet nieoczekiwanie pojawił się nowy gość - Gwiaz-
dor. Jego obecność zmieniała charakter spotkania  
i klasa IIIa zaprezentowała Jasełka. Na zakończenie pani 
dyrektor podzieliła się opłatkiem ze wszystkimi ucznia-
mi szkoły, a pani Burmistrz złożyła wszystkim życzenia  
z okazji nadchodzących Świąt i Nowego Roku. Podsu-
mowaniem tego wspaniałego dnia były wigilie klaso-
we z wychowawcami. Nie zabrakło również prezen-
tów gwiazdkowych.  (o.-jer).
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 30.12. Włamano się do domu 
mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp.

 31.12. Włamano się do domu 
przy ul. Jastrzębiej.

 1�.12. Przebito opony w samo-
chodzie zaparkowanym na ulicy Leśnej.

 2�.12. Uszkodzono samochód 
zaparkowany na ulicy Gołębiej.

 01.01. Doszło do kradzieży telefonu komórkowego 
na zabawie sylwestrowej.

Kronika policyjna 15.12.2007 – 13.12
W omawianym okresie funkcjonariusze tutejszej jed-

nostki przeprowadzili 88 interwencji w miejscach publicz-
nych oraz domowych. Nałożyli 6 mandatów za spożywa-
nie alkoholu w miejscach publicznych oraz 4  za zakłócanie 
ładu i porządku  na dworcu PKP Puszczykówko.

Ponadto funkcjonariusze tutejszego Komisariatu zatrzy-
mali osobę poszukiwaną listem gończym oraz ujawnili pojazd 
pochodzący z przestępstwa. W okresie świątecznym oraz  
w noc sylwestrowa nie odnotowano jakichkolwiek ekscesów 
zakłócających ład i porządek publiczny, oraz nie doszło do po-
ważnych incydentów na terenie miasta za co mieszkańcom 
Puszczykowa chciałbym serdecznie podziękować.  Sławomir 
Kaczmarek, Komendant Komendy Policji w Puszczykowie

Szanowni Państwo!
W związku z pierwszymi opadami 

śniegu w tym roku na terenie Pusz-
czykowa z przykrością stwierdzam, 
że nie wszyscy mieszkańcy zasto-
sowali się do Uchwały Rady Miasta  
nr 201/06/IV z dnia 21 marca 2006r. 
a dotyczącej odśnieżania chodników 

przylegających do posesji. Jaki wpływ ma nie odśnieżo-
ny chodnik na powrót bezpieczny do domu wiedzą ci 
mieszkańcy, którym przyszło korzystać z nich we wto-
rek 8 stycznia w godzinach popołudniowych oraz dnia 
następnego. Już sam fakt nie odśnieżenia powodował, 
iż mieszkańcy zamiast bezpiecznie iść chodnikiem wra-
cali do domów ulicą narażając się na potrącenie przez 
pojazdy. W środę natomiast po odwilży w ciągu dnia 
i pojawieniu się przymrozku wieczorem nie odśnieżone 
chodniki zamieniły się w lodowiska. Na szczęście niko-
mu z mieszkańców oprócz niegroźnych upadków nic się 
nie stało. W trakcie tych dwóch dni prowadzone były 
przez Straż Miejską w Puszczykowie aktywne działa-
nia polegające na objazdach kontrolnych ulic naszego 
miasta.  Zwracano się do właścicieli posesji o podjęcie 
działań nakierowanych na odśnieżenie chodnika. Więk-
szość z tych osób podjęło natychmiastowe działania, 

Z działalności Straży Miejskiej 16.11 - 7.12
które umożliwiły bezpieczny powrót do domów innym 
mieszkańcom. Jednak najistotniejszym problemem  jest 
to, iż pomimo proszenia właścicieli posesji, niektórzy  
z nich do chwili obecnej nie uprzątnęli śniegu, który 
topnieje a wieczorem i rano zamienia się w lód. Pierw-
szym krokiem w stosunku do tych osób będzie wy-
stawiona „żółta karta”- przypominająca o obowiązku 
uprzątnięcia śniegu, błota pośniegowego, czy lodu  
z terenu chodnika. Drugim krokiem w stosunku do 
osób nie przestrzegających zasad „Regulaminu” bę-
dzie wyciąganie konsekwencji w trybie przewidzianym  
w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, zgodne  
z treścią Ustawy z dnia 13 września 2006r.

