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 | Dwa kilometry liczy sobie 
otwarta 3 lipca br. ścieżka turystycz-
no-edukacyjna. Wiedzie od stacji PKP 
Puszczykowo do ul. Kasprowicza. 

Na trasie rozstawiono osiem tablic edu-
kacyjnych informujących o tym, co pod-
czas spaceru można zobaczyć, m.in. jakie 
gatunki drzew, jakie zwierzęta występują 
na terenie Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego. Na trasie są tablice kierunkowe, 
ławki dla strudzonych wędrowców oraz 
kosze na śmieci. – Jest to piąta ścieżka  
w parku i na pewno nie ostatnia! Liczę na 
to, że mieszkańcy Puszczykowa zadbają  
o nią i znajdą nowe miejsce spacerów, na 
których zawsze można odkryć coś ciekawe-

go – mówił dyrektor WPN, Adam Kaczma-
rek, podczas prezentacji trasy. Na otwarcie 
ścieżki przybyli przedstawiciele trzech 
gmin mikroregionu WPN, wójtowie z Ko-
mornik, Dopiewa i Brodnicy.

Ścieżka powstała z inicjatywy Burmistrz 
Puszczykowa Małgorzaty Ornoch-Tabędz-
kiej, która w trosce o ład i estetykę wjazdu 
do Puszczykowa zwróciła się z pomysłem 
budowy ścieżki edukacyjnej do dyrektora 
WPN. Projekt spotkał się z aprobatą władz 
Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
który dofinansował budowę nowej ekotrasy.

Równolegle do budowy ścieżki edukacyj-
nej prowadzono prace porządkowe w okoli-
cy dworca PKP (więcej na ten temat na s. 10). 
Zmotoryzowani turyści mogą zostawić sa-
mochody na nowo stworzonym parkingu za 
dworcem PKP i ruszyć ścieżką w poszuki-
waniu wiedzy i wypoczynku na łonie natu-
ry. Według zapewnień Urzędu Miejskiego  
w przyszłym roku powstanie tutaj 
równoległa ścieżka rowerowa.

Dbać o ścieżkę będą władze miasta.  
– Zaufaliśmy mieszkańcom i turystom wie-
rząc, że to docenią, nie zdewastują ławek, 
koszy i będą korzystali z trasy spacerowo-
edukacyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem  
– mówi Burmistrz Miasta Puszczykowa. | 

 Magdalena Olejniczak-Salewicz 

EkoEdukacyjna ściEżka 
otwarta
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fEliEton

Ważne 
opinie

Szanowni Państwo,
Wakacje w pełni, wydawałoby się, że życie  

w Puszczykowie płynie wolniej, tymczasem w mieście 
wiele się dzieje. Ruszyła budowa „Orlika”, okolice dworca 
PKP przybrały inną szatę, obok budynku nastawni powstał 
przestronny parking, ścieżka edukacyjna w puszczykowskim 
lesie stała się faktem, a plac zabaw na Nowym Osiedlu wzbogacił 
się o kilka ławek i atrakcyjnych urządzeń zabawowych.  
Niedługo zostanie również otwarty pierwszy skwer i plac zabaw 
na Starym Puszczykowie. 

Po miesiącach planowania i dyskusji nastaje czas 
realizacji. Parking przy dworcu (na razie tylko ziemny), 
umożliwia pozostawienie samochodów, tym wszystkim,  
którzy zechcą przesiąść się na pociąg i skrócić czas dojazdu  
do centrum Poznania. Zaprasza również przyjezdnych gości  
do pozostawienia samochodu i wyruszenia w las nową spacerową 
ścieżką edukacyjną. Najpóźniej w przyszłym roku o tej porze, 
równolegle do torów, w pasie przeciwpożarowym powstanie nowa 
ścieżka rowerowa biegnąca od dworca PKP w Puszczykowie  
aż do Puszczykówka. Do tego czasu powinno pojawić w tym 
rejonie wiele nowych elementów: więcej ławek, koszy na śmieci, 
stojaki na rowery, tablica z planem miasta, wreszcie punkt 
informacji turystyczno-ekologicznej. Jak zwykle jednak,  
gdy dochodzi do jakiejś zmiany usłyszałam głosy osób 
zadowolonych i tych, którzy urządzenie terenu przy dworcu PKP 
poddali całkowitej krytyce. Głównym zarzutem formułowanym 
w moja stronę, po wycięciu samosiejek w miejscu przeznaczonym 
pod parking i kilku drzew i krzewów w okolicy pomnika,  
było celowe niszczenie zieleni. 

To już drugi taki zarzut w krótkim czasie. Pierwszy 
usłyszałam od mieszkańców ulicy Słonecznej po przedstawieniu 
koncepcji zagospodarowania byłego MOSIR-u, która dopiero co 
jest dyskutowana, a już spowodowała lawinę protestów.  
Nie każdy może wie, że Miasto, tak jak każdy z mieszkańców, 

który planuje uzasadnioną zmianę zagospodarowania terenu  
lub inwestycję musi uzyskać na to zezwolenie. Każdy ogród 
można bowiem kształtować, usuwać drzewa i krzewy stare, 
chorujące, powodujące nadmierne zaciemnienie itd. Można 
również w ogrodzie tworzyć nowe alejki, klomby kwiatowe  
i nadawać w ten sposób inny, otwarty charakter przestrzeni  
pod warunkiem uzyskania zgody na wycięcie bądź nasadzenia.

