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FELIETON

Szanowni Państwo,
Ostatnie trudne dni sprawiły, że na chwilę „zatrzymałam się”, popatrzyłam z innej perspektywy na moje 

własne życie, otaczający mnie świat, również na Puszczykowo. To ważne doświadczenie, bo porządkuje wartości  
i po raz kolejny uświadamia, że na Ziemi przeżywamy tylko część naszej drogi…

Do podobnych refleksji skłania również okres Wielkiego Tygodnia. Myśli związane ze zmartwychwstaniem  
i życiem wiecznym były stałym motywem występującym w wierzeniach wszystkich kultur, niezależnie od epoki  
i miejsca na Ziemi. W chrześcijaństwie Wielkanoc jednak jest świętem najważniejszym, gdyż niesie nadzieję!

Zawiera uniwersalną ideę zwycięstwa dobra nad złem i życia wiecznego nad śmiercią. Wydaje się,  
że dla nas Polaków Wielkanoc zawsze była świętem-symbolem. Zmartwychwstały Chrystus niósł bowiem 
radość i odrodzenie duchowe. W czasach zaborów, okupacji, święta Wielkiej Nocy były okazją do demonstracji 
przekonań i patriotyzmu. Ze szczególnym pietyzmem pielęgnowano wtedy tradycje spotkań rodziny i przyjaciół 
przy wspólnym malowaniu jajek. Wydawało się, że w ostatnich latach poszła trochę w zapomnienie.  
Dlatego z przyjemnością przeczytałam o zorganizowanej w Poznaniu w kwietniowy weekend „Wielkanocnej 
Paradzie Pisanek”. Pomyślana została, jako możliwość integracji mieszkańców właśnie wokół tradycji malowania 
jajek na świąteczny stół. Może w takim razie  w Puszczykowie moglibyśmy odnowić inną tradycję – „szukania 
zajączków” przez najmłodszych w scenerii pięknych nadwarciańskich terenów? 

Za kilka dni przekażemy sobie nawzajem słowa „Alleluja”. Zwolnijmy zatem na moment, zatrzymajmy się  
przy grobie Chrystusa i pomyślmy o tym, co najważniejsze. Wszystkim Mieszkańcom życzę, by odczuli w tym 
czasie w swoich sercach prawdziwą radość ze zwycięstwa Zmartwychwstałego, z odrodzenia i wiosny! | 

 Małgorzata ornoch-tabędzka, 
 Burmistrz miasta Puszczykowa

Kilka  
refleksji  
o życiu 
Już? Tak prędko? Co to było? 
Coś strwonione? Pierzchło skrycie? 
Czy nie młodość swą przeżyło? 
Ach, więc to już było... życie?
LeopoLd Staff
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AKTUALNOŚCI

przez niego inwestycji, zgodnie z koncepcją 
przyjętą przez Radę Miasta. Kolejną spra-
wą była zamiana nieruchomości w re-
jonie ul. Nadwarciańskiej – Rada wyraziła 
zgodę na transakcję nabycia przez miasto 
terenów spacerowych nad brzegiem 
Warty w zamian za teren sąsiadujący 
z działką prywatnego właściciela. 

Rada postanowiła również o udzieleniu 
bonifikat wieczystym użytkownikom nie-
ruchomości przy przekształceniu ich praw 
w prawo własności oraz o podniesieniu 
górnych stawek opłat za odbiór odpadów 
komunalnych na terenie miasta. Dokonano 
również zmian w budżecie miasta, decy-
dując m.in. o zwiększeniu wysokości dota-
cji dla lokalnej policji na zakup nowego 
samochodu. 

Tematem dyskusji radnych były również 
wytyczne do planu zagospodarowania 
terenów Zakola Warty. Zgłoszono kil-
ka propozycji różniących się wielkością 
dopuszczalnej zabudowy na tym terenie, 
jeden z wniosków przewidywał tam całko-
wity zakaz zabudowy. Ostatecznie żadna z 
propozycji nie uzyskała akceptacji większo-
ści radnych. Dalsze prace wykonają projek-
tanci planu i przejdzie on przez kolejne eta-
py procedury – uzgodnienia z instytucjami  
i wyłożenie do publicznego wglądu. Burzli-
wy charakter miała dyskusja nad zmiana-
mi w koncepcji zagospodarowania płyty 
rynku, głosy w tej sprawie publikujemy 
w niniejszym numerze. |   Maciej dettLaff, 

 sekretarz miasta Puszczykowa 

www.puszczykowo.pl

UChWAły prZyJęTE NA sEsJI  
11 mArCA 2009:
		Uchwała	w	sprawie	wyrażenia	zgody	
na	oddanie	w	użytkowanie	wieczyste	
części	działek.
		Uchwała	w	sprawie	zmian	budżecie	na	rok	
2009. 
		Uchwała	w	sprawie	zatwierdzenia	planu	
pracy	Komisji	Rewizyjnej	Rady	Miasta	
Puszczykowa na rok 2009.

UChWAły prZyJęTE NA sEsJI  
1 KWIETNIA 2009:
		Uchwała	w	sprawie	przystąpienia	
do	sporządzenia	miejscowego	planu	
zagospodarowania	przestrzennego	 
dla	terenu	położonego	w	Puszczykowie	
w	rejonie	ulic:	Gołębia,	fragment	
Studziennej	z	przyległą	zabudową,	Wysoka	
i	Jarosławska,	obręb	Puszczykowo	Stare
		Uchwała	w	sprawie	przystąpienia	
do	sporządzenia	miejscowego	planu	
zagospodarowania	przestrzennego	 
dla	terenu	położonego	w	Puszczykowie	
w	rejonie	ulic:	Dworcowa,	Kościuszki,	
Solskiego	i	terenu	PKP,	obręb	Niwka	
		Uchwała	w	sprawie	sprzedaży	działki	
–	Gwarna
		Uchwała	w	sprawie	wyrażenia	zgody	
na	nabycie	nieruchomości	–	Czarnieckiego
		Uchwały	w	sprawie	wyrażenia	zgody	
na	sprzedaż	nieruchomości	stanowiących	
własność	Miasta	Puszczykowa	–	ul.	3	maja	
i	ul.	Poznańska
		Uchwała	w	sprawie	wyrażenia	zgody	
na	udzielenie	bonifikaty
		Uchwała	w	sprawie	przystąpienia	
do	Wielkopolskiej	Organizacji	Turystycznej	
		Uchwała	w	sprawie	utworzenia	obwodu	
głosowania	w	Niepublicznym	Zakładzie	
Opieki	Zdrowotnej	Szpital	w	Puszczykowie	
im.	prof.	S.T.	Dąbrowskiego	Sp.	z	o.o.
		Uchwała	w	sprawie	ustalenia	górnych	
stawek	opłat	ponoszonych	przez	
właścicieli	nieruchomości	za	usługi	 
w	zakresie	odbierania	odpadów	komu-
nalnych,	opróżniania	zbiorników	bezodpły-
wowych	i	transportu	nieczystości	ciekłych
		Uchwała	w	sprawie	zmian	w	budżecie	
na rok 2009

ZAprOsZENIE NA KOLEJNą sEsJę
		Zapraszamy	na	sesję	Rady	Miasta	
Puszczykowa,	która	odbędzie	się	w środę, 
29 kwietnia 2009 r., o godz. 17 w budynku 
starej szkoły przy ul. Wysokiej 1.
  Jednocześnie	informujemy,	że	termin	
posiedzeń	Komisji	Rady	Miasta	 
i	terminy	dyżurów	radnych	znajdują	się	 
na	tablicach	ogłoszeniowych	 
oraz	na	stronie	internetowej	miasta:	 
www.puszczykowo.pl

 | Kolejna sesja Rady Miasta Puszczy-
kowa odbyła się 1 kwietnia br. Rada zdecy-
dowała o przystąpieniu do sporządzenia 
następnych planów zagospodarowania: 
dla terenu w rejonie ulic: Gołębia, frag-
ment Studziennej z przyległą zabudo-
wą, Wysoka i Jarosławska oraz w rejonie 
ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskie-
go. Pierwszy z nich ma umożliwić m.in. 
przeznaczenie terenu przy ul. Zalesie pod 
działalność opiekuńczą, budowę mieszkań 
komunalnych u zbiegu ulic Wysoka i Zalesie 
oraz – budzącą najwięcej kontrowersji – lo-
kalizację stacji benzynowej w rejonie ul. Stu-
dziennej. Drugi z wymienionych planów ma 
uregulować możliwości lokalizacji działal-
ności usługowej w rejonie ul. Dworcowej, jak 
również zdecydować o przeznaczeniu działki 
przy ul. Moniuszki na parking publiczny. 

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż 
gruntu w rejonie rynku na rzecz do-
tychczasowego dzierżawcy, po zakończeniu 

 |  Na sesji 11 marca burmistrz przed-
stawiła nowego zastępcę Tomasza Zwoliń-
skiego. Wniesiono poprawki do budżetu  
i zdecydowano o zakupie sześciu laptopów 
dla radnych. Radni wyrazili zgodę na od-
danie w wieczyste użytkowanie działki in-

westycyjnej w obrębie rynku – ma na niej 
powstać budynek usługowy z funkcjami 
publicznymi, natomiast inwestor zostanie 
wybrany w drodze przetargu. Rozmawia-
no też o wstępnej koncepcji zagospodaro-
wania terenu po MOSiR-ze. | lm

Szanownej Pani Burmistrz

Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej
wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci

h Mamy g
składają

Pracownicy UrzędU Miejskiego  
rada miasta Puszczykowa

oraz 
redakcja „echa PUszczykowa”

KWIETNIOWA SESJA

SESJA MARCOWA
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DysKUsJA 

WOKół ryNKU
 | Przedstawiamy mieszkańcom Puszczykowa fragment polemiki, która miała miejsce podczas ostatniej 

Sesji Rady. Jej odzwierciedleniem jest list Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Janusza Szafarkiewicza („Apel  
o rzetelność”), wyrażający niezadowolenie z realizacji zabudowy płyty rynku oraz argumentacja Barbary Mulczyń-
skiej, kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego i wyjaśnienie Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej.  
Dodatkowo radny Szafarkiewicz otrzyma obszerną odpowiedź na piśmie na złożoną w tej sprawie interpelację. |

AKTUALNOŚCI

ApEL O rZETELNOŚĆ!
 | Trudno zrozumieć mieszkańcom 

Puszczykowa, dlaczego tak długo trwają 
prace związane z budową „wnętrza” ryn-
ku. Jest to miejsce wyjątkowe, położone 
w ważnym dla miasta punkcie. Ze wzglę-
du na zbyt mały budżet miasta, zabudowa 
poszczególnych budynków oddana zosta-
ła w ręce inwestorów prywatnych, a grunt 
pod planowanymi budynkami oddany  
w dzierżawę lub użytkowanie wieczyste, 
pod warunkiem wybudowania całości 
zgodnie z koncepcją miasta i w określo-
nym czasie.

Cała inwestycja rozłożona została  
na kilka lat, zwieńczeniem jej miało być wy-
budowanie płyty rynku ze środków budże-
tu miasta. Rada Miasta poprzedniej kaden-
cji wstępnie przeznaczyła na ten cel część 
środków w projekcie budżetu miasta na 
2007 rok. Inwestycja ta z różnych powodów 

przesuwana przez Panią Burmistrz, miała 
wreszcie zostać sfinalizowana w 2009 roku.

Rada Miasta po wielu dyskusjach  
i zmianach, jesienią 2008 roku zaakcepto-
wała przedstawioną przez Panią Burmistrz 
ostateczną koncepcję zagospodarowania 
rynku. Zgodnie z zapewnieniem Pani Bur-
mistrz, wykonanie projektu płyty oraz nad-
zór nad pracami przy budowie rynku miały 
być powierzone osobie uprawnionej do tego 
rodzaju prac.

Jednak te uspokajające zapowiedzi Pani 
Burmistrz nie potwierdziły się.

Niedawno okazało się, że w międzycza-
sie dokonano zmian w koncepcji zagospo-
darowania rynku, rezygnując z wcześniej-
szej kompozycji, zmieniono i uproszczono 
rysunek posadzki.

Urząd zlecił wykonanie projektu chod-
nika wzdłuż wewnętrznych ścian rynku  
o zupełnie innym kształcie i rysunku niż  
w koncepcji przyjętej w ubiegłym roku 

przez Radę Miasta.
Dopiero na moją prośbę o informację  

i wyjaśnienie stanu prac nad rynkiem, 
Urząd Miejski przedstawił zmieniony pro-
jekt chodnika z pozwoleniem na jego budo-
wę i zapowiedział dalsze zmiany w koncep-
cji rynku.

Szkoda, że nie poinformowano o tym 
wcześniej Rady Miasta, która w dobrej 
wierze powierzyła Urzędowi Miasta i Pani 
Burmistrz realizację przyjętej w 2008 roku 
koncepcji.