Na zakończenie chciałbym Państwa poinformować, 
że do końca ubr. wystawiono 87 tzw. „żółtych kart”, 
czyli pierwszego upomnienia dla osób parkujących swo-
je samochody niezgodnie z przepisami o ruchu drogo-
wym. Karty te w sposób znaczący wpłynęły na popra-
wę sposobu parkowania w najważniejszych miejscach 
miasta. Jednocześnie korzystając z okazji chciałbym 
poinformować również, że w przypadku ponownego 
naruszenia przepisów przez te osoby będą stosowane 
konsekwencje w trybie przewidzianym w postępowa-
niu w sprawach o wykroczenia.   Dariusz  Borowski, Ko-
mendant Straży Miejskiej w Puszczykowie

Komunikat
Podatnicy podatku od środków transporto-

wych za pojazdy o DMC równej 3,5 t!
Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lo-

kalnych wyłączyła z opodatkowania samochody 
ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej rów-
nej 3,5 tony. W związku z tym od nowego roku 
właściciele wyżej wymienionych środków trans-
portowych nie mają już obowiązku składania de-
klaracji podatkowych oraz uiszczania należnego 
podatku od środków transportowych.  

Podatki lokalne
Decyzje wymiarowe ustalające wysokość podat-

ków lokalnych na 2008 r. zostaną dostarczone po-
datnikom do 1 marca br. Termin płatności pierwszej 
raty podatków przypada na dzień 15 marca br. Pro-
simy o dokonywanie terminowych wpłat.  W przy-
padku niedotrzymania terminów płatności zostaną 
naliczane odsetki od zaległości podatkowych. 

Podatek niezapłacony w terminie (po uprzednim 
upomnieniu) podlega przymusowemu ściągnięciu  
w trybie egzekucji administracyjnej. Wszelkie wątpliwości 
i niezgodności prosimy wyjaśnić w terminie odwrotnym 
w Urzędzie Miasta budynek B pokój nr 4.   (o.-jer)
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Wstań Zenek, wstań....

W pierwszych dniach stycznia zawitała do nas zima. 
Może nie taka, na jaką z utęsknieniem oczekują dzieci  
– z puszystym śniegiem, lekkim mrozem, z sankami 
wyjętymi z zakurzonego strychu, ale niestety wietrzną  
i z mokrym śniegiem. Jednym słowem: lepiej zostań  
w domu… Ale nie każdy może w takiej chwili zaszyć się  
w zakamarkach domowego zacisza i zapomnieć o tym, co 
natura wyrabia za oknem. Okres zimy, to także zwiększo-
ne obowiązki dla służb komunalnych, które muszą zadbać  
o zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Ale również, 
to zwiększone obowiązki dla wielu z nas. Służby komunal-
ne zapewniają odśnieżanie dróg  i odpowiednią szorstkość 
jezdni. A mieszkańcy mają obowiązek utrzymania chodni-
ków i jezdni przed swoimi posesjami. Tak to już jest. Regu-
lują to odpowiednie akty prawne. Ustawa o „utrzymaniu 
czystości i porządku” mówi wyraźnie, że „Uprzątnięcie 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodni-
ków położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym 
za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpo-
średnio przy granicy nieruchomości”. Odstępstwem od tej 
reguły jest sytuacja, gdy na chodniku przylegającym do 
nieruchomości dozwolony jest płatny postój pojazdów sa-
mochodowych. O obowiązkach właścicieli nieruchomości 
na terenie Puszczykowa mówi również Regulamin Mia-
sta: „Obowiązek utrzymania czystości na terenach 
nieruchomości ciąży na ich właścicielach, poprzez: 
uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń z powierzchni chodników przylegających do 
nieruchomości”.