Czasami zastanawiam się, czy można  
w Puszczykowie zaproponować jakąkolwiek zmianę  
bez wywołania zdecydowanej negacji? Czy istnieje 
sposób konsultowania się z mieszkańcami bez narażania się  
na atak, zanim cokolwiek zostanie postanowione? Okazuje się, 
że publikacje prasowe, zaproszenia do spotkań w czasie komisji 
czy sesji Rady, a nawet do specjalnie zorganizowanego punkt 
konsultacyjnego w czasie Dni Puszczykowa – nie wystarczają.  
W sytuacji, w której nie ma praktycznej możliwości dotarcia  
z każdą sprawą do indywidualnego mieszkańca, postanowiłam 
odwołać się do opinii wielu. Przez pierwszych pięć dni lipca 
gościliśmy w Puszczykowie studentów socjologii, którzy zbierali 
opinie mieszkańców na temat przestrzeni publicznej w naszym 
mieście. Badanie objęło ponad 600 mieszkańców Puszczykowa 
i zawierało pytania związane z wykorzystaniem wszystkich 
terenów publicznych w mieście. Przy tak dużej liczbie zebranych 
wywiadów powinno w istotny sposób odzwierciedlać upodobania 
i postawy puszczykowian wobec przestrzeni. Ostateczne wyniki 
badań znane będą w połowie sierpnia. 

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy 
zechcieli poświęcić studentom swój czas i odpowiedzieć  
na pytania wywiadu. Bardzo dziękuję również Instytutowi 
Socjologii i studentom II roku socjologii, że zdecydowali się  
na odbycie praktyk studenckich w Puszczykowie. 
Przeprowadzone badanie są kolejnym przykładem obopólnych 
korzyści ze współpracy wyższej uczelni z samorządem. | 

 Małgorzata ornoch-tabędzka, 
 Burmistrz miasta Puszczykowa
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rada miasta

geodezyjnym Puszczykowo, działka nr 504/1. 
  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od opłaty  
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności  
przez dotychczasowych użytkowników  
i współużytkowników 
  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na dzierżawę nieruchomości na okres lat 20. 
  Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
nr 21/07/V Rady Miasta Puszczykowa  
z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Wielkopolski, zmienionej 
uchwałą nr 105/08

ZaprosZEniE na kolEjną sEsję
  Zapraszamy na sesję Rady Miasta 
Puszczykowa, która odbędzie się w środę, 
29 lipca 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
  Uchwały i protokół z sesji zamieszczone 
są na stronie internetowej miasta:  
www.puszczykowo.pl oraz dostępne 
w Biurze Rady Miasta. Informacje można też 
uzyskać pod numerem tel. 061 898 37 34  
lub mailem: rada@puszczykowo.pl

  Uchwała w sprawie zmian w Uchwale 
Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie 
budżetu na rok 2009. 
  Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu położonego w Puszczykowie 
w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, 
Podleśna, Wiosenna 
  Uchwała w sprawie zmiany statutu związku 
międzygminnego „Schronisko dla zwierząt 
– SCHRONISKO”. 

  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na dzierżawę gruntu położonego w obrębie 

ucHwały podjętE na sEsji 27 maja 2009:

naZwy dla rond – sEsja w cZErwcu
majowa sEsja  | Na sesji radni uchwałami nada-

li nazwy rondom oraz nowym ulicom. 
W kwietniowym numerze „Echa Pusz-

czykowa” prosiliśmy mieszkańców o przesy-
łanie propozycji nazw dla puszczykowskich 
rond. Z kilkudziesięciu nadesłanych po-
mysłów na sesji Rady Miasta Puszczykowa  
24 czerwca radni zdecydowali się wybrać 
nazwy: Rondo przy Rynku – dla ronda łą-
czącego ul. Poznańską, Kościelną i ks. Igna-
cego Posadzego oraz Rondo Puszczyk – dla 
ronda łączącego zakończenie ul. Poznańskiej 
z ul. Piaskową. Radni nie przyjęli propozy-
cji urzędu, by nazwać ronda imionami:  
ks. K. Pielatowskiego i F. Heigelmanna.  
Zyskały też nazwy dwie ulice: Rumiankowa  
i Azaliowa. 

Na sesji radni podjęli trzy uchwały de-
cydujące o wydzierżawieniu na kolejne trzy 
lata nieruchomości, w których działalność 

 | 27 maja odbyła się kolejna se-
sja Rady Miasta Puszczykowa. Wśród 
najważniejszych decyzji podjętych przez 
radnych należy wymienić zgodę na prze-
prowadzenie przetargu na wydzierżawienie 
budynku przychodni na okres kolejnych  
20 lat oraz przystąpienie do procedury spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania dla terenu pomiędzy ulicami Podgórną  
a Jasną. Wprowadzono też zmiany w budże-
cie związane z rozdysponowania wolnych 
środków wynikających z rozliczenia roku 
2008 r. Dodatkowe pieniądze radni posta-
nowili przeznaczyć głównie na inwestycje 
drogowe, remonty chodników oraz realizację 
Centrum Kultury w budynku starej szkoły. 
Sesja Rady Miasta trwała nieco ponad trzy 
godziny, zakończyła się po godzinie 20. | Md

prowadzą przedszkola: Pracowite Pszczół-
ki, Stokrotka oraz Leśni Przyjaciele. 

Zdecydowano o zmianie zagospo-
darowania terenu jednej z działek przy  
ul. Cichej. Fragment przeznaczony niegdyś  
na drogę przekształcono na teren pod zabu-
dowę mieszkaniową. 