Takie działania trudno wytłumaczyć 
szczególną troską o kształt i wygląd rynku.
Świadczą one raczej o chaosie, braku 
organizacji i braku rzetelności ze strony 
Urzędu.

Wobec takiego postępowania i stawia-
nia Rady Miasta przed faktem dokonanym 
można tylko wyrazić ubolewanie i protest. |

 WiceprzeWodniczący rady MiaSta 

 januSz SzafarkieWicz

Szanowni Mieszkańcy
 | Jesienią ubiegłego roku Rada 

Miasta przyjęła oświadczenie w sprawie 
koncepcji płyty rynku w Puszczykowie. 
Miasto podpisało niezwłocznie umowę  
z projektantem na wykonanie projektu 
płyty rynku oraz na nadzór architekto-
niczny  nad jego budową. Niestety, po-
mimo wielu spotkań, uzgodnień, prace 
projektowe nie posuwały się do przodu. 
W listopadzie  ubiegłego roku, za wiedzą 
i zgodą projektanta płyty rynku, zleco-
no wykonanie projektu obejścia rynku 

(chodnika, który będzie częścią płyty), 
aby jak najszybciej można było dojść  
do wszystkich obiektów usytuowanych  
w rynku. Prace te są obecnie realizowane. 

Warunkiem koniecznym przystą-
pienia do wykonania następnego etapu 
budowy płyty były prace projektowe 
związane z kanalizacją deszczową oraz 
oświetleniem. Niezbędne stało się rów-
nież zaprojektowanie instalacji nawad-
niającej, tak aby w przyszłości umoż-
liwić podlewanie zieleni. W styczniu 
mijał termin wykonania projektu płyty, 
do którego mieli dostosować się pozo-

stali projektanci (oświetlenia, kanaliza-
cji deszczowej, nawodnienia). Niestety 
projekt nie powstał, a projektant złożył 
wniosek o rozwiązanie umowy. W tej sy-
tuacji, nie chcąc wstrzymywać dalszych 
prac na rynku, miasto rozpoczęło nie-
zbędne działania adaptacyjne koncepcji 
umożliwiające uzyskanie pozwolenia 
na budowę kolejnego fragmentu płyty.  
Z punktu widzenia procesu przygotowa-
nia niezbędnej dokumentacji nie świad-
czy to o braku organizacji, staranności 
czy beztrosce urzędników. |

 barbara MuLczyńSka

 Wyjaśnienie burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej – s. 6 >
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Szanowni Mieszkańcy
 | Rozumiem zniecierpliwienie rad-

nego Szafarkiewicza przeciągającą się 
budową „wnętrza rynku”. Właśnie dla-
tego, że jest to inwestycja w szczególnym 
punkcie miasta, która pozostanie na wie-
le lat (może na zawsze), wymaga obecnie 
podjęcia dodatkowej dyskusji w Radzie 
Miasta i wśród mieszkańców. Jest ona 
niezbędna z dwóch powodów:

1. Na sesji w dniu  11 marca 2009 r. 
Rada zdecydowała o celowości oddania  
w dzierżawę wieczystą i sprzedaży w dro-
dze  przetargu ostatniej, przeznaczonej 
pod zabudowę działki na środku rynku, 
na której ma powstać budynek spełniają-
cy funkcje użyteczności publicznej: klubu 
książki, prasy wraz z punktem informacji 
miejskiej – turystycznej oraz kawiarni. 
Pociągnie to za sobą niezbędne korekty 
przestrzeni w otoczeniu budynku.

2. Koncepcja budowy płyty rynku z atrak-
cyjnym amfiteatrem i sceną została przy-
jęta przez Radę Miasta pod koniec wrze-
śnia.  Od tego czasu zdarzyła się dość 
uciążliwa zima… Dostrzegli to mieszkań-
cy, którzy w licznych rozmowach zwracali 
mi uwagę na niebezpieczeństwa przyjętej 
koncepcji. Wskazywali na różnice po-
ziomów (stopnie, zagłębienie), trudności  

w utrzymaniu płyty i wreszcie ograni-
czenia jej funkcji. W sytuacji więc, gdy 
zaaprobowana koncepcja okazała się 
piękna, ale mało praktyczna, gdy projekt 
budowlany na całość płyty nie został jesz-
cze wykonany i gdy pojawiły się perspek-
tywy modyfikacji przestrzeni w związ-
ku z budową jeszcze jednego obiektu na 
rynku – Urząd Miejski przygotował nową 
propozycję wnętrza płyty, którą przed-
stawił radnym do dyskusji. Nie definiuje  
do końca szczegółów. Zapełnienie pły-
ty małą architekturą, ławkami, rzeźba-
mi, wybór kształtu lamp, fontanny (np.  
z licznych katalogów i z uwzględnieniem 
przystępnej ceny) może nastąpić w cza-
sie późniejszym. Miasto jest przecież 
żywym organizmem i zdarza się,  
iż trzeba dokonywać zmian i z dnia 
na dzień podejmować decyzje, po 

to by nie blokować procesu inwe-
stycyjnego. Bardzo proszę zarówno 
pana Szafarkiewicza, pozostałych 
radnych, jak i mieszkańców o zro-
zumienie tego faktu. | z poWażanieM 

 Małgorzata ornoch-tabędzka

AKTUALNOŚCI



kwiecień	2009 | ECHO PUSZCZYKOWA |  7www.puszczykowo.pl

 | Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków przeprasza mieszkańców Puszczyko-
wa, że z przyczyn zdrowotnych w ostat-
niej chwili musiał odwołać, zapowiadane  
w ostatnim numerze „Echa” na 11 marca 
br., spotkanie. 

Przypomnijmy, że konserwator miał spo-
tkać się z mieszkańcami w sprawie wpisania 
do rejestru zabytków historycznego układu 
urbanistycznego miasta Puszczykowa. 

Mieszkańcy, którzy przybyli na spo-
tkanie, mieli jednak okazję porozmawiać  
na temat objęcia części Puszczykowa 
ochroną konserwatorską z Burmistrz Mia-
sta Puszczykowa. 

Spotkanie z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków odbędzie się 
22 kwietnia o godz. 17. w sali sesyjnej 
w starej szkole. | lm

sAmOrZąDSAMORZAd

NOWy TERMIN
spOTKANIA  
Z KONSERWATOREM 

FLAgI 

NA MASZT

OgłOsZENIE
bUrmIsTrZA mIAsTA pUsZCZyKOWA

 |  O wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla działki nr 127/3 położonej w Pusz-
czykowie przy ul. Cichej, obręb Pusz-
czykowo Stare, ark. 3. 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Rady 
Miasta Puszczykowa nr 149/08/V z dnia 
17.09.2008r, zawiadamiam o wyłożeniu  
do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działki nr 127/3 położo-
nej w Puszczykowie przy ul. Cichej, obręb 
Puszczykowo Stare, ark. 3 wraz z prognozą  
oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 15.04.2009 r. do 14.05.2009 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie  

przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, 
w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi  
w projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 27.04.2009 r.  
o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4,  
budynek A.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww ustawy,  
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Bur-
mistrza Miasta Puszczykowa z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 3.06.2009 r. | 
 burMiStrz MiaSta puSzczykoWa

 Małgorzata ornoch-tabędzka 

 |  3 maja to Święto Konstytucji. 
W tym roku obchodzić będziemy 218. 
rocznicę jej uchwalenia. 

Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 
roku, to pierwsza konstytucja w nowożyt-
nej Europie i druga, po amerykańskiej, na 
świecie. Dopiero 
później uchwalono 
konstytucję fran-
cuską. Trzecioma-
jową uchwalił Sejm 
Wielki. Już dwa 
dni później ten sam 
sejm oficjalnie uznał 
ten dzień za święto 
narodowe. Jego obchody były zakazane 
w czasach rozbiorów. Po odzyskaniu nie-
podległości w 1918, uchwałą Sejmu Usta-
wodawczego z 29 kwietnia 1919 r., roczni-

ca uchwalenia Konstytucji 3 maja znowu 
uznana została za święto narodowe. 

Po drugiej wojnie światowej obchodzo-
no je do 1946 roku. Po demonstracjach 
studenckich władze komunistyczne zabro-
niły jednak publicznego świętowania tego 

dnia, a milicja tłu-
miła takie przejawy 
patr iotyzmu, jak 
wywieszanie f lagi  
w tym dniu. Oficjal-
nie ówczesne władze 
zniosły to święto 
ustawą z 18 stycznia 
1951 roku o dniach 

wolnych od pracy.
Święto przywrócono do kalendarza 

świąt państwowych ustawą z 6 kwietnia 
1990 roku (weszła w życie 28 kwietnia). 

Oryginał Konstytucji 3 Maja przecho-
wywany jest w zbiorach specjalnych Archi-
wum Głównego Akt Dawnych. 

ŚWIęTO FLAgI 
Dzień wcześniej, 2 maja, obchodzimy Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W cza-
sach Polski Ludowej właśnie w tym dniu 
zdejmowano flagi państwowe po świę-
cie pierwszomajowym, żeby nie wisiały  
w dniu zniesionego przez władze ko-
munist yczne Św ięta Konst y t ucji . 
Dzień Flagi, ustanowił parlament RP  
w 2004 r. W tym roku będziemy je 
więc obchodzić po raz piąty. Świę-
to własnej f lagi obchodzi się również 
w Stanach Zjednoczonych, Meksy-
ku, Argentynie, Finlandii, Ukrainie,  
na Litwie i w Chinach. | Lidia Majdecka 

 ApEL
Zwracam	się	do	Mieszkańców	Puszczykowa	
z	apelem	o	uczczenie	świąt	państwowych	

i	wywieszenie	flagi	Rzeczpospolitej	Polskiej	
na	budynkach	publicznych	i	prywatnych	
posesjach.
  burMiStrz MiaSta puSzczykoWa                   
 Małgorzata ornoch-tabędzka
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DZIEŃ  
OTWArTy
W SKARBÓWCE

 |  W jeden z kwietniowych weeken-
dów urzędy skarbowe organizują „Dzień 
Otwarty w Urzędzie Skarbowym ”. W ten 
sposób chcą umożliwić podatnikom złoże-
nie w ustawowym terminie, do 30 kwiet-
nia br., zeznań podatkowych za 2008 rok. 
Dlatego w sobotę 19 kwietnia czynne będą 
urzędy skarbowe przy ul. Chłapowskiego 
17/18 w Poznaniu oraz w Swarzędzu przy  
ul. Dworcowej 7, w godz. od 9 do 13. |  lm

FIrmA W JEDEN DZIEŃ 
 |  Od 1 kwietnia można zareje-

strować firmę w jednym okienku. 
Przedsiębiorca bez przeszkód może 
też zawiesić działalność na dowolny 
okres. Umożliwia to nowelizacja ustawy 
o swobodzie prowadzenia działalności go-
spodarczej, która weszła w życie 31 marca br. 

Najważniejsza zmiana polega na umoż-
liwieniu złożenia jednego wniosku o re-
jestrację firmy w jednym miejscu w urzę-
dzie miasta czy gminy lub w KRS-ie, w za-
leżności od formy prowadzonej działal-
ności. Po zmianie jeden wniosek zawiera 

wszystkie informacje potrzebne dla insty-
tucji zaangażowanych w proces rejestracji 
firmy: gminy, urzędu statystycznego, urzę-
du skarbowego, ZUS-u. Z chwilą złożenia 
wniosku przedsiębiorca może od razu roz-
począć działalność gospodarczą. 

Można też zawiesić działalność,  
np. kiedy staje się ona czasowo nieopłacalna.  
W tym czasie przedsiębiorca nie będzie 
miał obowiązku rozliczania się z urzędem 
skarbowym czy ZUS. A to znaczy, że spadną 
koszty przedsiębiorców związane z prowa-
dzeniem firmy. | lm

 | Jak co roku, w tym również, 
podatnicy mogą przekazać 1 proc. po-
datku za rok 2008 na rzecz organizacji 
pożytku publicznego. W Puszczyko-
wie są trzy takie organizacje: Pusz-
czykowskie Towarzystwo Sportowe, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy-
kowa, ZHP Puszczykowo. 
Jak przekazać 1 proc.? 

Wystarczy wybrać organi-
zację pożytku publicznego, na 
rzecz której chcemy przekazać 
1 proc. podatku, która posiada 
status opp na dzień 30 listopada 
2008 r. (lista organizacji opubli-
kowana jest w Dzienniku Urzędowym RP  
z 20 marca 2008 r. (Nr 23, Poz. 233).

W celu przekazania pieniędzy należy 
wypełnić odpowiednią rubrykę w rocz-
nym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-
36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38. W odpo-
wiedniej rubryce trzeba wpisać nazwę 
organizacji, jej numer KRS i kwotę, którą 
chcemy przekazać. Nie może ona przekra-
czać 1 proc. podatku należnego, wynikają-
cego z zeznania podatkowego, po zaokrą-
gleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik może także zamieścić do-
datkowe informacje, dotyczące jego pre-
ferencji co do rozdysponowania środków 
z 1 proc. przez organizację pożytku pu-
blicznego (np. konkretny cel), w rubryce 
„Inne informacje”. Podaną kwotę Urząd 
Skarbowy przekaże na konto wskazanej 

organizacji. 