Słowa znanej piosenki Andrzeja Rosiewicza były hitem w latach 80. Ale moc tego tekstu działa do dzisiaj. Nadal 
odśnieżanie chodników jest obowiązkiem właściciela nieruchomości, a nie kogoś innego...

Osoby nie stosujące się do regulaminu czystości, 
mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności na 
podstawie powyższej ustawy, kodeksu wykroczeń oraz 
przepisów kodeksu postępowania o wykroczeniach. 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w pierwszej kolejności 
będą stosowali pouczenia, jako pierwszy stopień pre-
wencji. Gdy nadal właściciel posesji nie będzie się wy-
wiązywał z obowiązków wynikających z aktów praw-
nych, to może zostać ukarany przez służby porządkowe 
grzywną. Jeżeli na skutek jego postępowania przypad-
kowy przechodzień ulegnie wypadkowi, to zostanie 
zmuszony do naprawienia szkody, wypłaty odszkodo-
wania, a nawet renty dla osoby pokrzywdzonej.

Warto wiedzieć
Takie same obowiązki, jak na właścicielu posesji lub 

budynku lokatorskiego, ciążą na podmiotach prowa-
dzących działalność gospodarczą oraz administrato-
rze wspólnoty mieszkaniowej. 

Pamiętajmy
odgarnianie śniegu jest ważne dla naszego wspól-

nego dobra. Każdy chce poruszać się bezpiecznie. 
Usunięcie śniegu i lodu z chodnika przed domem czę-
sto jest zadaniem niełatwym, jednak warto dodać, że 
problem ten rozwiąże się sam dopiero wraz z nadej-
ściem wiosny.  Remigiusz Motycki, Kierownik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej

10 stycznia w Mosinie odbyło się spotkanie gru-
py inicjatywnej Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Do mosińskiego 
Urzędu Miejskiego przybyli wójtowie i burmistrzo-
wie gmin sąsiadujących z WPN oraz przedstawiciele 
licznych instytucji i środowisk. Inicjatorem powołania 
stowarzyszenia była burmistrz Puszczykowa pani Mał-
gorzata Ornoch-Tabędzka. Pomysł zyskał akceptację 

Powstaje stowarzyszenie
obecnych na sali wójtów i burmistrzów Komornik, 
Lubonia, Kórnika i Mosiny. Swoje poparcie dla idei 
powołania stowarzyszenia wyraził dyrektor Wielko-
polskiego Parku Narodowego pan Adam Kaczmarek, 
oraz przedstawiciele Nadleśnictw Babki i Konstanty-
nowo, a także Zarządu Dróg Powiatowych.

Celem stowarzyszenia będzie działanie na rzecz 
rozwoju mikroregionu WPN, a w szczególności za-
chowania walorów przyrodniczych i rozwoju sportu, 
turystyki i rekreacji. Na początek stowarzyszenie  za-
mierza połączyć i rozbudować drogi oraz szlaki rowe-
rowe na terenie stowarzyszonych gmin. W ten sposób 
powstanie bardzo atrakcyjny turystycznie szlak rowe-
rowy, który po wypromowaniu przyniesie mieszkań-
com mikroregionu wiele korzyści.

Swoją pomoc zaoferował obecny na spotkaniu pan 
Andrzej Billert – projektant wielu tras rowerowych  
w Wielkopolsce.   (o.-jer)
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Grudzień to również dla samorządowców czas dokonywania podsumowań i bilansów, oceny 
podejmowanych działań. O minionych dwunastu miesiącach w powiecie poznańskim oraz planach 
na 2008 rok, rozmawiamy z Janem Grabkowskim, Starostą Poznańskim.

Panie Starosto, jak dokończyłby Pan zdanie: Rok 2007...
...minął bardzo szybko. To pierwsze skojarzenie, które przychodzi mi na myśl. Tak wiele 

działo się w tym czasie. Zarówno u nas - w Starostwie, a także całym powiecie i regionie.