Pozostałe uchwały dotyczyły zmian  
w statutach Biblioteki Miejskiej im. M. Mu- 
sierowicz i Związku Międzygminnego 
„Selekt” oraz upoważnienia kierownika 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
do podejmowania działań wobec dłużników 
alimentacyjnych. Rada wyraziła też stano-
wisko wobec wezwania mieszkańca, który 
uważa, że jedna z uchwał podjętych wcze-
śniej przez Radę narusza jego interes prawny. 
Radni przyjęli Strategię Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2009-2015 
– więcej o tym dokumencie na s. 8. | lM

prawnego pana Stanisława Sipińskiego 
spowodowanego podjęciem przez Radę 
Miasta Puszczykowo uchwały Nr 178/09/V 
z dnia 1 kwietnia 2009 r. 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. 
  Uchwała w sprawie zmian w Uchwale 
Nr 134/08/V Rady Miasta Puszczykowa  
z dnia 28 maja 2008 r. oraz w sprawie 
zmian w Statucie Związku Międzygminnego 

  Uchwała w sprawie nadania nazw ulic 
w mieście Puszczykowie. 
  Uchwała w sprawie nadania nazw rond 
w mieście Puszczykowie.
  Uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na dzierżawę nieruchomości na okres  
lat trzech.
  Uchwała w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 127/3 
położonej w Puszczykowie przy ul. Cichej. 
  Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia 
wezwania do usunięcia naruszenia interesu 

ucHwały podjętE na sEsji 26 cZErwca 2009: „Centrum Zagospodarowania Odpadów  
– Selekt” oraz przyjęcia jednolitego tekstu 
Statutu Związku.
  Uchwała w sprawie upoważnienia 
Kierownika Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Puszczykowie  
do podejmowania działań wobec  
dłużników alimentacyjnych.
  Uchwała w sprawie przyjęcia 
Statutu Biblioteki Miejskiej  
im. Małgorzaty Musierowicz  
w Puszczykowie.
  Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych  
na lata 2009-2015.
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PO 64,3%
PiS 16,1%

SLD-UP 7,8%
Centrolewica 3,7%
Prawica Rzeczpospolitej 3,2%
PSL 2,4%

UPR 1,1%
Samoobrona 0,6%
Libertas 0,6%
PPP 0,2%

20 lat wolności

 |  20 lat temu w Puszczykowie 
– pod takim hasłem 4 czerwca w Sa-
lonie Artystycznym w Puszczykowie 
otwarto wystawę poświęconą wyda-
rzeniom sprzed 20 lat – działaniom 
solidarnościowym mieszkańców 
Puszczykowa i wyborom 1989 roku. 

Było to kameralne, wspomnieniowe 
spotkanie osób, które działały we wspólnej 
sprawie. Zaproszeni na nie zostali m.in. ów-
cześni działacze Solidarności i radni wszyst-
kich kadencji w Puszczykowie. Wspomi-
nali ówczesną działalność podziemną  
i próbowali ocenić, co się 20 lat temu wy-
darzyło i jak doszło do zmiany systemu. – 
Chociaż wtedy wydawało nam się to trudne, 
czy niemożliwe do realizacji, to z perspek-
tywy widać, że Polacy w większości byli 
przeciwko władzy komunistycznej – mówił 
Wojciech Skibiński, lider puszczykowskiej 
społeczności solidarnościowej, internowa-
ny za działalność podziemną. – Miało nas 

być 20 osób, potem okazało sie, że jest nas 
prawie 50 – dodawała Gabriela Ozorowska. 
– Jednak różne postawy można było wtedy 
obserwować. Byli tacy, którzy przeszkadzali 
i donosili – wspominał Wojciech Skibiński. 

kilka słów ministra
Na wystawę przybył też Janusz Pałubicki  
– minister w rządzie Jerzego Buzka, legen-
da Solidarności. Przypomniał, że na terenie 
Puszczykowa, w okazałych domostwach 
oddalonych od siebie sporymi działkami 
łatwiej było prowadzić podziemną działal-
ność drukarską. – Sąsiedzi nie wyczuwali 
zapachu farby – wyjaśnił. 

Puszczykowo było prawdopodobnie je-
dynym miastem w powiecie poznańskim, 
poza Poznaniem, w którym taka uroczy-
stość wspomnieniowa się odbyła. 

Spotkanie uświetnił występ zespołu 
Tutti Fruttato w repertuarze klasycznym. 
Wzorem lat wspominanych organizatorzy – 

samorZądsamorZad

 | 7 czerwca Polacy wraz z milionami 
Europejczyków wybierali swoich przed-
stawicieli do Parlamentu Europejskiego. 
Mieszkańcy Puszczykowa po raz kolejny 
wykazali się obywatelską postawą. W Pusz-
czykowie frekwencja w wyborach wyniosła  
38,19 proc. Była więc o prawie 14 pkt. proc. 
wyższa od średniej krajowej. W całej Polsce 
do urn poszło zaledwie 24,53 proc. upraw-
nionych do głosowania. W Puszczykowie 
uprawnione były 7742 osoby, z tego głoso-
wało ok. 2960 osób. | lM 

wybraliśmy EurodEputowanycH

 | Tadeusz Zwiefka, mieszkaniec 
Puszczykowa, ponownie uzyskał mandat  
do Parlamentu Europejskiego. 82 794 osoby 
w kujawsko-pomorskim (poseł kandydował  
z okręgu Bydgoszcz) głosowało właśnie  
na niego. Uzyskał 21,94 proc. co stanowi  
10. rezultat wśród wszystkich wyników po-
słów wybranych w Polsce. Gratulujemy! | lM 