WArTO WIEDZIEĆ 
Nie można przekazać 1 proc. 
na rzecz kilku organizacji. Ze-
znanie trzeba złożyć w termi-
nie, czyli do 30 kwietnia br.  
W przypadku niezgodności 

numeru KRS i nazwy organizacji w zezna-
niu podatkowym, podatnik zostanie we-
zwany do złożenia wyjaśnień. Nie można 
podzielić swojego 1 proc. na kilka organi-
zacji. Dodatkowe informacje: www.jeden- 
procent.pl 

prOCENT  
DLA pOTrZEbUJąCyCh 

Warto też rozejrzeć się wokół siebie, czy ktoś 
znajomy, walczący z chorobą nie potrzebu-
je wsparcia. Można przekazać jeden pro-

cent konkretnej osobie poprzez fundację,  
w której jest ona zgłoszona. Taką osobą, któ-
rej znajomi, sąsiedzi zgłosili się do „Echa” 
z prośbą o zamieszczenie informacji, jest 
Jolanta Skowrońska z Puszczykowa, która 
od 16 lat choruje na stwardnienie rozsiane. 
Choroba postępuje. Pani Jolanta porusza się 
z trudem na wózku. Intensywnie opiekują 
się nią rodzice-emeryci. Przenoszą, prze-
wijają, pomagają w załatwieniu czynności 
fizjologicznych. Niewielka renta inwalidz-
ka pani Jolanty ledwo starcza na jej pod-
stawowe leczenie, nie mówiąc o zalecanej 
rehabilitacji. 

Można pomóc mieszkance Puszczyko-
wa, przekazując 1 proc. na nr konta: PKO 
I/O Kraków 43 1020 2892 5102 01867076 
subkonto z hasłem „PNIOK ILZA”. | Mo

dLA KOgO 
JEDEN prOCENT? 

 DANE pOTrZEbNE DO prZEKA-
ZANIA 1 prOC. pODATKU  
OD Osób FIZyCZNyCh NA rZECZ 

OrgANIZACJI Z pUsZCZyKOWA: 
	Puszczykowskie	Towarzystwo	Sportowe,	

ul.	Wysoka	1,	62-040	Puszczykowo,	 
KRS	0000135268
	Stowarzyszenie	Przyjaciół	Puszczykowa,	

ul.	Grunwaldzka	7,	62-040	Puszczykowo,	 
KRS 0000105528 
	Związek	Harcerstwa	Polskiego	Chorągiew	

Wielkopolska,	w	rubryce	„inne	informacje”	
wpisujemy:	Hufiec	Poznań	Rejon	 
–	Ośrodek	ZHP	Puszczykowo,	 
KRS	0000266321
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 | W naszym mieście są dwa ronda. 
Oba zadbane, kolorowe, obsadzone pięk-
nymi kwiatami i innymi krzewinkami. 
W grudniu, gdy nadchodzą święta Boże-
go Narodzenia witają nas błyszczącymi 
światełkami.

Pierwsze znajduje się przy sklepie Artu-

ro w okolicy rynku i łączy ulice ks. Ignacego 
Posadzego i Kościelną ze zmodernizowaną 
ulicą Poznańską. Drugie, zlokalizowane  
w okolicach cmentarza, w sąsiedztwie 
kwiaciarni, łączy zakończenie ulicy Po-
znańskiej z ulicą Piaskową.

Pojawiły się sugestie radnych i miesz-
kańców, że ronda powinny mieć swoje 
nazwy. Dlatego Urząd Miejski w Puszczy-
kowie uprzejmie prosi mieszkańców o prze-
słanie swoich propozycji na nazwę jednego 
i drugiego ronda.

Propozycje prosimy przesyłać na ad-
res Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,  
ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, dro-
ga mailową na adres: um@puszczykowo.pl 
lub SMS-em pod numer tel. 0-668 85 13 86. 
Propozycje można też wrzucać do skrzynek 
znajdujących się w sklepach Arturo oraz 
Społem. |  agnieSzka zieLińSka 

NAZWIJmy 
RONdA 

mIEsZKAŃCy O pOmNIKU 
 | Renowacja – tak odpowiedzie-

li mieszkańcy Puszczykowa, któ-
rzy wzięli udział w ankiecie Urzędu 
Miejskiego na temat przyszłość po-
mnika upamiętniającego poległych 
za wolność. 

Przypomnijmy, że w lutowym numerze 
„Echa Puszczykowa” Urząd Miejski pytał 
mieszkańców o opinię na temat tego, jak – ich 
zdaniem – powinien zostać uporządkowany 
teren wokół pomnika przy dworcu i głównej 
ulicy prowadzącej do centrum miasta.

Okazało się, że niewielu mieszkańcom 
miasta los pomnika i terenu wokół niego, 
leży na sercu. Taki wniosek można wycią-
gnąć, jeśli weźmie się pod uwagę niewielką 
ilość wypowiedzi. W ankiecie udział wzięło 
zaledwie kilku mieszkańców – ci, którzy 
opowiadają się za renowacją monumentu. 

Wszystkim, którzy wzięli w ankiecie 
Urząd Miejski bardzo dziękuje. | lm

rONDO prZECINAJąCE  
UL. pOZNAŃsKą  
I KOŚCIELNą

rONDO W CIągU UL. pOZNAŃsKIEJ I pIAsKOWEJ

INWEsTyCyJNE 

DEbATy  
 |  Już drugi raz Wielkopolska Izba 

Przemysłowo-Handlowa podjęła się stwo-
rzenia platformy debaty nad kierunkami 
rozwoju gospodarczego aglomeracji po-
znańskiej. Celami II edycji Forum Gospo-
darczego Aglomeracji Poznańskiej były 
prezentacja ofert inwestycyjnych regionu 
potencjalnym inwestorom oraz dyskusja 
o korzyściach wynikających z ulokowania 
inwestycji w aglomeracji w perspektywie 
Euro 2012. Na Forum zaproszono inwesto-
rów krajowych i zagranicznych oraz gminy. 
2 kwietnia spotkanie otworzył wicepremier 
Waldemar Pawlak. Pierwszy dzień zdomi-
nowały dyskusje na temat inwestycji zwią-
zanych z Euro 2012, innowacyjnych techno-
logii oraz turystyki. 

Drugiego dnia prezentowano oferty 
inwestycyjne. Nowa formuła pozwoliła  
na podział ofert na trzy kategorie: Turysty-
ka, sport, rekreacja, Usługi, nowoczesne 
technologie, centra logistyczne, budow-
nictwo mieszkaniowe oraz Produkcja, ak-
tywizacja gospodarcza. Oferta Puszczyko-
wa znalazła się w pierwszej grupie, którą 
prezentował Dyrektor Biura Poznańskiej 
Lokalnej Organizacji Turystycznej, Jan 
Mazurczak. Mamy nadzieję, iż II edycja 
Forum zaowocuje zrealizowanymi inwe-
stycjami i powstaniem nowych inicjatyw 
w zakresie wspólnej promocji aglomeracji 
poznańskiej. |  az
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 |  Kolejną bezpłatną zbiórkę zu-
żytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego Urząd Miejski w Pusz-
czykowie organizuje 2 maja br.

W czterech miej-
scach na terenie 
miasta na miesz-
kańców czekał bę-
dzie oznakowany 
samochód firmy 
„Elektrorecykling”. 

Można będzie oddać m.in. chłodziarki, pral-
ki, kuchenki, odkurzacze, telefony, sprzęt 
komputerowy, kalkulatory, odbiorniki ra-
diowe i telewizyjne, oprawy oświetlenio-
we, wiertarki, piły, gry video, lodówki itp. 
Oddawany sprzęt musi być jednak w stanie 
kompletnym. 

Podczas pier wszej  w t y m rok u  
takiej zbiórki, która miała miejsce w lu-
tym, zebrano ponad siedem ton niebez-
piecznych dla środowiska odpadów. |  nk

syrEN DźWIęK 
 | Syreny alarmowe zawyły 

w Puszczykowie 26 marca o godz. 
12. Co to było? Pożar? Alarm? To tyl-
ko trening elementów systemu wcze-
snego ostrzegania o zagrożeniach 
i systemu wykrywania i alarmo-
wania. 

Syreny zawyły jednocześnie na budynku 
internatu Liceum Ogólnokształcącego przy 
ul. Żupańskiego 2 i Niepublicznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczy-

kowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrow-
skiego” przy ul. Kraszewskiego 11. Napad  
z powietrza, skażenie promieniotwórcze 
czy klęska żywiołowa raczej nam nie grozi, 
ale miasto musi być przygotowane na każdą 
ewentualność. Co jakiś czas konieczne jest 
więc sprawdzenie elementów ostrzegania  
i alarmowania o niebezpieczeństwie. 

Czy pamiętamy, jak zachować się 
po usłyszeniu alarmu? Należy dzia-
łać szybko, ale bez paniki. Osoby znajdu-
jące się w domu powinny zabrać m.in. do-
kumenty osobiste, żywność, środki opa-

trunkowe, koc, wyłączyć urządzenia elek-
tryczne, zamknąć mieszkanie, zawiadomić  
o alarmie sąsiadów i udać się do schronu 
lub ukrycia. Prowadzący pojazdy mecha-
niczne powinni zaparkować tak, żeby nie 
blokowały przejazdów i skryć się np. w za-
głębieniach terenu. 

Może się zdarzyć, że nawet w czasie po-
koju mogą wystąpić na znacznych obsza-
rach poważne zagrożenia dla życia i zdro-
wia ludności. Warto wtedy wiedzieć, jak się 
zachować. |  WieSłaW Lipiec, 

 PełnoMocnik bUrMistrza ds. obrony cywilnej 

mOżEsZ ODDAĆ

ELEKTrOŚmIECI 

NAJbLIżsZA ZbIórKA ELEKTrOsprZęTU ODbęDZIE sIę  
2 mAJA 2009 rOKU W NAsTępUJąCyCh mIEJsCACh:
	parking	obok	komisariatu	policji,	ul.	Poznańska,	godz.	8	–	9.30,	
	plac	między	ul.	Gwarną	a	Szkołą	Podstawową	nr	2,	godz.	9.40	–	11,	
	plac	przed	nowym	Arturo,	ul.	Niepodległości,	Niwka,	godz.	11.10	–	12.30,	
	narożnik	ulic	Studzienna/Stroma/Czarnieckiego,	godz.	12.40	–	14.

 |  Porzucone i bezdomne psy to 
problem każdej gminy. Te z terenu 
Puszczykowa są łapane i trafiają do 
skromnego przytuliska na terenie 
bazy firmy Eko-Rondo. W marcu tra-
fiły tam kolejne cztery psy. W opiece 
nad nimi pomaga miastu Fundacja 
dla Zwierząt Animalia z Poznania.

W 2006 roku Urząd Miejski w Pusz-
czykowie podpisał porozumienie z funda-
cją Animalia, na mocy którego jej wolon-
tariusze świadczą miastu pomoc w opiece 
nad zwierzętami. W grudniu ub. roku, fun-

dacja złożyła sprawozdanie z dotychczas 
prowadzonej działalności wraz z uwagami  
dotyczącymi sposobu opieki nad zwierzęta-
mi w przytulisku.

Dzięki pracy i funduszom Animalii 
nowe domy znalazły już 64 psy z przytu-
liska (w tym 26 w ub. roku), dokonano za-
biegów sterylizacji sześciu suk i kastra-
cji trzech psów. Fundacja zapewnia też 
utrzymanie psów w tzw. domach tymcza-
sowych, gdzie trafiają zwierzęta na kil-
ka pierwszych dni po zabiegach, skąd są  
zabierane przez nowych właścicieli.

Wolontariusze kontrolują warunki, w ja-
kich przebywają zwierzęta w puszczykow-
skim przytulisku. Na skutek ich uwag, firma 
sprawująca opiekę nad przytuliskiem uzu-
pełniła słomę w budach i zmieniła karmę.  
W umowie na prowadzenie przytuliska  
w 2009 roku dokonano zmian, uwzględ-
niając zastrzeżenia fundacji. Dziękujemy 
wolontariuszom za współpracę, życząc wy-
trwałości w działaniu. 

Każdy, kto chciałby ofiarować pomoc, tym-
czasowy dom dla zwierząt, czy dowiedzieć się 
czegoś więcej o działalności fundacji, może 
uzyskać niezbędne informacje na stronie 
www.fdz.animalia.pl | reMigiuSz Motycki 

DLA ZWIErZąT W pUsZCZyKOWIE
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NOWE, sTArE  
prZEDsZKOLE

 | Dobiegają końca prace związane 
z remontem budynku Przedszkola nr 3  
w Puszczykowie przy ul. Wysokiej. Sta-
ra, zniszczona blacha zastąpiona została  
dachówką, a odrapany tynk – nową ele-
wacją. W ramach wykonywanych prac za-
adaptowano część poddasza na mieszkanie.  
Na mapie Puszczykowa pojawił się kolejny 
punkt, który przyczyni się do podniesienia 
estetyki naszego miasta. | bM

 |  W roku 2008 zakończono 
budowę drogi na rynku. Obecnie 
trwają prace związane z budową 
chodnika. Po ich zakończeniu bę-
dzie można dojść „sucha nogą” do 
każdego obiektu na rynku. 