Co Pan przez to rozumie?
Zacznijmy od tego, co w Starostwie. Zmiany widać już na pierwszy rzut oka. Od kilku miesięcy do urzędu wchodzimy 

nowym wejściem – w pełni bezpiecznym i przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma u nas żadnych 
barier architektonicznych, potwierdzeniem czego jest przyznany w czerwcu certyfikat „Tutaj jest OK”. Zadbaliśmy również 
o to, by usprawnić obsługę interesantów w Wydziale Komunikacji. Obecnie, po wprowadzeniu zmianowego trybu pracy, 
problem kolejek został właściwie wyeliminowany. Docelowo, najprawdopodobniej już w pierwszym kwartale 2008 roku, 
otworzymy w Swarzędzu terenowy oddział tego referatu. Placówka oferować będzie pełen zakres usług związanych z reje-
stracją pojazdów. Będzie to duże ułatwienie dla wielu mieszkańców powiatu. Również z myślą o nich przeniesione zostały  
w bardziej centralny punkt miasta, na ulicę Zieloną, niektóre wydziały Starostwa, m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie. Od dłuższego już czasu rezyduje tam też Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Właśnie ukończona została budowa 
podjazdu do budynku. Chciałbym, aby w przyszłym roku przeprowadzony został remont windy oraz termomodernizacja. 

A co, Pana zdaniem, uznać można za najważniejsze wydarzenie 2007 roku?
Jedną z najbardziej zaskakujących i radosnych wiadomości zeszłego roku - nie tylko dla mieszkańców Poznania, lecz 

również całego naszego regionu była prawdopodobnie informacja o przyznaniu Polsce prawa do organizacji Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Dla władz samorządowych jest to jednak ogromne wyzwanie, w obliczu którego ko-
niecznością jest współdziałanie włodarzy gmin, powiatu i miasta. Dla mnie to kolejny argument, na to, że należy współ-
pracować aglomeracyjnie. 

W maju 2007 roku powołana została Rada Aglomeracji Poznańskiej, jak ocenia Pan jej dotychczasowe funkcjonowanie?
Jeśli idzie o działalność podejmowaną stricte przez Radę, to skupiliśmy się w pierwszej kolejności nad najbardziej naglącą 

kwestią, związaną z gospodarką odpadami. Przedstawiony i przedyskutowany został projekt statutu związku celowego, teraz 
czekamy na decyzje poszczególnych gmin. Mówi się, że „duży może więcej” – to prawda, lecz w przypadku aglomeracji po-
znańskiej obecność tak wielu podmiotów wchodzących w jej skład znacznie wydłuża proces decyzyjny, trzeba zatem cierpli-
wości. Kwestie, którymi zajmuje się Rada, są w większości bardzo złożone, wymagają gruntownego rozpatrzenia, a co za tym 
idzie również i czasu. Powiem szczerze, że mam pewien niedosyt, lecz również nadzieję, że przyszły rok przyniesie konkretne już 
rozwiązania. My, jako powiat, cały czas inwestujemy w tworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w powiatowym szpitalu 
w Puszczykowie, który wraz z placówkami przy ulicy Lutyckiej oraz Szwajcarskiej w Poznaniu, stanowić będzie system strategicz-
nych jednostek ratowniczych w aglomeracji. Do tej pory udało się zakończyć wszystkie prace budowlane z tego zakresu.

Rozumiem, że ten projekt będzie kontynuowany. Jakie inne działania zostaną podjęte w powiecie w 2008 roku?
Wyznaję zasadę, że samorząd powinien uczestniczyć w życiu gospodarczym regionu, dlatego też promujemy i promować 