EuroposEł  
Z pusZcZykowa 

wyniki głosowania w pusZcZykowiE

Urząd Miejski w Puszczykowie i Biblioteka 
Miejska im. M. Musierowicz – przystroili 
Salon Artystyczny białymi i czerwonymi 
goździkami. 

ginącE Eksponaty 
Wystawę „20 lat temu… w Puszczykowie” 
można było oglądać między 5 i 7 czerwca.  
Na wystawie znalazły się m.in. ówcze-
sne banknoty, legitymacje członkowskie 
Miejskiej Rady Narodowej, Biuletyn Biu-
ra Posłów i Senatorów OKP w Poznaniu, 
fragmenty artykułów gazet codziennych 
wspominających Solidarność i niezapo-
mniane kartki na mięso. – Gdy szukałam 
rekwizytów na wystawę, okazało się, że 
wiele osób już ich nie ma. Większość z tego, 
co pokazujemy, zachowało się w moich pry-
watnych zbiorach – wspominała Gabriela 
Ozorowska, pomysłodawczyni i kustosz wy-
stawy. Ekspozycja była wspomnieniem dla 
tych, którzy tworzyli historię lat 80-90, ale 
również mogła być niezwykłą lekcją historii 
dla tych, którzy kartek na żywność nie pa-
miętają. | lidia Majdecka 

„Kurier” ma 10 lat
10 lat wydawany jest już  
„Kurier Puszczykowski”.  
Gratuluję jego twórcom, 
pracownikom, współpracownikom 
tego pięknego jubileuszu.  
Życzę wiele satysfakcji  
z wykonywanej pracy  
w trosce o dobro miasta.
 Małgorzata ornoch-tabędzka,
 Burmistrz miasta Puszczykowa 
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aktualności

ogłosZEniE burmistrZa  
miasta pusZcZykowa

ogłosZEniE burmistrZa  
miasta pusZcZykowa

o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu położonego w puszczy-
kowie w rejonie ulic: wysoka, Źródlana, 
jasna, podleśna, wiosenna, poznańska, 
podgórna, obręb puszczykowo,  
ark. 4, 5, 6, 19. 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr 177/29 i 177/30 położonych  
w puszczykowie w rejonie ulicy sobieskiego, 
obręb puszczykowo stare, ark. 5.

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia  

poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu  
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199  
poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miasta Puszczykowa uchwały  
nr 199/09/V z dnia 27 maja 2009 r. o przystą-
pieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu położonego w Puszczykowie  
w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, 

3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska  
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta 
Puszczykowa uchwały nr 191/09/V z dnia  
29 kwietnia 2009 r. o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr 177/29 i 177/30, 
położonych w Puszczykowie w rejonie ulicy 
Sobieskiego, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5. 

Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, 
obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19. 
Zainteresowani mogą składać wnioski  
do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4,  
w terminie od 20.07.2009 r. do 18.08.2009 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

  burMistrz Miasta Puszczykowa 
 Małgorzata ornoch-tabędzka

Zainteresowani mogą składać wnioski  
do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4,  
w terminie od 20.07.2009 r. do 18.08.2009 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

  burMistrz Miasta Puszczykowa 
 Małgorzata ornoch-tabędzka

ZarZądZEniE nr 20/09/V 
z dnia 3 czerwca 2009 roku burmistrza miasta puszczykowa
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek  
przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 2006 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1,  
art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity  
Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) 
oraz uchwały nr 195/09/V Rady Miasta 
Puszczykowa z dnia 27 maja 2009 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 
nieruchomości na okres lat 20.
Zarządzam, co następuje:
§ 1. 
Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 
20 lat w drodze przetargu nieograniczonego 
ofertowego nieruchomość, położoną 
w Puszczykowie, obręb geodezyjny 
Puszczykowo, stanowiącą działkę nr 363 
o powierzchni 0,0870 ha, zabudowaną 
budynkami przychodni lekarskiej: budynkiem 
usługowym o powierzchni użytkowej 
392,04 m² oraz budynkiem gospodarczym 

o powierzchni użytkowej 36,40 m², będącą 
własnością Miasta Puszczykowa, dla której 
Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto  
w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą  
KW nr PO2P/00083055/6.
§ 2.
Dla nieruchomości nie ma aktualnie 
obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Puszczykowa 
określa ten teren jako strefę zabudowy 
mieszkaniowej z nieuciążliwymi usługami.
§ 3.
Działka nr 363 jest przeznaczona na prowa-
dzenie przychodni w zakresie podstawowej 
opieki medycznej. Na terenie nieruchomości  
nie dopuszcza się funkcji mieszkaniowej.
§ 4.
Rozpoczęcie działalności nastąpić powinno 
w terminie 1 miesiąca od dnia przejęcia 
nieruchomości. 