Prace wykonywane na rynku spotyka-
ją się z żywym zainteresowaniem miesz-
kańców miasta oraz właścicieli obiektów  
na rynku. Na spotkaniu, które odbyło 
się 14 marca, właściciele nieruchomości 
przedstawili swoje stanowiska burmistrz 
Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej. Swoje 
oczekiwania wobec nich zaprezentowało 
również Miasto. 

Właściciele zapewnili, że wykonają 
wszystkie prace tak, żeby ich inwestycje 
nie kolidowały w przyszłości z nowo ułożo-
nym chodnikiem. Przedstawiono również 
plany miasta w sprawie kolejnych realiza-
cji na rynku. | 

 barbara MuLczyńSka

spOTKANIE  
W sprAWIE ryNKU 

ryNEK pIęKNIEJE! NIEKTórZy WłAŚCICIELE pOsEsJI 
CIEKAWIE ZAgOspODArOWUJą FrAgmENTy ryNKU. 
mOżE pOZOsTALI póJDą W ICh ŚLADy…

prACE NA UL. JArOsłAWsKIEJ UL. różANAUL. różANA

prACE NA JArOsłAWsKIEJ 
I różANEJ  |  Jesienią ubiegłego roku roz-

poczęto prace związane z budową ulic  
Jarosławskiej oraz Różanej. Z uwagi  
na okres zimowy konieczne było prze-
rwania prac. W chwili obecnej ekipy 

drogowe „nadrabiają” zimowe zaległości. 
Został również wyremontowany i po-
szerzony chodnik przy dworcu PKP  
w Puszczykowie. | 
 bM
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 |  O tym, że wiosna przyszła świad-
czą nie tylko przygrzewające słońce  
i wyłaniające się wśród zielonych traw 
przydomowych ogrodów, kolorowe kro-
kusy. Na wiosenny spacer Panią Wio-
snę zabrali uczniowie puszczykowskich 
szkół (zob. s. 16). To, co ukrywało się 
dotąd pod śniegiem wyszło jednak na 

powierzchnię i kłuje w oczy. Stąd apele 
straży miejskiej o porządek, informacje 
o pozimowym równaniu dróg, sprzą-
tanie brzegów Warty przez wędkarzy  
a nawet sprzątanie lasu przez mieszkań-
ca Starego Puszczykowa. 

Wraz z wiosną na ulicach miasta po-
jawiły się też nowości: nowe słupy ogło-
szeniowe, nowe wiaty przystankowe  
i nowe tablice z odnowionym, uaktual-
nionym planem Puszczykowa. Na przy-
kład dla tych, którzy wybiorą się na wio-
senną wycieczkę... |  lm

WITAJ 

WIOSNO 

 |  Okres zbliżających się Świąt Wiel-
kiej Nocy to czas wzmożonych prac w do-
mach i ogrodach. W związku z tym zwra-
cam się do Mieszkańców z prośbą o prze-

strzeganie zapisu Regulaminu o porządku  
i czystości, dotyczącego spalania części or-
ganicznych w ogrodach. 

W dobrym tonie byłoby uprzedzenie są-
siadów o planowanym spalaniu. Pozwoli to 
utrzymać dobre stosunki międzysąsiedz-
kie i wykluczy karę grzywny ze strony stra-
ży miejskiej. 

Szpeci miasto nieprzyjemny wygląd oko-
lic przystanków autobusowych, a zwłaszcza 
koszy na śmieci stojących przy przystan-
kach. Do tych koszy niektórzy mieszkańcy 
wyrzucają śmieci bytowe. Niejednokrot-
nie zaraz po ich opróżnieniu przez firmę 
sprzątającą miasto, błyskawicznie zapeł-
niają się na nowo śmieciami. Dziwi przy-
zwolenie społeczne na prowadzenie tego  

procederu przez niektórych mieszkańców.
Również pojawianie się śmieci na ścież-

kach spacerowych wokół miasta pozostają-
cych w gestii Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego, a tak chętnie odwiedzanych przez 
gości z terenu Poznania i okolic, nie wysta-
wia mieszkańcom dobrej opinii. 

Zwracam się więc do Państwa z proś-
bą o natychmiastowe informowanie stra-
ży miejskiej o zauważonych nieprawidło-
wościach. Pozwoli to strażnikom miejskim  
na błyskawiczne podjęcie interwencji. 

Warto przypomnieć, że za zaśmieca-
nie grozi grzywna w wysokości 500 zł.  
W przypadku dużej uciążliwości straż miej-
ska może obciążyć osobę zaśmiecającą 
kosztami posprzątania terenu przez wyna-
jętą do tego celu firmę. A są to wówczas nie-
małe koszty. |   dariuSz boroWSki, 

 koMendant straży Miejskiej w PUszczykowie

pIęKNE mIAsTO bEZ ŚmIECI 

 |  Nowe, uaktualnione plany Puszczy-
kowa stanęły w marcu na ulicach miasta. 
Jeden – przy ul. Poznańskiej, drugi – przy 
dworcu PKP w Puszczykówku. Stare stelaże 
wyremontowano, a mapy pokryto powłoką 
chroniącą przed zakusami amatorów graffiti. 
Niestety, pierwsze napisy już pojawiły się na 
tyłach map umieszczonych przy dworcu. |  lm

 | Grupa trzydziestu puszczykow-
skich wędkarzy 29 marca br. sprzątała 
brzeg Warty. Wędkarze zebrali 70 worków 
śmieci – o ponad 30 mniej niż w ub. roku. 
Znaleźli też jednak olbrzymi wór wypeł-
niony pampersami dla dorosłych. |  lm

Z pLANAmI  
pO mIEŚCIE 

WęDKArsKIE  
pOrZąDKI 
NAD WArTą 
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 | Każdy lubi, gdy spacerując, biegając 
czy jeżdżąc rowerem po lesie, wokół jest 
czysto. Niestety, najczęściej jest inaczej. 
Widać to szczególnie teraz, gdy śniegu już 
nie ma, a rośliny jeszcze nie zazieleniły 
się. Co chwilę spotykamy śmieci, często w 
znacznych ilościach. Niektórzy przecho-
dzą wokół tego bez emocji, inni oburzają 
się na śmiecących, jeszcze inni głośno na-
rzekają na administrację miasta czy Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego. 

Można czekać, aż ktoś wreszcie po-
sprząta las. Może zrobią to dzieci pod-

czas corocznej akcji „Sprzątanie świata”, 
może pracownicy WPN lub miasto. Są 
jednak tacy, jak chcący zachować anoni-
mowość, mieszkaniec Starego Puszczy-
kowa, który sam zabrał się za sprząta-
nie fragmentu lasu w rezerwacie „Góry 
Puszczykowskie”. Oprócz „normalnych” 
śmieci, takich jak butelki, puszki, folie, 
różne opakowania, znalazł kilka par 
butów, stare ubrania, wiadro, krzesło, 
pozostałości wózka dziecięcego, kilka 
opon rowerowych, dachówki i parasol. 
To wszystko leżało na terenie rezerwa-
tu przyrody! Zebrane przez mieszkańca 
śmieci, wywiezione zostały przez służby 
miejskie.

– Zdaję sobie sprawę, że w pojedyn-
kę mogę osiągnąć tylko trochę. Gdyby  
było nas więcej, można by sprzątać dużo 
więcej i mielibyśmy czystsze miasto i oko-
liczne lasy –mówi sprzątający las miesz-
kaniec. – Chciałbym bardzo, aby zna-
leźli się inni mieszkańcy, którzy znajdą  
trochę czasu i odwagi, by wspólnie za-
troszczyć się o czystość naszego otocze-
nia – zachęca. | az

słUpy  
NA OgłOsZENIA 

 | Na terenie Puszczykowa ustawio-
ne zostały nowe, estetyczne, dodatkowe 
słupy ogłoszeniowe. Postawiono je przy 
dworcu PKP w Puszczykowie, przy ul. Pia-
skowej, ul. Niepodległości i przy szpitalu.  
W ten sposób powstały pokaźne punkty 
informacyjne, z których mogą korzystać 
wszyscy. Może w ten sposób skłonimy 
tych, którzy do tej pory oszpecali miasto, 
wieszając reklamy na drzewach, słupach 
energetycznych i przystankach autobu-
sowych do zawieszania informacji na no-
wych słupach. |  rM

NOWE WIATy W mIEŚCIE 
rEmONTy  
NA dROgACH

 | Mamy już wiosnę. Możemy zapo-
mnieć o odśnieżaniu ulic i chodników, 
ale przed nami kolejne zadania. Zima zo-
stawiła za sobą dziury w jezdniach, nie-
zliczone wyboje na drogach gruntowych. 
Wzorem lat ubiegłych, na drogi wejdą 
ekipy remontowe. Dziury w jezdniach 
asfaltowych zostaną załatane, natomiast 
na drogi gruntowe wjadą równiarki, za-
głębienia na niektórych ulicach zostaną 
zasypane odsiewkami tłucznia i zagęsz-
czone. |  rM

sprZąTAJmy LAS

 | W Starym Puszczykowie, na przy-
stankach, z których uczniowie zabierani 
są do szkoły, miasto zamontowało nowe 
wiaty. Dzieci oczekujące na autobus, nie 
będą już musiały stać w deszczu i znaj-
dą chociaż częściową ochronę przed 
wiatrem.

Powierzchnie pod nowymi przystan-
kami zostaną utwardzone. W ten spo-
sób wszystkie przystanki komunikacji 
miejskiej są już wyposażone w wiaty. 
Wyjątkiem jest tylko jedno miejsce przy  
ul. Nadwarciańskiej. Tam zaplanowana 
jest jednak w tym roku budowa zatoki au-

tobusowej z wiatą. W tym przypadku in-
westycja będzie finansowana ze środków 
powiatu poznańskiego. |  rM
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losowano karnety wstępu do puszczykow-
skich salonów. 

Z wywiadu przeprowadzonego z pomy-
słodawczyniami spotkania, Małgorzatą Or-
noch-Tabędzką – Burmistrz Miasta Puszczy-
kowa oraz Danutą Panek-Janc – przewod-
niczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
Rady Miasta, przybyłe panie mogły dowie-
dzieć się, która z tzw. kobiecych cech okazu-
je się najbardziej przydatną w pracy w samo-
rządzie i czy kupując kosmetyki panie zwra-
cają uwagę na to, czy były one testowane  
na zwierzętach. 

Wieczór umiliły dwa koncerty w wyko-
naniu Pawła Wasiaka oraz dwóch członków 
z zespołu Horizon – Sebastiana Chmielika  
i Romana Dąbrowskiego. Wszystko zaserwo-
wano w owocowo-tulipanowej oprawie. 

Inicjatywa spotkała się z zainteresowa-
niem mieszkanek Puszczykowa. Wyrażały 
nadzieję, że na stałe wejdzie ona do kalenda-
rza imprez miejskich. 

Spotkanie „Kobiety kobietom” odbyło się 
dzięki wsparciu: Studio M – Marioli Śnie-
gockiej, Akademi Tai Chi – Nataszy Czer-
wińskiej, SPAlarni_kcal, Policealnej Szkoły  
Kosmetycznej Julii Kończak, MariCler  
– Marii Bukowskiej, Bellissima – Instytuto-
wi Zdrowia i Urody. | MagdaLena płachta 

 | Spotkanie „Kobiety kobietom”, 
które miało miejsce 12 marca w Sa-
lonie Artystycznym, zorganizowane 
zostało dla puszczykowianek z okazji 
Dnia Kobiet. 

Tego dnia Salon Artystyczny zamienił się 
w „Wellness Cafe”. Przybyłe panie mogły sko-
rzystać z kokosowego masażu dłoni, wziąć 
udział w pokazie makijażu, zapoznać się ze 
starożytną sztuką tai chi, rozwijającą ciało  
i umysł oraz zrelaksować się podczas masa-
żu twarzy. 