będziemy tych, którzy zdecydowali się zainwestować w aglomeracji poznańskiej. Przykładem tego rodzaju działań jest organizo-
wany rokrocznie przez Starostwo i Urząd Miasta Poznania Konkurs Poznański Lider Przedsiębiorczości, który nagradza najlepsze 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy akademickie z powiatu poznańskiego i Poznania. Ponadto naszym zadaniem 
jest przekonanie potencjalnych inwestorów, którzy wahają się czy podjąć działalność, i pomoc tym, którzy zdecydowali się na 
prowadzenie biznesu w granicach powiatu poznańskiego. Tworzymy właśnie biuro obsługi inwestora, które pomoże przedsię-
biorcom na każdym etapie – od szukania terenów pod inwestycje, po załatwienie ostatnich formalności. Zbieramy od dawna 
informacje o atrakcyjnych terenach inwestycyjnych w naszych gminach. Te propozycje prezentujemy m.in. na targach w Cannes, 
Monachium, Warszawie czy Barcelonie. Podobne biuro działa również w Poznaniu – następnym krokiem będzie więc zapewne 
stworzenie wspólnego biura obsługi inwestora dla aglomeracji. Przedsiębiorców z regionu zachęcam także do odwiedzenia, 
funkcjonującego od października, Portalu Firm Powiatu Poznańskiego, zadaniem którego jest integracja środowiska bizne-
sowego, stworzenie lokalnego forum B2B, giełdy dla sektora MSP. Znajdują się tam m.in. informacje gospodarcze z regionu  
i Polski, porady i opinie ekspertów, kalendarium ważniejszych wydarzeń. Warto zapamiętać: www.pfpp.com.pl. Również  
z myślą o przedsiębiorcach rozpoczęliśmy i zamierzamy rozwijać współpracę z Rejonem Kijowsko-Światoszyńskim na Ukrainie. 
W ten sposób chcemy ułatwić nawiązywanie stosunków gospodarczych między firmami oraz wskazać możliwości wykorzysta-
nia potencjału obu regionów.

Rok 2008 przyniesie ze sobą również decyzje o podziale środków unijnych.
To prawda, czekamy na nie z niecierpliwością, gdyż, jak wiadomo, powiaty mają bardzo dużo zadań i relatywnie mało 

pieniędzy na ich realizację. Stąd konieczność pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym unijnych. Szansę na ich 
otrzymanie mają jedynie świetnie przygotowane wnioski, dlatego dużo pracy włożyliśmy w ich opracowanie. Liczymy na 
wsparcie przy realizacji bardzo ważnych dla powiatu projektów. Przebudowa drogi Poznań-Bolechowo na odcinku od Bie-
druska do mostu nad Wartą, termomodernizacja DPS w Lisówkach oraz szpitala w Puszczykowie, zakup specjalistycznego 
sprzętu do tej placówki, rewitalizacja zabytkowego zespołu pocysterskiego w Owińskach, w którym obecnie znajduje się, 
prowadzony przez powiat, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych – to tylko niektóre z nich.

I jeszcze jedno, proszę dokończyć: Rok 2008...
...zapowiada się bardzo pracowicie i zapewne minie równie szybko jak poprzedni, bo przed nami wiele wyzwań...

Wobec tego życzę powodzenia i dziękuję za rozmowę.   

Z POWIATU Z POWIATU

Rok w powiecie poznańskim
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Podczas uroczystej gali, która odbyła się 10 grudnia br., w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu, poznaliśmy laureatów V edycji konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera 
Przedsiębiorczości”. 

Konkurs, organizowany przez Starostę Poznańskiego i Prezydenta Miasta Poznania, ak-
tywnie promuje najlepsze mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy akademickie  
z powiatu poznańskiego i Poznania. 

Przewodniczącym Kapituły tegorocznej edycji konkursu był Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański, natomiast rolę Zastępcy Przewodniczącego pełnił Tomasz Kayser, Zastępca 
Prezydenta Miasta Poznania. Uroczystość uhonorowania najlepszych miała wyjątkowy 
charakter. Gościli na niej m.in. Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski, a także parlamen-

tarzyści, samorządowcy i przedstawiciele świata nauki. 
„V edycja konkursu była edycją szczególną, w zmienionej formule. Po raz pierwszy w historii konkursu 

uhonorowane zostały certyfikatem „Poznański Lider Przedsiębiorczości Akademickiej” przedsiębiorstwa akade-
mickie. Naszym założeniem była chęć promocji tychże firm jako przykładów udanych wdrożeń innowacyjnych 
produktów, usług lub technologii opracowanych w wielkopolskich ośrodkach naukowych” – powiedział pod-
czas gali, gospodarz wieczoru -  Jan Grabkowski, Starosta Poznański. Warto zauważyć, - podkreślił także – że 
udział w nim jest bezpłatny.