§ 5.
Minimalna wysokość miesięcznego czynszu 
dzierżawnego wynosi 4200,00 zł (cztery 
tysiące dwieście złotych) netto.
§ 6.
Czynsz dzierżawny należy wnosić do 10 dnia 
każdego miesiąca. 
§ 7.
Wysokość czynszu będzie waloryzowana nie 
częściej niż raz w roku w oparciu o wskaźnik 
inflacji.
§ 8.
Nieruchomość wydzierżawiana jest  
na podstawie danych z ewidencji gruntów  
i w aktualnym stanie technicznym budynku. 
Wznowienie granic odbywa się na koszt  
i staraniem dzierżawcy. 
§ 9.
Niniejsze zarządzenie podlega podaniu  
do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu przez okres 21 dni oraz ogłoszenie 
w prasie lokalnej i umieszczenie na stronie 
internetowej Urzędu.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 
podpisania. 
 burMistrz Miasta Puszczykowa 
 Małgorzata ornoch-tabędzka
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pytania
do burmistrZa

 | Przypominamy, że pytania do Burmistrz Miasta Puszczykowa można przysyłać mailem na adres: um@pusz-
czykowo.pl lub wrzucać do skrzynek umieszczonych w sklepach na terenie miasta. Nie mamy możliwości drukowania 
obszernych listów w całości, dlatego najczęściej drukujemy pytanie i odpowiedź, ewentualnie skrót listu. Żeby uzyskać odpowiedź, 
listy powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem. |

park aktywnEgo  
wypocZynku

 | Szanowna Pani Burmistrz
Jestem zainteresowany zbudo-
waniem w blisk iej odległości  
od Aglomeracji Poznańskiej parku 
aktywnego wypoczynku. W parku 
przygody zamierzam udostępnić 
m.in. park linowy, ściankę wspi-
naczkową, kolejkę tyrolską, paint-
ball, łucznictwo, strzelectwo, qu-
ady, zorbing, rafting oraz boisko  
do piłki siatkowej, nożnej, plac za-
baw dla dzieci, wypożyczalnię ro-

werów, miejsce na grillowanie, itp.  
W przyszłości powstałoby stałe 
miejsce zadaszone – wiata, budynki 
socjalne. Park przygody byłby miej-
scem spotkań dla osób chcących ak-
tywnie spędzić czas wolny, dla rodzin  
z dziećmi oraz służyłby jako miejsce 
na spotkania integracyjne dla firm. 
Przykładowe podobne miejsca funk-
cjonują w Polsce. Czy miasto Pusz-
czykowo posiada tereny, na których 
można zlokalizować park przygody  
i jest zainteresowane udostępnie-
niem terenu? Koszt inwestycji oce-
niam na ok. 1 mln zł. |  sylwester cwynar 

Szanowny Panie, 
Dziękuję za Pana zainteresowanie wy-

budowaniem w Puszczykowie parku ak-
tywnego wypoczynku. Z pewnością taka 
oferta podobałaby się młodzieży. Niestety 
nie mam możliwości zaoferowania Panu 
odpowiedniego terenu. Wprawdzie ob-
szar nad Wartą potencjalnie odpowiadał-
by Pana oczekiwaniom, jednak z uwagi  
na duże walory przyrodnicze i krajobra-
zowe terenu nie ma zgody mieszkańców  
na jego zagospodarowanie. |

� Z�poważaniem�

 Małgorzata ornoch-tabędzka,  

 Burmistrz miasta 

ZagospodarowaniE  
scHronu

 | Z ankiet, które przeprowadzali 
w Puszczykowie studenci socjolo-
gii dowiedziałem się, że na Starym 
Puszczykowie jest obiekt powojsko-
wy, który można wykorzystać w czę-
ści komercyjnie. Jaka jest możliwość 
zrobienia w schronie np. hurtowni 
materiałów budowlanych i remonto-
wych (farby, gipsy itd.). W jaki spo-
sób można ten obiekt zobaczyć? |   j.k.

 (iMię i nazwisko znane redakcji)

Rzeczywiście, w 2006 roku miasto 
otrzymało od wojewody obiekt powojsko-
wy w celu urządzenia w nim magazynu 
przeciwpowodziowego i przeciwpoża-
rowego. Zarówno budynek mieszkalny,  
jak i schron zlokalizowane przy ul. Prze-
cznica były bardzo zdegradowane (po 
zalaniu). Obecnie stan obiektu jeszcze 
się pogorszył. Wszystkie okna w budyn-

ku są powybijane, dach podziurawiony,  
a do schronu zdarzają się stałe włama-
nia i następuje dalsza dewastacja mienia.  
Nie wolno nam obiektu sprzedać, ale  
w 50 proc. możemy go skomercjalizować. 
Pojawiały się następujące propozycje dla bu-
dynku: mieszkania komunalne, hotel, pen-
sjonat, schronisko młodzieżowe, restauracja  
z pokojami gościnnymi, ośrodek dla or-
ganizacji pozarządowych, drukarnia.  
W schronie proponowano urządzenie ma-
gazynu, kina, muzeum, szkoły przetrwa-
nia, sale gier komputerowych. Na razie 
zbieramy opinie mieszkańców. Po uzyska-
niu wyników badań podejmiemy dyskusję 
nad wyborem takiej funkcji, która pozwoli  
na uzyskanie dotacji z funduszy europej-
skich w ramach programu rewitalizacji mie-
nia powojskowego. Do schronu nie można 
obecnie wejść. Jesteśmy w posiadaniu bo-
gatej dokumentacji fotograficznej. | 

�Z�poważaniem�Małgorzata ornoch-tabędzka, 

 Burmistrz miasta 

aktualności

Zasłużony  
dla miasta  

 | Przypominamy o możliwości skła-
dania wniosków o nadanie tytułu „Za-
służonego dla Miasta Puszczykowa”.  

Zgodnie z uchwałą Nr 262/06/IV Rady 
Miasta Puszczykowa tytuł „Zasłużony dla 
Miasta Puszczykowa” można przyznać oso-
bom fizycznym, organizacjom gospodarczym, 
pozarządowym, naukowym i kulturalnym. 