Niespodzianką dla przybyłych gości był 
konkurs wiedzy o urodzie, w którym roz-

sENIOrZy  
Z KOmpUTErEm  
NA Ty 

 |  Cykl bezpłatnych warsztatów 
komputerowych dla seniorów Wirtualne  
wak@cje, który rozpoczął się w marcu br. 
w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Mu-
sierowicz w Puszczykowie, cieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem. W ciągu kil-
ku dni, ze względu na brak wolnych miejsc, 
zapisy do grupy zostały zakończone. Ko-
nieczne było utworzenie drugiej i ostatecz-
nej grupy uczestników. W tak ustalonym 
składzie przez najbliższe kilka miesięcy  
seniorzy pod okiem informatyka Remigiu-
sza Niezgódki zdobywać będą umiejętności 
w zakresie obsługi komputera. |  bW

CZyTANIE W bIbLIOTECE
 |  W marcu w bibliotece miejskiej roz-

poczęły się spotkania dla najmłodszych po-
ciech „Bajkowa Przystań”. Jak dotąd, kame-
ralne grono kilku maluchów wraz z opie-
kunkami słuchało co tydzień głośno czyta-
nych bajek, wierszy i opowiadań. Każdy wy-
słuchany tekst uruchamiał wśród dzieci chęć 
podzielenia się swoimi refleksjami. Dzięki 
temu dzieci mogły rozwijać zasób słownic-
twa, zdolność wypowiadania się na dany te-
mat, spostrzegawczość wzrokową i słuchową. 

Odwiedzające nas dzieci zachęcamy  
do dalszego uczestnictwa w zajęciach oraz 
zapraszamy te, które jeszcze z oferty wspól-
nego czytania nie skorzystały. 

Starsze dzieci, w wieku od 7 do 10 lat, 
zachęcamy do udziału w zajęciach „We-
soła Twórczość” . W programie wykony-
wanie ciekawych prac plastyczno-tech-
nicznych. Gwarantowana miła atmosfera  
i dobra zabawa. Terminy spotkań podajemy 
w rubryce Co? Gdzie? Kiedy? | beata Witczak 

ZOsTAŃ  
CZyTELNIKIEm  
mIEsIąCA

 |  Dzieci do lat 10 zapraszamy 
do udziału w akcji „Czytelnik miesiąca”. Zo-
stanie nim osoba, która w marcu wypoży-
czyła najwięcej książek. 

Lista dziesięciu najchętniej czytających 
dzieci pojawi się w Bibliotece Miejskiej  
w poniedziałek 4 maja (pierwszy dzień 
Tygodnia Biblioteki). Następnego dnia  
o godz. 13, wyróżniona dziesiątka czytelni-
ków otrzyma nagrody. Chętni mogą przy-
gotować i odczytać najciekawszy fragment 
ostatnio przeczytanej książki. 

Na koniec spotkania przewidziane jest 
wykonanie prac plastycznych pt. „Książko-
wy bohater miesiąca”. |  beata Witczak 

KObIETy

KOBIETOM 
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CO? gDZIE?
KIEDy?
ZAJęCIA W bIbLIOTECE
MIEJSKA	BIBLIOTEKA	IM.	MAłGORZATy	
MUSIEROWICZ	W	PUSZCZyKOWIE	
|  Poniedziałki: 6, 20,27 kwietnia i 4, 
11, 18, 25 maja, godz. 16-17
Wtorki: 7, 21, 28 kwietnia i 5, 12, 19, 26 
maja godz. 10-11
 „Bajkowa przystań w bibliotece” – głośne 
czytanie bajek dla maluchów.
Środy: 8, 15, 22,29 kwietnia i 6, 13, 20, 27 
maja, godz. 15-17
„Wesoła Twórczość” – zajęcia plastyczne 
dla dzieci w wieku 7-10 lat. 
Zapisy na zajęcia pod nr. tel. 061 819 46 49

gOspEL W KATEDrZE 
gNIEźNIEŃsKIEJ 
17 KWIETNIA 2009, gODZ. 18.35 
KATEDRA	W	GNIEźNIE,	 
UL.	KOLEGIATy	
|  Koncert chóru gospel z Puszczykowa.

„ALE źróDłO WCIąż bIJE”
17 KWIETNIA 2009, gODZ. 19
Mała	Filharmonia,	ul.	Cienista	6

|  Koncert pamięci Jacka Kaczmarskiego 
w piątą rocznicę jego śmierci. Wystąpią 
Marek Wysmułek oraz Dariusz Tarczewski 
z zespołem. Cena biletu: 50 zł

RECITAL  
EWy NAvrOT 
24 KWIETNIA 2009 r., gODZ. 19 
MAłA	FILHARMONIA,	UL.	CIENISTA	6
Koncert poznańskiej wokalistki – podróż 
do świata jazzu, soul, r'n'b. Wystąpi  
wokalista zza oceanu Bob Robson. Zespół 
poprowadzi Dariusz Tarczewski. Cena 
biletu: 50 zł

TyDZIEŃ  
W BIBLIOTECE 
4 – 10 mAJA 2009 
MIEJSKA	BIBLIOTEKA	IM.	MAłGORZATy	
MUSIEROWICZ	W	PUSZCZyKOWIE	
|  4 maja 2009 – spotkanie z przedszko-
lakami pod hasłem „Przedszkolak – ma-
łym czytelnikiem” – wywieszenie listy  
najchętniej czytających dzieci z konkursu 
Czytelnik miesiąca,
|  5 maja 2009, godz. 13 – wręczenie 
nagród Czytelnikom Miesiąca, dzielenie 
się wrażeniami z przeczytanych książek, 
wykonanie prac plastycznych „Książkowy 
bohater miesiąca”,

|  6 maja 2009, godz. 16.30 – spotka-
nie dla dorosłych „Książka lekarstwem 
na całe zło. O terapeutycznych właściwo-
ściach książek”,
|  7 maja 2009 – spotkanie z dziećmi 
z klas I-III pt. „Książka moim przyjacielem”, 
|  8 maja 2009 – rozstrzygnięcie kon-
kursu i wręczenie nagród w konkursie 
„Gdybym był ilustratorem”, 
|  8 maja 2009, godz. 18-22 – Noc 
w Bibliotece – impreza dla dzieci od 5–10 
lat. Zapisy na noc w bibliotece pod nu-
merem tel. 061-8194-649 do 30 kwietnia 
(ilość miejsc ograniczona)

KABARET 
„grUpA mOCArTA”
6 mAJA 2009, gODZ. 19
MAłA	FILHARMONIA,	UL.	CIENISTA	6.	
Cena biletu: 60 zł

„KONCErT mAJOWy”
8 mAJA 2009, gODZ. 19 
MAłA	FILHARMONIA,	UL.	CIENISTA	6.	
Rafał Jezierski, Agnieszka Ufniarz, Maciej 
Jezierski. Cena biletu: 40 zł
Bilety na koncerty w Małej Filharmonii 
można zamawiać telefonicznie  
pod numerem 061 891 45 20 lub emailem:  
portrety@wp.pl |  oPrac. LM

WArsZTATy  
dLA dZIECI 

 |  Przypominamy, że cały czas moż-
na zapisywać się na bezpłatne warsztaty 
„Fabryka Sztuki w Puszczykowie” orga-
nizowane przez Stowarzyszenie Enter 
Art, przy współpracy Urzędu Miejskiego  
w Puszczykowie. Spotkania odbywają się 
raz w tygodniu w trzech grupach tematycz-
nych: śpiew gospelowy i taniec, warsztaty 
muzyczne oraz edukacja plastyczna. Zapisy:  
tel. 666 85 13 49 lub e-mail: enter_art@o2.pl. 
Zdobyte umiejętności uczestnicy warszta-
tów zaprezentują podczas Dni Puszczykowa 
6 i 7 czerwca br. |  LM 

 |  Dzieci klas 1– 3, 4– 6 oraz młodzież 
gimnazjalną zapraszamy do wzięcia udzia-
łu w konkursie plastycznym pt. „Gdybym 
był ilustratorem”, organizowanym z oka-
zji Tygodnia w Bibliotece. Ideą konkursu 
jest popularyzowanie wartościowej litera-
tury dziecięco-młodzieżowej, rozwijanie 
zainteresowań plastycznych, literackich  

 |  W przedświąteczny weekend, 4 
i 5 kwietnia na Starym Rynku w Poznaniu  
odbyła się „Wielkanocna Parada Pisanek”. 
Puszczykowo na tej imprezie reprezento-
wał zespół Babayaga Ojo – kapela, która na 
swoje koncerty przyciąga wielu swoich fa-

i czytelniczych. Prace należy dostarczyć 
osobiście lub przysłać na adres bibliote-
ki w terminie do 4 maja 2009 r. Technika 
pracy dowolna. Format pracy: A4 i więk-
szy. Rozstrzygnięcie konkursu i wręcze-
nie nagród odbędzie się 8 maja o godz. 
16 w Bibliotece Miejskiej im. M. Musiero-
wicz w Puszczykowie. |   beata Witczak 

nów. Po raz pierwszy taką imprezę przygo-
towali Urząd Miasta Poznania i Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu. Celem była integra-
cja poznaniaków z mieszkańcami powiatu 
poznańskiego oraz aktywizacja kulturalna 
i artystyczna miasta i okolic. |  lm

gDybym był ILuSTRATOREM

WIELKANOCNA pArADA pIsANEK
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DZIEŃ KULTUry 

ROMSKIEJ

WRESZCIE WIOSNA

 |  Realizując projekt „Dni Kul-
turowe”, uczniowie klas drugich  
i trzecich obydwu szkół podstawowych  
z naszego miasta mieli okazję spotkać 
się ponownie 9 marca. Tym razem ob-
chodziliśmy dzień romski. 

Miejscem spotkania była sala gimna-
styczna w Szkole Podstawowej nr 1. Gospo-
darzami były dzieci z klas drugich i trze-
cich tej szkoły. Oprócz uczniów i nauczycieli,  
na imprezę przybyli burmistrz Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka oraz wiceburmistrz To-
masz Zwoliński. Zaproszonych gości powi-
tały barwnie ubrane Cyganeczki i Cyganie. 
Prawdziwy pokaz kolorowej mody, niespo-
tykanej dziecięcej fantazji. Od początku 
wszystkim udzielił się gorący nastrój po 
wspaniałym występie uczniów z klas drugich 
i trzecich.

Dzieci miały okazję zapoznać się z hi-
storią Romów, ich zwyczajami, wierze-

 |  W piątek 20 marca o godz. 12.45 
zawitała do nas astronomiczna wiosna. 
Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawo-

niami. Obejrzały bajkę multimedialną 
pt. „ żywa woda” – o dzielnej Cyganecz-
ce bardzo kochającej swoją mamę. Ale 
największą radość sprawiła wszystkim 
instruktor tańca Ewa Kaźmierczak.  
Z wyczuciem i perfekcją nauczyła obecnych  
w niedługim czasie kilku kroków i układów 
tanecznych do muzyki Gorana Bregowitza 

wej nr 1 witali ją bardzo kolorowo i ra-
dośnie. Dzieci z klas drugich, uczęszcza-
jący na zajęcia teatralne pokazały przed-
stawienie pt. „Wszystkie dzieci kochają 
zimę, czyli kłopoty bałwanka”. Po poże-
gnaniu zimy, udaliśmy się wesołym koro-
wodem na ulice Puszczykowa. Z gaikami 
w dłoniach witaliśmy wiosnę piosenka-
mi i okrzykami. Na wiosenny spacer uda-
ła się z nami śliczna Pani Wiosna – ku-
kiełka wykonana z krepy. Głośne krzyki 
najprawdopodobniej przestraszyły zimę,  
bo towarzyszyło nam słońce. Cieszymy 
się z nadejścia wiosny. | 
 beata MarkoWSka

i Kai. Efekt był znakomity i zaskakujący, 
bo do wspólnych tańców dołączyła pani 
burmistrz, pani dyrektor i nauczycielki  
z SP nr 1. Wkrótce tańczyły również dzieci 
z SP nr 2. Cała sala bawiła się w gorących, 
południowych rytmach! 

Osłodą spotkania był poczęstunek cia-
steczkami i mała pamiątka dla każdej  
z klas – cygańskie Bajero – zaczarowany 
woreczek przynoszący szczęście. Następne 
spotkanie czeka nas w SP nr 2 – 23 kwiet-
nia – dzień kultury japońskiej. | 

 agata akuSzeWSka

sUKCEsy UCZNIóW  
 | Marta Fąs, uczennica Gimna-

zjum nr 2 w Puszczykowie 4 marca br. 
uczestniczyła w etapie wojewódzkim  
I Ogólnopolskiego Konkursu „Liga Or-
tograficzna”, reprezentując naszą szkołę  
i miasto Puszczykowo. Konkurs, organizo-
wany przez wydawnictwo MAC Edukacja 
Grupa Edukacyjna SA, przeznaczony jest  
dla klas 1-3 gimnazjum i ma na celu promo-
wanie potrzeby posługiwania się poprawną 
polszczyzną i przeciwdziałanie niedbałości 
językowej. Również Tomasz Szcześniak, 
uczeń klasy V b Szkoły Podstawowej nr 2, 
znalazł się w gronie laureatów i wyróżnio-
nych w konkursie „Złota Żabka” w dziedzi-
nie matematyki. |  d h-p, ib
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ORTOgRAFICZNE 

pOTyCZKI
 |  Uczniowie klas szóstych po raz 

kolejny zmierzyli się z ortografią. W szkol-
nych eliminacjach wyłoniono trzyosobo-
we zespoły w składzie: Marta Knapińska, 
Krzysztof Woźniak, Marek Roszkowski 
(Szkoła Podstawowa nr 1) oraz Agnieszka 
Szperzyńska, Agnieszka Kańska, Marcin 
Ciekawy (Szkoła Podstawowa nr 2). 