Ocena przedsiębiorstw w konkursie odbywała się dwuetapowo: najpierw firmy oceniał Partner Merytorycz-
ny konkursu – firma F5 Konsulting, a następnie spośród zaproponowanych przez Partnera finalistów, wyboru 
laureatów dokonała Kapituła Konkursowa. 

Ostatecznie kryteria formalne spełniły 23 przedsiębiorstwa, wśród których 15 firm startowało w kategoriach: 
Mikroprzedsiębiorca, Mały Przedsiębiorca i Średni Przedsiębiorca a 8 - do certyfikatu „Poznański Lider Przedsię-
biorczości Akademickiej”. 

Tytuł POZNAŃSKIEGO LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI otrzymały następujące firmy:
W kategorii „Mikroprzedsiębiorca”:
Pracownia Witraży Adam Marian Gołembowski z Poznania 
ProgPol s.c. Artur Szewczyk i Tomasz Kujałowicz z Poznania 
W  kategorii „Mały Przedsiębiorca”:
FRESH Agencja Reklamowa sp. z o.o. z Poznania 
R&C Union SA z Poznania 
AM Trans Progres sp. z o.o.  z Poznania 
W kategorii „Średni Przedsiębiorca”:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „TRUST” Sp. z o.o. z Poznania 
SEMAX SA z Poznania 
ZETO SA z Poznania  
Tytuł „WYRÓŻNIONY W KONKURSIE” otrzymały następujące firmy:
W  kategorii „Mały Przedsiębiorca”:.
D. Bońkowski i Spółka, Spółka Komandytowa z Poznania 
LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o. z Mosiny 
W kategorii „Średni Przedsiębiorca”:
Petro-Oil Wielkopolskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. z Baranowa 
PRO-MAR SA z Poznania 
Certyfikat POZNAŃSKI LIDER PRZEDSIEBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ otrzymały:  
EMPEKO Michał Przybycin  z Poznania 
Fito-Pryzma Hanna Kęsicka, Izabela Kęsicka z Poznania.

Organizatorzy konkursu, we współpracy z patronami medialnymi zapewnili tegorocznym laureatom promo-
cję, między innymi na antenie telewizji WTK oraz w wydawnictwach lokalnych. Ponadto, wzorem lat ubiegłych, 
dofinansowują udział laureatów w dowolnie wybranej imprezie targowej organizowanej przez MTP. 

Patronami medialnymi konkursu byli: Telewizja WTK, POLSKA Głos Wielkopolski, Radio Merkury oraz Portal 
epoznan.pl.   Anna Jaworska, Wydział Kultury, Promocji i Współpracy z Zagranicą

•
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Z POWIATU Z POWIATU

Poznańscy Liderzy Przedsiębiorczości 2007
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WYDARZENIA AKTUALNOŚCI

1� Finał Wielkiej Orkiestry
W niedzielę 13 stycz-

nia br. już po raz 16 odbył 
się Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. 
Tym razem impreza od-
była się pod hasłem FI-
NAŁ Z GŁOWĄ a zebrane 
pieniądze będą przekazane 
na pomoc dzieciom ze scho-
rzeniami laryngologiczny-

mi. Dzięki ofiarności mieszkańców Puszczy-
kowa, na terenie miasta zebrano 6774,40 zł. 
W akcję zbierania pieniędzy, jak co roku, włączyły się 
dzieci i młodzież z puszczykowskich szkół.   (o.-ks)

Uwaga – wandale
W dniu 17 grudnia ubr. 