Rada Miasta Puszczykowa nadaje wy-
różnienia honorowe uchwałą, na wniosek  
złożony przez co najmniej pięciu radnych, bur-
mistrza, organizacje pozarządowe lub grupę 
co najmniej stu  mieszkańców Puszczykowa. 

Wnioski skierowane do Przewodniczącego 
Rady Miasta zawierające uzasadnienie z opi-
sem zasług kandydata i wskazaniem dowo-
dów na ich potwierdzenie, prosimy składać  
w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego  
w Puszczykowie, ul Podleśna 4, pok. nr 3a  
do dnia 31 sierpnia 2009 r. | red 
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pomoc społEcZna

 | Rada Miasta uchwaliła Stra-
tegię Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Puszczykowa na lata 
2009-2015. Dokument przyjęto  
na sesji 24 czerwca. 

Nad stworzeniem strategii określającej 
długofalowe działania na rzecz rozwiązy-
wania problemów społecznych w Puszczy-
kowie pracowały powołane do tego celu 
zespoły. W ich skład weszli reprezentanci 
środowisk zajmujących się na co dzień 

problematyką społeczną, m.in. pracow-
nicy MOPS, nauczyciele, psychologowie, 
policjanci, strażnicy miejscy oraz przed-
stawiciele organizacji pozarządowych. We 
wrześniu i październiku ub. roku przepro-
wadzono wśród nich ankiety, a udzielone 
odpowiedzi posłużyły do zdefiniowania 
problemów społecznych. 

Ponad sto osób wzięło udział w warsz-
tatach, podczas których omówiono naj-
ważniejsze problemy społeczne miasta  
i przedyskutowano możliwości ich rozwią-
zywania w najbliższych latach. Na początku 
bieżącego roku zespoły opracowały wnio-
ski i określiły cele działania miasta. Mają  
nimi być: 

– Wsparcie dla rodzin ze szcze-
gólnym uwzględnieniem potrzeb 
rozwojowych dzieci i młodzieży. 

Rodzice przerzucają część odpowie-
dzialności za wychowanie dziecka m.in. 
na szkołę. Dzieci często popołudniami po-
zostawione są bez opieki. Miasto powinno 
zaproponować kompleksową ofertę dzia-
łań w tym obszarze.

sposoby 
na problEmy społEcZnE

uwaga – Zmiany w ZasiłkacH!
 |  Od 1 stycznia 2009 r. obowią-

zują nowe przepisy ustawy o świad-
czeniach rodzinnych. Podstawowa 
zmiana dotyczy okresu zasiłkowe-
go, na jaki są one przyznawane. Pra-
wo do świadczeń rodzinnych ustala 
się od 1 listopada do 31 październi-
ka następnego roku. 

Rodzice dzieci, które podejmują lub 
kontynuują naukę w szkole ponadgim-
nazjalnej (dotyczy to szczególnie osób 

– Poprawa warunków życia i zdro-
wia mieszkańców Puszczykowa.

Należy zapewnić poczucie bezpie-
czeństwa mieszkańcom Puszczykowa 
i podnieść jakość życia, także w sferze 
kulturalnej.

– Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i wsparcie grup mar-
ginalizowanych społecznie.

Działania miasta powinny koncentro-
wać się na przeciwdziałaniu wykluczeniu 
społecznemu. Najwięcej uwagi należy po-
święcić osobom starszym, niepełnospraw-
nym, przewlekle chorym. Miasto powinno 
wspierać grupy szczególnego ryzyka, m.in. 
długotrwale bezrobotnych, nadużywają-
cych alkoholu, zażywających narkotyki a 
także osoby już wykluczone, m.in. rodziny 
patologiczne czy bezdomnych. 

Założeniem strategii jest współpraca 
przy realizacji działań z niej wynikających, 
wszystkich instytucji związanych ze sferą 
społeczną, a także szkół, parafii i organi-
zacji pozarządowych. Ustalenie konkret-
nych działań pozwoli kształtować budżet 
miasta na kolejne lata tak, aby realizacja 
strategii była możliwa. |  toMasz zwoliński, 

� Zastępca�BurmistrZa�miasta�pusZcZykowa�

Strategia dostępna jest na stronie  
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie:  
www.puszczykowo.pl

ubiegających się o dodatek na pokrycie 
wydatków na dojazd do szkoły w innej 
miejscowości) oraz młodzieży powyżej 
18. roku życia, zobowiązani są do 18 wrze-
śnia 2009 r. dostarczyć zaświadczenia  
o kontynuowaniu przez dzieci nauki  
w roku 2009/2010.

Wniosk i w raz z dokumentami,  
m.in. zaświadczeniem z urzędu skarbo-
wego o dochodach rodziny w 2008 roku,  
na nowy okres zasiłkowy będą przyj-

mowane od 1 września 2009 r. w MOPS  
w Puszczykowie, ul. Wysoka 1 w ponie-
działki od godz. 8 do godz. 16, od wtorku  
do piątku od godz. 7 30 do godz. 15 30.

Okres zasiłkowy dla korzystających 
z funduszu alimentacyjnego nie ulega 
zmianie i wnioski wraz z dokumentacją 
przyjmowane są od 1 sierpnia 2009 r. | 
 karol Majewski, 

� kierownik�miejskiego�ośrodka�pomocy�społecZnej� 

� w�pusZcZykowie�

dEbata społEcZna nad stratEgią
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gałęZiE nad cHodnikiEm 

aktualności

 | Obfitująca w deszcze wiosna 
spowodowała bujny rozwój zieleni. Pięk-
na przyroda otacza nas zewsząd. Nie-
kiedy jednak jej bujny rozwój może być 
uciążliwy, zwłaszcza gdy rozrastające się 
gałęzie ograniczają możliwość przejścia 
chodnikiem. Niektórzy mieszkańcy regu-
larnie przycinają gałęzie drzew rosnących 
na ich posesjach, które wychodzą poza 
ogrodzenie. Koszą też rosnącą przed po-
sesjami trawę. 