W gminnym etapie konkursu rozwiązy-
wano złożony test. Suma uzyskanych przez 
zespół punktów zadecydowała o przejściu  
do finału. Po wyrównanej walce, do dalsze-
go etapu zakwalifikował się zespół uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 2. Gratulujemy  
i trzymamy kciuki! | 
 katarzyna ŚWiniarSka

gOŚCIE Z NIEmIEC

 |  Na zaproszenie Tomasza Żaka 
– dyrektora Gimnazjum nr 1 oraz Beaty 
Łukowiak, Puszczykowo odwiedziła dele-
gacja z Niemiec. Nasza młodzież już kil-
kakrotnie doskonaliła swoje umiejętności 
językowe na obozach w Niedermühlen. 
Osoby zaangażowane w organizację letnich 
spotkań integracyjnych młodych ludzi  
z Polski i Niemiec, po raz pierwszy odwie-
dziły Puszczykowo.

Dwudniowa wizyta, choć krótka, była 
bardzo intensywna. Goście uczestniczyli  
w spotkaniu z burmistrz Małgorzatą Or-
noch-Tabędzką, odwiedzili Gimnazjum nr 1, 
 zwiedzili Puszczykowo oraz Poznań. | Mp

JAK OsZCZęDZAĆ 
ENErgIę? 

 |  Dzień matematyczno-przyrodni-
czy, jako kolejna odsłona Gimnazjalnej Ligi 
Klas, odbył się 20 marca w Gimnazjum nr 
2. Konkurs ten, organizowany w naszej 
szkole już po raz kolejny, składa się z pię-
ciu etapów: muzyczno-religijnego, języków 
obcych, humanistycznego, matematyczno-
przyrodniczego oraz sportowego. Podczas 
każdego z nich uczniowie walczą o punkty 
dla klasy. Najlepsza z nich otrzyma atrak-
cyjną nagrodę.

Tym razem konkurs przebiegał pod ha-
słem „Jak oszczędnie gospodarować zaso-

bami naturalnymi i energią?”. Wszystkie 
konkurencje związane były tematycznie  
z tym zagadnieniem. Uczniowie przygo-
towywali plakaty, filmy, prezentacje mul-
timedialne i wymyślali hasła oraz pora-
dy. Prace te, przygotowane przez nich kil-
ka dni wcześniej, wywieszone zostały na  
korytarzach, by umożliwić zapoznanie się  
z nimi jak najszerszemu gronu osób.  
Przedstawiciele poszczególnych klas mogli 
wziąć udział w quizie. Każdy zaś z uczniów 
dokonał samodzielnego obliczenia kosztów 
zużytej energii elektrycznej, by dzięki temu 
dowiedzieć się, jak ekonomiczniej nią go-
spodarować. Miejmy nadzieję, że zdobytą 
wiedzę uczniowie rozpowszechnią we wła-
snych gospodarstwach domowych. | 

 SłaWoMir kWaŚny



prOgrAm spOłECZNy AXA 
„WspIErAmy mAmy”!

Rozpoczyna się III edycja programu 
„Wspieramy Mamy”, realizowanego przez 
Grupę AXA. Jego głównym celem jest po-
moc finansowa i merytoryczna organiza-
cjom pozarządowym oraz grupom nie-
formalnym, działającym na rzecz matek  
w Polsce. Wnioski można składać do  
30 kwietnia 2009 r. Więcej informacji  
na stronie: www.wspieramy-mamy.pl

FuNdACJA BRE BANKu
Adresatami pomocy ze strony Fundacji 
mogą być:
1. Dzieci i młodzież szkolna.

2. Studenci i uczniowie szkół średnich.
3. Samorządy, organizacje społeczne i insty-
tucje realizujące programy w zakresie pod-
noszenia poziomu wiedzy i przedsiębior-
czości.
4. Osoby chore i wymagające opieki specja-
listycznej.
5. Organizacje charytatywne i ich pod-
opieczni.
6. Instytucje zajmujące się propagowaniem 
kultury, opieką nad dziełami sztuki oraz 
ochroną zabytków. Więcej na stronie www.
brebank.pl/fundacjabrebanku.

FuNdACJA  
RONALdA MCdONALdA

Fundacja wspiera organizacje o zasięgu kra-
jowym realizujące programy, które poma-
gają bezpośrednio dzieciom żyć w zdro-
wiu i pomyślności. Informacje na stronie:  
www.frm.org.pl/pl/dotacje | 
 katarzyna noWak 
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OrgANIZACJE pOZArZąDOWEOrgANIZACJE pOZArZADOWE

pIENIąDZE 
DO WZIęCIA 

 |  Ruszyły kolejne konkursy 
dla organizacji pozarządowych or-
ganizowane przez fundacje i kurato-
rium oświaty. 

Do 24 kwietnia br. można składać doku-
menty w otwartym konkursie ofert na dofi-
nansowanie wypoczynku letniego dla dzie-
ci i młodzieży szkolnej z terenu wojewódz-
twa wielkopolskiego w 2009 rok. Doku-
menty należy dostarczyć do kancelarii Ku-
ratorium Oświaty w Poznaniu w kopercie 
z dopiskiem „Dofinansowanie wypoczyn-
ku 2009 r.” Bliższe informacje na stronie: 
www.poznan.uw.gov.pl

„KLęsKA pOWóDź 
CZy hUrAgAN 
sTrAż pOżArNA CI pOmAgA”

 | W marcu odbyły się gminne elimi-
nacje konkursu plastycznego ogłoszonego 
przez Komendanta Głównego Straży Po-
żarnej. Tegoroczna XI edycja Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego przebiega 
pod hasłem: „Klęska powódź czy huragan 
straż pożarna ci pomaga”.

Na konkurs wpłynęło 46 prac. Komi-
sja konkursowa zgodnie z regulaminem 
wybrała dwie prace w I grupie wiekowej 
autorstwa Marcina Popłonyka z Szkoły 
Podstawowej nr 1 oraz w II grupie wie-
kowej Zofii Haydel z Szkoły Podstawowej 
nr 2. Prace zwycięzców zostały zgłoszone  
do eliminacji powiatowych. 

Autorom prac gratulujemy i życzymy 
powodzenia na kolejnych etapach kon-
kursu. | Mp

HARCERZE  
ZWIEdZALI  
bELgIę

 |  26 harcerzy z Puszczykowa w lutym 
br. zwiedziło Brukselę, a w niej Parlament 
Europejski. Na sali obrad debatowano aku-
rat o kryzysie gospodarczym. Przez przypa-
dek grupa z Puszczykowa spotkała premie-
ra Jerzego Buzka, który stanął do pamiąt-
kowego zdjęcia. Harcerze zwiedzili Bruk-
selę i Leuven. Oko w oko stanęli z ogrom-
nymi dinozaurami w brukselskim Muzeum 
Nauk Przyrodniczych. Zwiedzili słynne mu-
zeum czekolady i Atomium. Emocjonujący 
był wjazd najszybszą windą na świecie. 

W styczniu br. na taką wycieczkę wybra-
ło się też szesnastu członków Harcerskiego 
Kręgu Seniorów ZHP „Puszczyk” w Pusz-
czykowie. W sumie Parlament Europejski 
i Brukselę w bieżącym roku zwiedziło 42 
członków ZHP z Puszczykowa. Od począt-
ku br. w drużynach harcerskich prowadzo-
ny był też specjalny program o tematyce 
europejskiej. |  jo, Ma, pk



marzec	2009 | ECHO PUSZCZYKOWA |  19www.puszczykowo.pl

MIKROREgION

Z WICEmArsZAłKIEm  

O FuNduSZACH 

 |  Spotkanie zarządu Stowa-
rzyszenia Gmin Mikroregionu WPN  
z Wojciechem Jankowiakiem, Wice-
marszałkiem Województwa Wielko-
polskiego, odbyło się w Puszczykowie, 
13 marca na zaproszenie burmistrz Pusz-
czykowa, Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

 |  Zarząd Stowarzyszenia Gmin Mi-
kroregionu WPN zdecydował o wycofaniu 
się z międzynarodowego projektu „Rural 
Eco Growth”, który miał stać się „kołem 
zamachowym” zrównoważonego rozwoju 
turystyki w Mikroregionie WPN. Pisali-
śmy, że w ramach planowanego projektu 
w Puszczykowie i Szreniawie miał zostać 
wykonany  tzw. mały projekt inwestycyj-
ny obejmujący parkingi rowerowe i wy-
pożyczalnie rowerów wraz z modelowo 
rozwiązanym systemem elektronicznego 
wypożyczania. 

Niestety, w ostatniej chwili partner 
wiodący, którym był Uniwersytet Tury-
styczny w Lubljanie, zmienił reguły gry  
i przeznaczył pieniądze projektu tylko 
na przedsięwzięcia nieinwestycyjne, ta-
kie jak: studia wykonalności czy wymia-
nę doświadczeń pomiędzy partnerami. 
Udział w projekcie był wyceniony na po-
nad 200 tys. euro, z czego udział własny 
gmin miał wynieść 15 proc. Po dyskusji, 
wspartej na „nie” doświadczeniami mar-
szałka Jankowiaka, zarząd zdecydował, 
że nie warto wydawać kilkudziesięciu 

tysięcy euro z budżetów gmin jedynie na 
wyjazdy studyjne i prace zagranicznych 
ekspertów.  Na cztery dni przed złożeniem 
wniosku do Brukseli postanowił wycofać 
stowarzyszenie z projektu. Projekt miałby 
sens w roku ubiegłym, gdyż pozwoliłby 
na skompletowanie na czas dokumentacji 
technicznej, której właśnie obecnie braku-
je. Jak wiadomo, w imieniu mikroregionu 
walczyło wtedy o pieniądze, wraz z kilku-
nastu europejskimi partnerami, Puszczy-
kowo. Do sukcesu zabrakło jednego punk-
tu. Szkoda! | MagdaLena oLejniczak

– Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej. Uczest-
niczyli w nim pozostali członkowie zarządu: 
Zofia Springer burmistrz Mosiny, Jan Broda 
wójt Komornik oraz zastępca burmistrza 
Puszczykowa Tomasz Zwoliński. 

Na spotkaniu zarząd przedstawił cele 
stowarzyszenia. Wszystko w kontekście 

możliwości  finansowania programu roz-
woju turystyki i infrastruktury turystycz-
nej na terenie mikroregionu z funduszy 
unijnych. Niestety, informacje uzyskane od 
marszałka w jednoznaczny sposób potwier-
dziły, że zmieniają się zasady przyjmowania 
wniosków i że nie będzie już tzw. „prese-
lekcji”, która umożliwiała składanie wnio-
sków skróconych. W ten sposób niedawno 
zarejestrowane stowarzyszenie nie będzie 
mogło uczestniczyć w obecnie trwającym 
konkursie, który wymaga wniosku wraz  
z pełną dokumentacją techniczną i pozwo-
leniami na budowę.  

Duża część rozmowy dotyczyła również 
funduszy na rozwój dróg oraz znikomej 
możliwości  pozyskania na ten cel środków 
unijnych. Wojciech Jankowiak tłumaczył, 
że wykorzystanie tych funduszy jest silnie 
uzależnione od wcześniejszego central-
nego rozdziału środków na poszczególne 
województwa na co Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego niestety nie miał bezpo-
średniego wpływu. Obecny wymóg składa-
nia pełnych wniosków daje między innymi 
szansę województwu wielkopolskiemu na 
uzyskania wysokiej nagrody pieniężnej za 
najefektywniejsze wykorzystanie pieniędzy 
unijnych. | MagdaLena oLejniczak 

rEZygNACJA Z UDZIAłU W INTErrEg-U  
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Z pOWIATU

 |  Powiat poznański rozpo-
czął część budowlaną programu  
„Promocja zdrowia przez sport  
– zespół przyszkolnych otwartych 
boisk wielofunkcyjnych w powiecie 
poznańskim.” 

Do 2010 r. na dziewięciu nowych obiek-
tach zostanie przeprowadzonych blisko 
15 tysięcy godzin zajęć sportowo-rekre-
acyjnych.

Projekt budowy boisk powstał z myślą 
o najmłodszych mieszkańcach powiatu, tj. 
dzieciach przedszkolnych, uczniach szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz po-
nadgimnazjalnych, a także podopiecznych 
świetlic środowiskowych i ośrodków spe-
cjalnych, którzy w związku z brakiem ak-
tywności ruchowej często zapadają na cho-
roby cywilizacyjne. 

Projekt, będący częścią realizowanego 
przez powiat Programu Profilaktyki Proz-
drowotnej, jest odpowiedzią nie tylko na 
alarmujące wyniki badań, ale również na 
mało atrakcyjną ofertę oświatową.