strażnicy miejscy zauważyli 
wstrząsający akt wandalizmu. 
Zniszczono zabytkową figurkę 
Matki Boskiej znajdującą się 
w lesie w pobliżu ul. Kasprowi-
cza. Pochodząca z 1946 roku 
figurka została bezmyślnie po-
malowana farbą. Również na 
jej cokole wandale wypisali 
wulgarne wyrazy. Jest to tym 

bardziej wstrząsające, gdyż zdarzenie miało miejsce 
zaledwie kilka dni przed świętami Bożego Narodze-
nia.  (o.-jer.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puszczykowa
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go miasta Puszczykowa.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Puszczykowa uchwały 
nr 76/07/V z dnia 14 listopada 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, w ter-

minie do dnia 15.02.2008r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  

Burmistrz Miasta Puszczykowa, Małgorzata Ornoch-Tabędzka

Komunikat Koła Wędkarzy
Zarząd Koła nr 41 informuje, że sprzedaż znaczków i nabór nowych członków odbywa się u skarbnika  

Koła, pana Macieja Kowalca.  Zapisy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 -19:00, 
tel. 061 8194 374.  (o.-jer.)

Udany debiut
Bardzo udany debiut miał 13 letni filmowiec z Pusz-

czykowa - Stasio Kański. Na zakończonym w grudniu 
ubiegłego roku II Międzynarodowym Festiwalu Filmo-
wym „3-2-1 Start” otrzymał główną nagrodę. Jurorom 
najbardziej spodobał się właśnie jego godzinny film fa-
bularny zatytułowany „Frame 313”. Obraz Stasia Kań-
skiego inspirowany jest znanym filmem dokumentalnym 
Abrahama Zaprudera, który swą amatorską kamerą na-
kręcił zamach na prezydenta Kenedy’ego. Autor wspólnie 
z kolegami zrekonstruował akcję tego filmu. Gratulu-
jemy i będziemy obserwować dalsze postępy młodego 
filmowca.  (o.-jer.)
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Co ? Gdzie? Kiedy ?
 21.01.08 godz. 16.00 – „Kochane Babcie, mili 

Dziadkowie”.  W programie spotkania m.in. wrę-
czenie nagrody dla „Mistrza wypożyczeń” – Miej-
ska Biblioteka Publiczna

 22.01.08 godz. 13.00 - miejskie eliminacje do  
powiatowych zawodów w piłce siatkowej gimna-
zjalistów - sala gimnastyczna Gimnazjum nr 2

 23.01.08 godz. 16.00 „Balik karnawałowy 
przebierańców” dla dzieci z klas I-III - Szkoła Pod-
stawowa nr 1 

 3.02.08 godz. 10.00 -  „VIII Halowe Mistrzo-
stwa Puszczykowa w Piłce Nożnej Seniorów Dru-
żyn Niezrzeszonych o Puchar Burmistrza Miasta 
Puszczykowa”. - Szkoła Podstawowa nr 1. Druży-
ny chcące wziąć udział w rozgrywkach proszone 
są o zgłaszanie się do 2 lutego do organizatora 
- Piotra Zalewskiego  pod nr tel. 0501 301 705

 15.02.08 godz. 18.00 – otwarte spotkanie Sto-
warzyszenia „Puszczykowo-Chateaugiron”

  - sala organizacji pozarządowych w starej szko-
le przy ul. Wysokiej 1. Organizatorzy szczególnie 
oczekują na osoby chcące wziąć udział we wspól-
nym wyjeździe do Francji.

 
Uwaga !

Biblioteka Miejska od 11 lutego br. zaprasza dzieci do 
10 lat na godzinne spotkania plastyczne. Zajęcia będą 
odbywać się w każdy poniedziałek o godz. 17.00.

WYDARZENIA AKTUALNOŚCI

Ferie zimowe 28.01 –8.02.08
Szkoła Podstawowa nr 1 
–  Półkolonie codziennie od poniedziałku do piątku 

w godz. 9.00 – 15. 00 (m.in. wyjazd do kina, na 
basen, WPN)

– Zajęcia sportowe w godz. 15.00 – 16.30 w ponie-
działek, środę i piątek w pierwszym tygodniu ferii 
oraz wtorek i czwartek w drugim.