Apelujemy do właścicieli nieruchomo-
ści o przycinanie zbyt bujnie wyrastają-
cych poza płoty, wychodzących na chod-
niki oraz ograniczających widoczność 
gałęzi drzew i krzewów, rosnących na ich 
posesjach. |  nina kozeńska 

plac Zabaw  
prZy ul. cZarniEckiEgo 

 |  Od lipca dzieci z Puszczyko-
wa będą mogły spędzać miło czas na 
dwóch nowych placach zabaw. Jeden, 
przy ul. Czarnieckiego na Starym 
Puszczykowie urządziły władze Pusz-
czykowa. Drugi, w okolicy Liceum 
Ogólnokształcącego przy ul. Kaspro-
wicza utworzyło Starostwo Powiato-
we w Poznaniu. 

Na placu przy ul. Czarnieckiego został 
już ustawiony bajkowy statek, którym 
można opłynąć świat. Są też delfin, łódka, 
mała karuzela i oczywiście piaskownica 

dla wielbicieli robienia babek z piasku. 
Mamy mogą obserwować swoje pociechy 
siedząc na nowo ustawionych na placu 
ławeczkach. 

Uroczyste otwarcie placu za-
baw przy ul. Czarnieckiego nastąpi  
w niedzielę 19 lipca o godz. 15. 
Na przybyłych czekają niespodzianki. 

Tydzień wcześniej, 12 lipca, też 
o godz. 15, oficjalnie otwarty zosta-
nie plac zabaw przy ul. Kasprowicza. 
Zapraszamy! |  reMigiusz Motycki, 

 lidia Majdecka 

 |  Od dłuższego czasu budy-
nek sali gimnastycznej przy szkole 
podstawowej nr 1 straszył pęknię-
ciami ścian, zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz. 

Urząd Miejski zlecił wykonanie eks-
pertyzy budowlanej, badanie stabilności  
gruntu w otoczeniu budynku. Efektem była 
naprawa pęknięć poprzez klamrowanie ścian 
i założenie wzmocnień wewnątrz budynku. 

W dniu 3 lipca br. dokonano odbioru 
technicznego prac – w opinii Inspekto-
ra Nadzoru budynek sali od tej chwili jest 
całkowicie bezpieczny. Od 6 lipca młodzież 
znowu odbywa tam zajęcia sportowe w ra-
mach kolonii letnich. | 

 reMigiusz Motycki

sala gimnastycZna bEZ pęknięć 
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aktualności

 | Na początku lipca zakończono 
prace związane z renowacją pomni-
ka i urządzaniem zieleni przy dwor-
cu PKP w Puszczykowie. 

Teren przy Pomniku Wdzięczności 
zmienił swój wygląd. Urząd Miejski pytał 
mieszkańców w kwietniowym numerze 
„Echa Puszczykowa”, jak ich zdaniem po-
winien zostać zagospodarowany teren wo-

kół pomnika, który jest wizytówką miasta. 
W większości mieszkańcy opowiedzieli 
się za renowacją pomnika i uporządkowa-
niem terenu wokół niego. W związku z tym  
w czerwcu wymieniono pamiątkową płytę 
na nową z wizerunkiem orła, a cały obe-
lisk został wyczyszczony i zabezpieczony  
przed nasiąkaniem. Do naprawy zostały 
tylko betonowe stopnie.

Zmiany i porZądki 
prZy dworcu 

Całkowicie przebudowano skwery  
w otoczeniu dworca. Wycięto przerośnię-
te, zaniedbane krzewy, posadzono dziesiątki 
nowych roślin, urządzono rabaty kwiatowe. 
Skwery podzielono i mozaikowo obsadzono 
trawą, wysypano korą i grubym żwirem. 
Obrazu dopełniają dwie stylowe ławeczki  
na skwerku przy budynku byłej nastawni. 
W ten sposób została uporządkowana prze-
strzeń, która stanie się kolejną kolorową wi-
zytówką miasta. Przypadającą w tym roku  
70. rocznicę wybuchu drugiej wojny świato-
wej można już będzie obchodzić przy odno-
wionym pomniku w nowym, uporządkowa-
nym otoczeniu. | reMigiusz Motycki 

rusZyła budowa
orlika 

 |  Rozstrzygnięty został przetarg 
na budowę kompleksu boisk sporto-
wych w ramach programu Moje Boisko  
– Orlik 2012. 

Boisko przy ul. Jarosławskiej budować 
będzie firma Saltex Group Oy z siedzibą  
w Finlandii. Mają powstać dwa boiska,  

jedno do piłki nożnej, drugie – wielofunk-
cyjne oraz zaplecze z szatniami i toaletami. 

Urząd Miejski w Puszczykowie podpisał 
umowę z wykonawcą  
12 czerwca br. Budowa 
ruszyła w lipcu. Plano-
wane zakończenie prac 
przewidziane jest na  
15 sierpnia.