7 mIEsIęCy prZEZ 12 gODZIN  
– bEZpłATNIE

Obiekty funkcjonować będą w ramach do-
tacji unijnych w latach 2009-2010, począ-

tek zajęć jest planowany na lipiec br. Impre-
zy odbywać się będą przez siedem dni w ty-
godniu, a przewidziane zajęcia realizowa-
ne będą w panelach: tygodniowym, week-
endowym i wakacyjnym. Wszystkie zajęcia 

będą prowadzone nieodpłatnie. Organizo-
wane tam będą zawody sportowe o zasię-
gu gminnym, lokalnym, międzygminnym 
i powiatowym oraz imprezy rekreacyjne. 
Dzięki zastosowaniu sprzętu zakupionego  
z myślą o osobach niepełnosprawnych, moż-
liwe będzie organizowanie paraolimpiad,  
w których wezmą udział dzieci ze specjal-
nych ośrodków szkolno-wychowawczych. 

LIKWIdACJA BARIER  
I NOWE mOżLIWOŚCI

Jednym z najważniejszych zadań projek-
tu, wymienionych przez realizatora, jest 
budowanie pozytywnych relacji między-
ludzkich. Cel ten można będzie osiągnąć 
poprzez organizowanie zabaw i konkur-
sów dla dzieci z różnych środowisk, także  
z udziałem osób niepełnosprawnych. 

Ważnym elementem programu jest 
jego aspekt ekonomiczny. Choć powiat, 
jako jednostka samorządu terytorialne-
go jest ustawowo zobowiązany do utrzy-
mania obiektów publicznych znajdujących 
się na jego obszarze, nowo powstałe boiska  
z pewnością podniosą atrakcyjność tere-
nów, gdzie zostaną zlokalizowane.

EUrOpEJsKI  
ObsZAr gOspODArCZy

Projekt budow y boisk jest jednym  
z 35 wniosków, które uzyskały dofinan-
sowanie w ramach Mechanizmu Finan-
sowego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego, spełniając kryteria Priorytetu 
V Opieka zdrowotna i opieka nad dziec-
kiem. Dzięki pozytywnemu zaopiniowa-
niu przez Biuro Mechanizmów Finanso-
wych w Brukseli, otrzymana dotacja wy-
niesie 1 454 167 euro, co stanowi około  
85 proc. kosztów kwalifikowanych (cał-
kowity koszt inwestycji to 1 710 785 euro). 
Jak podkreśla Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański, „Możliwość prowadzenia tak 
ważnego projektu to dla powiatu powód 
do dumy, ale i do wzmożonej pracy. Jeste-
śmy bowiem zobowiązani do terminowe-
go realizowania poszczególnych jego eta-
pów, tak budowy, jak i organizowanych 
imprez. Mamy jednak świadomość, że in-
westycja ta pozwoli na stworzenie odpo-
wiednich warunków do rozwoju dla naj-
młodszych mieszkańców naszego powia-
tu, a to jest wartością, której przecenić nie 
sposób.” | 
 Małgorzata dorna, 

 gabinet starosty Poznańskiego

spOrT dLA ZdROWIA 

 sZKOły I pLACóWKI 
ObJęTE prOgrAmEm  
bUDOWy OTWArTyCh bOIsK 

WIELOFUNKCyJNyCh:
		Zespół	Szkół	im.	Jadwigi	i	Stanisława	
Zamojskich	w	Rokietnicy	wraz	z	filiami	 
w	Murowanej	Goślinie	i	w	Poznaniu
		Zespół	Szkół	im.	Adama	Wodziczki	w	Mosinie
		Zespół	Szkół	w	Bolechowie
		Specjalny	Ośrodek	Szkolno-Wychowawczy	
w	Mosinie
		Dom	Dziecka	w	Kórniku
		Ośrodek	Wspomagania	Rodziny	w	Kobylnicy

W czasie Świąt Wielkanocnych,
zauroczeni pięknem odradzającej się przyrody,
celebrujemy najważniejszy cud świata: 
zwycięstwo życia nad śmiercią  
– pokonanie zła przez dobro.

Niech radość, którą przeżywamy w te dni, 
napełni nasze serca nadzieją, miłością, wiarą 
oraz
optymizmem i energią
potrzebną w realizacji planów.

 
jan grabkoWSki, starosta Poznański 



 | InTERWEnCJE. Straż Miejska 
interweniowała 57 razy. 10 z nich przeka-
zano do Referatu Inwestycji Urzędu Miej-
skiego, 6 do firmy „Eko-Rondo” (wypom-
powywanie wody), 18 do firmy „Flora”, dwie  
do „Enei” w celu naprawy uszkodzonej sie-
ci energetycznej oraz dwie do zespołu za-
rządzania kryzysowego. Wylegitymowano 
19 osób.

 | POUCZEnIA: W związku ze złym 
parkowaniem wystawiono 17 pouczeń wła-
ścicielom aut, 23 osoby pouczono za inne 
wykroczenia (brak opieki nad psami, spa-
lanie śmieci, spożywanie alkoholu, wjazd 
do lasu).

 | UKARAnI: Ukarano 18 osób za złe 
parkowanie na kwotę 1800 zł. Założono 18 
blokad, cztery osoby ukarano za parkowa-
nie na chodniku na kwotę 350 zł, jedną oso-
bę za złe parkowanie w pasie zieleni na kwo-
tę 100 zł oraz 17 razy zastosowano ostrzeże-
nie w postaci tzw. „żółtej karty”. 

 | InnE CZynnOŚCI: Strażni-
cy rano i wieczorem patrolowali miejsca,  

Z DZIAłALNOŚCI sTrAży mIEJsKIEJ 
21.02.2009	–	20.03.2009

NOWy  
SAMOCHÓd  
DLA pOLICJI 

 | Rada Miasta Puszczykowa, na 
wniosek Komendanta Komisariatu Policji  
w Puszczykowie, podczas kwietniowej sesji, 
wyraziła zgodę na zwiększenie do 24 tys. zł 
dofinansowania zakupu nowego radiowozu 
na potrzeby tutejszej jednostki. Koszt takie-
go pojazdu wynosi 60 tys. zł. 

Nowy radiowóz w znaczny sposób przy-
czyni się do jeszcze lepszego i skuteczniej-
szego zapewnienia bezpieczeństwa miesz-
kańcom Puszczykowa oraz będzie miał 
wpływ na realizację tworzonego programu 
„Bezpieczne Miasto” – szczegóły w kolej-
nym numerze „Echa”. |   robert raSztorf
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bEZpIECZEŃsTWOKRONIKA
pOLICyJNA 

 |  Od 28 stycznia do 16 marca br. 
funkcjonariusze z Komisariatu Policji  
w Puszczykowie zatrzymali : 

 |  Trzech sprawców de-
wastacji mienia Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Puszczykowie, którymi 
okazali się nieletni. Sprawę 
przekazano do Sądu Rodzin-
nego i Nieletnich w Poznaniu,

 |  Siedem osób poszu-
kiwanych listami gończymi 
w celu odbycia kar pozbawienia wolności,

 | Dwóch sprawców kradzieży sprzę-
tu rtv z Domu Opieki Maltańskiej przy  
ul. Dworcowej, którymi okazali się miesz-
kańcy Puszczykowa,

 |  Sprawcę rozboju dokonanego 
na ul. Dworcowej, który przemocą zabrał 
pokrzywdzonemu pieniądze,

 |  Sprawcę kradzieży elektronarzędzi 
z domu przy ul. Dworcowej, którym oka-

zał się mieszkaniec Lubonia, 
notabene poszukiwany przez 
organy ścigania za podobne 
przestępstwa,

 |  Sprawcę kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeź-
wości (1,62 promila) przy  
ul. Dworcowej,

 |  Sprawcę kradzie-
ży telefonu komórkowego ze Szkoły  
Podstawowej nr 2, którym okazał się 
nieletni. Sprawę przekazano do Sądu  
Rodzinnego,

 |  Czterech sprawców nabycia przed-

miotów pochodzących z przestępstw kra-
dzieży, tzw. paserów, w tym dwóch nie-
letnich,

 |  Sprawcę kierowania rowerem 
w stanie nietrzeźwości (1 promil) przy  
ul. Jarosławskiej,

 |  Dwie osoby nielegalnie pobie-
rające prąd na swoje prywatne posesje,

 |  Sprawcę ułatwiania spożywania 
alkoholu osobom nieletnim oraz ich roz-
pijania, którym okazał się mieszkaniec  
Żabinka,

 |  W podanym okresie wystawiono 
52 mandaty karne na łączną kwotę  
7200 zł, głównie za wykroczenia w ruchu 
drogowym, porządkowe oraz za spożywanie  
alkoholu w miejscach publicznych. |   

 robert raSztorf, 

koMendant Policji w PUszczykowie 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy 
chciałbym Państwu w imieniu pracowników Straży Miejskiej 
złożyć życzenia wszystkiego dobrego, zdrowia, słońca  
i wiosennej radości.

 

       dariuSz boroWSki, koMendant straży Miejskiej w PUszczykowie

w który dochodzi do spożywania alkoho-
lu i podrzucania śmieci. Przeprowadzono 
49 kontroli umów na wywóz odpadów, 
podpisanych z firmami „Eko-Rondo”  
i „Remondis”. W trzech przypadkach bra-
kowało umów – zobowiązano właścicie-
li posesji do usunięcia nieprawidłowości  
w ciągu tygodnia.

 | Strażnicy zabezpieczyli też miejsca 
uszkodzeń jezdni i chodnika oraz odło-
wili cztery bezpańskie psy, które prze-
wieziono do przytuliska „Eko-Ronda”. 
Przeprowadzili też dwie wspólne służby  
z policją. |
  dariuSz boroWSki, 

koMendant straży Miejskiej w PUszczykowie
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 |  Po wielomiesięcznej rywali-
zacji, 14 marca w sali Szkoły Podsta-
wowej nr 1 odbyły się Finały Pusz-
czykowskiej Ligi Piłki Siatkowej. 

W meczu o trzecie miejsce bardzo do-
brze zaprezentowali się wychowankowie 
trenera Przemysława Hejnowicza, którzy 
po ciekawym meczu, obfitującym w wiele 
doskonałych zagrań, oklaskiwanych przez 
licznie zgromadzoną widownię, zwycięży-
li zespół Żubrów 3: 1 w setach 23:25, 25:19, 
25:20, 25:17.

Jeszcze większych emocji dostarczył 
mecz o pierwsze miejsce pomiędzy dru-
żynami Niepokorni i Czterdziestolatkami. 
Pojedynek był na bardzo wysokim pozio-
mie, widzowie obserwowali doskonałe blo-
ki, świetne wybloki, niesamowitą zagryw-
kę, dokładny odbiór. Finał mógł zadowolić 
najwybredniejszych kibiców piłki siatkowej. 
Zwycięstwo 3:1 w setach 25:21, 25:15, 23:25, 
25:21 odniósł zespół Niepokornych. | zg

sKłADy mEDALIsTóW:
Niepokorni: Piotr	Przybylak,	Marcin	Przybylak,	
Paweł	Karmelita,	Jarosław	Swoboda,	Filip	
Rajchelt,	Jacek	Piazdecki,	Grzegorz	Kluczyński,	
Kierownik	drużyny	–	trener	Magdalena	
Przybylak.
Czterdziestolatki: Paweł	Duszak,	Krzysztof	
Jankowski,	Paweł	Jankowski,	Jarosław	Bajer,	
Tomasz	Pędziński,	Marek	Racki,	Marzena	
Stróżyk,	Marek	Stróżyk,	Sławomir	Kamiński.
pTs: Filip	Rachwalak,	Szymon	Płócienniczak,	
Robert	Głowiński,	Piotr	Timm,	Maciej	Timm,	
Bartosz	Przybylski,	Wojciech	Guziałek,	

Mateusz	Grabowski,	Mikołaj	Andrzejewski,	
Dominik	Pawłowski,	łukasz	Mika,	Jakub	
Sikorski	–	I	Trener	Przemysław	Hejnowicz,	 
II	Trener	Joanna	Hejnowicz.
żubry: łukasz	łopatowski,	Adam	łopatowski,	
Wojciech	Olejnik,	łukasz	Janek,	Radosław	
Szafranek,	Paweł	Sroka,	Maciej	Sroka,	
Wojciech	Nawrot,	Bartosz	Roman,	Bartosz	
Jadziński,	Krzysztof	Michalski,	Wojciech	Kulig,	
Arkadiusz	Rakoczy.
Tabela końcowa:	1.	Niepokorni,	2.	Czterdzie-
stolatki,	3.	PTS,	4.	Żubry,	5.	Galmar,	 
6.	Kanarinhos,	7.	F	16,	8.	Senior	Klub.