Szkoła Podstawowa nr 2 
–  Półkolonie codziennie od poniedziałku do piątku 

w godz. 9.00 – 15. 00 (m.in. wyjazd do kina, na 
basen i imprezy rekreacyjne)

–  Zajęcia sportowe w godz. 15.00 – 16.30 w ponie-
działek, środę i piątek w pierwszym tygodniu ferii 
oraz wtorek i czwartek w drugim.

Gimnazjum nr 1 
–  Zajęcia sportowe w godz. 15.00 – 16.30 wtorek, 

czwartek w pierwszym tygodniu ferii oraz ponie-
działek, środa i piątek w drugim.

Gimnazjum nr 2
–  Półkolonie codziennie od poniedziałku do piątku 

w godz. 9.00 – 15.00 (m.in. wyjazd do kina, na 
basen i imprezy rekreacyjne)

–  Zajęcia sportowe w godz. 15.00 – 16.30 wtorek, 
czwartek w  pierwszym tygodniu ferii oraz ponie-
działek, środa i piątek w drugim

Miejska Biblioteka Publiczna
„Zimowa Akademia Zajęć Plastycznych” – dla dzie-

ci w każdym wieku, codziennie od poniedziałku do 
piątku w godz. 10.00 – 13.00 (na zakończenie ferii 
przewidziana duża niespodzianka) 

Sprawozdanie z badań profilaktycznych 
 Jesienią, w dniach od 1 października do 14 grudnia 2007 r. w  szpitalu w Puszczykowie odbywały 
się bezpłatne badania profilaktyczne RTG klatki piersiowej dla mężczyzn w wieku od 25 lat i USG tarczycy 
dla kobiet powyżej 40 roku życia. Miasto Puszczykowo przeznaczyło fundusze na wykonanie w sumie 
500 bezpłatnych badań. Niestety mimo przedłużenia terminu ich wykonywania, dwukrotnie zamieszcza-
nych informacji w „Echu Puszczykowa”, wielu plakatów na tablicach ogłoszeń i w punktach handlowych  
w całym mieście zainteresowanie badaniami było niewielkie. Wykonano 163 badania tarczycy i 42 prze-
świetlenia płuc co stanowi zaledwie 41% wykorzystanych badań. Martwi tak niewielkie zainteresowanie 
badaniami profilaktycznymi chorób, które w ostatnich latach występują coraz częściej. Wszyscy znają po-
wiedzenie, że „lepiej zapobiegać niż leczyć” mimo to niewiele osób wprowadza je w czyn. 

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy odpoczynku od szkoły 
i nabrania sił na resztę roku szkolnego w czasie  prawdziwie 

udanych, śnieżnych wakacji!
Redakcja



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

Rozkład jazdy: 

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
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/ Debiec 
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
556 F,   605 F,   645 F,   735 FH,   736 F, 741 S,   820 U,   941 F,   1030 F,   1236 U,   1250 F,  1435 F,   1611 U,   
1620 U,   1915 U,   2056 U,   2100 +
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

Ważne telefony:
Policja w Puszczykowie 

061 8 133 197
 0 602 430 098
Straż Miejska          0 692 458 534
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 
ul. Wysoka 1  061 819 46 48

Urząd Pocztowy 061 898 30 13
ul. Magazynowa 2

Miejska Biblioteka Publiczna 061 819 46 49
ul. Wysoka 1

Muzeum – Pracownia Literacka 
Arkadego Fiedlera, 
ul. Słowackiego 1 061 813 37 94

Salon Artystyczny – Pałac Ślubów
ul. Podleśna 17

Dyżury dla mieszkańców:
Burmistrz Miasta
Małgorzata Ornoch-Tabędzka
poniedziałki 14:00 – 16:00, środy 8:00 – 10:00
(prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę)

Sekretarz
Maciej Dettlaff
poniedziałki 13:00-15:00, czwartki 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: bartkowiak@puszczykowo.pl, szostak@puszczykowo.pl

INFORMATOR MIEJSKI