ROWEREM  
W żErKOWIE 

 |  Osiem dni wakacji zimowych eki-
pa Towarzystwa Animatorów Rekreacji  
i Sportu spędziła na obozie rowerowym 
w Żerkowie. Wykuwaliśmy tam formę  
na nadchodzący sezon. Na przełomie 
czerwca i lipca tradycyjnie odbędzie 
się sportowy obóz rowerowy w Polani-
cy Zdrój, na który serdecznie zaprasza-
my wszystkich chętnych. Informacje pod 
numerem telefonu: 604 552 660. | 
 rafał łukaWSki 

TrENINgI I rAJDy 
 |  Towarzystwa Animatorów Re-

kreacji i Sportu nie przerywało jazdy ro-
werowej zimą, chociaż zawsze o tej porze 
roku aktywność nieco się zmniejsza. Wio-
sną jednak znowu będziemy spotykać się 
bardzo często na treningach, a od kwiet-
nia powracamy do rajdów rowerowych po 
trasach Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
do uczestnictwa i wspólnej zabawy. Szcze-
gółowe informacje po numerem telefonu: 
604 552 660. | rł

pIErWsZOmAJOWy 
pIKNIK pIłKArsKI 

 |  1 maja o godz. 10 na stadionie miej-
skim przy ul. Kościelnej w Puszczykowie 
odbędzie się turniej piłkarski organizowany 
przez Uczniowski Klub Sportowy „Jedyn-
ka” przy współudziale Klubu Piłkarskiego 
Las Puszczykowo. Turniej będzie rozgrywa-
ny w dwóch kategoriach: młodzików (rocz-
niki 1997) oraz przyjaciół klubu i rodziców 
młodych adeptów piłki nożnej. Rozgrywki 
będą toczyły się na połowie pełnowymia-
rowego boiska na małe bramki, zgodnie 
z zasadą sześciu zawodników w polu plus 
bramkarz. Wszystkich zapraszamy do kibi-
cowania i podziwiania puszczykowskich ta- 
lentów. | ukS „jedynka”, las PUszczykowo

pUsZCZyKOWsKA  
LIgA pIłKI sIATKOWEJ 
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 „JEDyNKA” W FINALE REJONu
 |  Półfinały rejonu w piłce ko-

szykowej chłopców odbywały się 24 
marca br. W jednym z nich, w Kłec-
ku pod Gnieznem, reprezentanci 
,,Jedynki” Puszczykowo awanso-
wali do finału rejonu.

Pierwsze spotkanie chłopcy rozegrali  
z gospodarzami turnieju. Mecz od po-
czątku układał się niepomyślnie. Chłop-
cy byli spięci, nie wykorzystywali dogod-
nych sytuacji. Dopiero w drugiej kwarcie, 
po zmianie piątek, sygnał do odrabiania 
strat dał Wojtek Niedbała, który swoimi 
celnymi rzutami doprowadził do popra-
wy wyniku. Trzecia i czwarta kwarta była 
nadal grą nerwów. Dominującą drużyną 
byli gospodarze turnieju. Minutę przed 
końcowym gwizdkiem celne rzuty Krzy-
sia Strojnego i Wojtka Niedbały doprowa-
dziły do jednopunktowego prowadzenia. 
Kropkę nad ,,i” postawił Piotr Dziedzic, 
który na siedem sekund przed zakoń-
czeniem meczu oddał celny rzut. Mecz 
zakończył się wynikiem 25:22. Jak się 

później okazało, był to decydujący mecz  
o awans do finału. 

W meczu o pierwsze miejsce nasi 
chłopcy ulegli drużynie z SP nr 2 Jaro-
cin 38:35. Najwięcej punktów dla druży-
ny zdobyli: Krzysiu Strojny, Wojtek Nie-

dbała, Piotr Dziedzic i Szymon Nowacki. 
Zajmując drugie miejsce w turnieju, dru-
żyna zapewniła sobie awans do finału re-
jonu. Wszystkim chłopcom gratuluję i ży-
czę dalszych sportowych sukcesów. | 
 WieSłaW bartkoWiak 

STOJĄ	OD	LEWEJ:	KArOL NAgórsKI, pIOTr DZIEDZIC, 
WOJTEK bArANIAK, prZEmEK prUsZyŃsKI,  
pIOTr WybIErALsKI, sZymON NOWACKI,  
MACIEJ BARANIAK  
SIEDZĄ	OD	LEWEJ: WOJTEK NIEDbAłA, pAWEł ZAWADA, 
prZEmEK błAsZAK, KrZysIU sTrOJNy

OTWARCIE SEZONu  
WęDKArsKIEgO 

 | Swój dzień wędkarze obchodzą 
19 marca. Dwa dni później, 21 marca pusz-
czykowscy wędkarze rozpoczęli kolejny 
sezon. Okręg PZW Poznań, koło nr 41 oraz 
koło „Karaś” zorganizowali zawody wędkar-
skie. Pomimo niewielkiej ilości ryb, człon-
kom naszego koła Przemysławowi Stefania-
kowi i Kazimierzowi Anioła udało się zająć 
trzecie i czwarte miejsce. |  zarząd koła nr 41 

WICEMISTRZ 
pOWIATU 

 |  Mistrzostwa Powiatu Poznań-
skiego w piłce koszykowej chłopców 
odbyły się 18 marca w Skórzewie. 
Udział w imprezie zapewniła sobie 
puszczykowska drużyna Szkoły Pod-
stawowej nr 1. 

Eliminacje do rozgrywek rozpoczęły się 
w lutym, wtedy drużyna „Jedynki” poko-
nała reprezentację Szkoły Podstawowej nr 
2 wynikiem 74:0. Zwycięstwo to umożliwi-
ło udział w półfinałach powiatu, które od-
bywały się w Szczodrzykowie. W tym tur-
nieju zdecydowane zwycięstwo odnieśli 
nasi chłopcy, którzy wygrali wszystkie swo-
je mecze wynikami:
SP	Szczodrzykowo	–	SP	1	Puszczykowo	10:18
SP	Koziegłowy	–	SP1	Puszczykowo	3:7

SP	1	Swarzędz	–	SP1	Puszczykowo	22:9

Na mistrzostwach powiatu nasi koszy-
karze pokonali drużynę Lubonia wygrywa-
jąc 32: 15 . W meczu o pierwsze miejsce nie-
znacznie ulegli gospodarzom turnieju. Za-
pewnili sobie jednak wicemistrzostwo po-
wiatu i awans do rozgrywek na szczeblu re-
jonu, gdzie będą rywalizować z drużynami 
z Kłecka i Jarocina.

Tak duże osiągnięcia cieszą tym bardziej, 
że uczniowie nie mają typowych predyspozy-
cji fizycznych charakteryzujących koszyków-
kę. Jednak ich gra zespołowa, umiejętności 
taktyczno-techniczne oraz wola zwycięstwa 
pozwoliły na osiągnięcie tego sukcesu. 

Wszystkim chłopcom gratuluję i jestem 
z nich bardzo dumny! | WieSłaW bartkoWiak 
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TELEFONy ALARMOWE
Numer Alarmowy 112
Pogotowie	Ratunkowe 999
Straż	Pożarna 998
policja 997
Pogotowie	Wodno-kanalizacyjne 994
Pogotowie	Energetyczne 991
Pogotowie	Gazowe 992

WAżNE TELEFONy
policja w puszczykowie 0-61 8 133 193, 602 430 098
Straż	Miejska	–	w	godz.	7-22 0 692 458 534
Pogotowie	Ratunkowe	w	Luboniu 0-61 81 30 999
Zespół Zarządzania Kryzysowego 24h 0 602 444 900
Szpital	w	Puszczykowie 0-61 89 84 000
Przychodnia	Zdrowia	SALUS 0-61 813 32 03
Poradnia	Lekarsko-Stomatologiczna	MEDICOR 0-61 898 42 22

WAżNE PLACóWKI	I	URZĘDy
Urząd miejski 0-61 898 37 00, ul.	Podleśna	4
miejski Ośrodek pomocy społecznej 0-61 819 46 48, ul. Wysoka 1
Urząd pocztowy 0-61 898 30 13, ul.	Magazynowa	2
biblioteka miejska im. małgorzaty musierowicz w puszczykowie  
0-61 819 46 49, ul. Wysoka 1
muzeum – pracownia Literacka Arkadego Fiedlera 0-61 813 37 94, 
ul.	Słowackiego	1
salon Artystyczny – pałac Ślubów, ul.	Podleśna	17
prywatne przedszkole Nr 1 „pracowite pszczółki” 0-61 813 30 52, 
ul. Wysoka 2
Niepubliczne przedszkole Nr 2 „stokrotka” 0-61 813 32 57, 
ul.	Niepodległości	14
Niepubliczne przedszkole Nr 3 „Leśni przyjaciele” 0-61 813 31 52 
ul. Przyszkolna 1 
szkoła podstawowa Nr 1 im. Adama mickiewicza 0-61 813 34 61, 
ul. Wysoka 2 
szkoła podstawowa Nr 2 im. powstańców Wielkopolskich 0-61 813 33 71, 
ul. Kasprowicza 1
gimnazjum Nr 1 im. Alberta Einsteina 0-61 819 43 57, ul. Wysoka 2 
gimnazjum Nr 2 im. Ignacego Jana paderewskiego 0-61 819 46 87, 
ul. Kasprowicza 1 
Liceum Ogólnokształcące im. mikołaja Kopernika 0-61 813 34 11, 
ul. Kasprowicza 3

rOZKłAD JAZDy DO POZNANIA
pKp Puszczykówko	>	Poznań
4:44**,	5:55,	6:11*,	6:28**,	6:54,	7:23,	7:38,	8:38,	9:23*,	10:08,	11:34,	12:35,	13:58,	
15:33,	16:24,	17:31*,	18:35,	20:38

Poznań	>	Puszczykówko
5:10*,	6:21,	7:55,	10:00,	11:50,	13:17,	13:46,	14:15*,	14:45,	15:15*,	15:47*,	16:15,	16:45,	
17:45,	17:45,	18:45,	19:55,	20:45,	23:02
Ze	stacji	Puszczykowo	pociągi	odjeżdżają	3	minuty	później.
Zaznaczone na czerwono	nie	zatrzymują	się	w	Puszczykowie
*nie	kursuje	w	soboty	i	niedziele,	**nie	kursuje	w	niedziele

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**,	17:40**,	19:00**,	20:40**,	22:00**,	23:30***

Dębiec/Poznań	>	Puszczykowo/Niwka
5:20*,	6:20,	7:00*,	8:10,	9:10**,	10:10,	11:15**,	12:10,	13:15**,	14:05,	15:00**,	15:55,	
16:40**,	18:20**,	19:50**,	21:30**,	22:30**
Bez	gwiazdek	–	kursuje	w	dni	robocze,	*kursuje	w	dni	robocze	i	soboty,	 
**kursuje	w	dni	robocze,	soboty	i	niedziele	,	***kursuje	tylko	w	piątki

pKs Puszczykowo,	ul.	Poznańska/Piaskowa	>	Poznań
5:41	F#m,	6:05	F#m,	6:54	F#m,	6:56	S	#,	6:56	CyL*,	7:35	HF#m,	7:36	F#m,	7:39	S#,	 
8:20	FG#,	8:20	CLy*,	8:20	HF#m,	9:41	F#m,	10:30	F#m,	12:36	L#,	12:50	F#m,	14:35	F#m,	
16:11	Ln,	16:20	Ln,	19:15	Lnb#,	20:56	Rn	
Poznań	>	Puszczykowo,	ul.	Poznańska/Piaskowa
5:25	F#m,	6:35	Fm#,	8:20	F#m,	9:40	L,	10:30	L,	13:00	F#m,	13:40	S#,	13:40	HF#m,	 
14:30	Fm#,	15:15	R,	16:00	F#m,	16:30	S,	16:40	R,	17:30	R,	20:15	Lbn#
#	–	nie	kursuje	10.11,	29-30.12.2008,	02.01.2009,	12.06.2009,	m	–	nie	kursuje	24.12	i	31.12,	
L i R	–	nie	kursuje	25-26.12,	01.01	i	w	święta	Wielkanocy,	
b	–	nie	kursuje	15.08,	01.11,	11.11.2008,	01.05	i	11.06.	2009,	
n	–	nie	kursuje	24.12,	31.12	i	w	Wielką	Sobotę

DyżUry DLA	MIESZKAńCóW
BuRMISTRZ MIASTA Małgorzata	Ornoch-Tabędzka
poniedziałki 14.00	–	16.00,	Środy 8.00 – 10.00 

ZAsTępCA bUrmIsTrZA Tomasz	Zwoliński
Wtorki 12.00	–	15.00,	Czwartki 9.00 – 12.00
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
e-mail: marek.blajecki@wp.pl

ZAsTępCA prZEWODNICZąCEgO	Janusz	Szafarkiewicz
e-mail: januszszafarkiewicz@wp.pl

DyżUry rADNyCh
poniedziałki 16.00	–	17.00
Po	uprzednim	skontaktowaniu	się	telefonicznie	lub	e-mailowo.

bIUrO rADy mIAsTA
tel. 0-61	898	37	34, 
e-mail: szostak@puszczykowo.pl,	rada@puszczykowo.pl