Przypomnijmy, że przy Liceum Ogól-
nokształcącym w Puszczykowie boisko  
– Orlik budować będzie też Starostwo  
Powiatowe w Poznaniu. Przetarg na bu-
dowę tego boiska nie został jeszcze roz-
strzyg-nięty. |  ewa rybacka 

orliki
Boiska powstają w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012,  
który przedstawił premier Donald Tusk podczas exposè 23 listopada 
2007 roku. Program zakłada, że do 2012 roku w każdej gminie  
w Polsce powstaną kompleksy boisk (piłkarskie i wielofunkcyjne). 
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1 cZErwca

dZiEń dZiEcka 
 |  Teatrzyk „Zakręcone koło 

fortuny”, pokazy tańca gwiazd hip-
hopu i lockingu, warsztaty screat-
chowe dla gimnazjalistów, bębniar-
skie, malarskie, taneczne – to tylko 
niektóre z atrakcji, z których skorzy-
stały dzieci z Puszczykowa 1 czerwca 
z okazji ich święta. 

Dzień Dziecka w Puszczykowie zaczął 
się od rana. Dzieci z klas 1-3 Szkoły Podsta-
wowej nr 2 przyjechały autobusem na łąkę 
przy Szkole Podstawowej nr 1. Tam czekało 
na nich „Zakręcone Koło Fortuny” – dwie 

godziny zabawy, piosenek, konkursów  
i niespodzianek. 

Z kolei klasy 4-6 ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 pojechały do dwójki. Tam mogły wziąć 
udział w warsztatach i pokazach tanecz-
nych grupy break dance oraz żeńskiego 
hiphopowego zespołu Street Beat. Spotka-
li się też z gwiazdami młodego pokolenia: 
Adrianem Lipińskim „Lipskee” – znanym 
w Polsce z występów w programie „Mam 
talent” i Przemkiem Walkiewicz „Beast” 
– wicemistrzem Polski w tańcu HIP HOP 
2009. 

Również uczniowie puszczykowskich 
gimnazjów bawili się na łące przy szko-
le nr 1. Nabywali nowe umiejętności na 
warsztatach bębniarskich i malarskich 
oraz pokazach i warsztatach screatchingu.  
Dla gimnazjalistów wystąpił Adrian Lipiń-
ski „Lipskee”, prezentujący różne style, hi-
storię i technikę tańca.

Uczniowie otrzymali wiele nagród  
i upominków od Urzędu Miejskiego  
w Puszczykowie, firmy Derform i Media Ro-
dzina (jojo, freesbee, lizaki, przybory szkol-
ne, książki oraz balony napełnione helem).

Dzień pełen atrakcji z okazji Dnia Dziec-
ka zorganizowało Stowarzyszenie Artystów 
Enter Art. Imprezę współfinansowało Mia-
sto Puszczykowo. | lidia Majdecka 
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pozyskiwania funduszy europejskich 

itp. Przez dwa dni burmistrz i przedsta-

wiciele miasta rozmawiali z mieszkań-

cami na temat planów zagospodarowa-

nia przestrzennego, w tym MOSiR-u 

i innych miejsc rekreacji.

Na zakolu Warty, podczas wystawy pt. 

„Wieść o mieście podróżuje razem 

z ludźmi”, zobaczyć mogliśmy, do ja-

kich odległych zakątków Europy wraz z 

puszczykowianami dotarła informacja o 

naszym mieście. Wszystkie dzieci, chętne 

do podróżowania po Europie zaprosiliśmy 

w niedzielne popołudnie na warsztaty 

plastyczne, a spragnionych emocji pił-

karskich – na turniej piłki nożnej roz-

grywany między pracownikami Urzędu 

Miejskiego i radnymi oraz policjantami i 

nauczycielami. 
Podczas bańkowego show złamane zo-

stały wszystkie prawa fi zyki. Można było 

zobaczyć, jak zrobić bańkę mydlaną wiel-

kości człowieka oraz jak zamknąć w niej 

przedmioty. 

6-7 cZErwca
dni pusZcZykowa dni pusZcZykowa 

pozyskiwania funduszy europejskich 

6-7 cZErwca
 | Tegoroczne Święto Nasze-

go Miasta udało się wyśmienicie. 

Pomimo obaw organizatorów, po-

goda dopisała i mieszkańcy mogli 

skorzystać ze wszystkich przygo-

towanych dla nich w ten weekend 

atrakcji.

Mieszkańcy mieli możliwość obejrzenia 

wystawy zdjęć „Samorządne Puszczy-

kowo”, przedstawiającej na poważnie 

i wesoło miejskie sukcesy oraz potknięcia. 

Najmłodsi mieszkańcy Puszczykowa bu-

dowali Puszczykowo swoich marzeń pod-

czas warsztatów „Przyszłość twojego 

miasta”. 
Podczas warsztatów WSPÓLNIE 

DLA EKOROZWOJU, które prowa-

dziła fundacja Aeris Futuro, mogliśmy 

się dowiedzieć, jak żyć ekologicznie 

i ekonomicznie. 
Dzielni załoganci statku pirackiego 

pod wodzą Herszta Jacuchy Łagodnego 

zaprosili serdecznie dzieci i dorosłych do 

wspólnej zabawy na zakolu Warty. Dzieci 

obejrzały także teatrzyk pt. AKADEMIA 

PANA KLEKSA. Zespół folklorystycz-

ny WIELKOPOLANIE zapoznał nas 

z tradycją muzyczno-wokalną regionu 

Wielkopolski. 
Pełne humoru sobotnie popołudnie 

spędziliśmy z kabaretem ELITA, a wie-

czorem wysłuchaliśmy koncertu puszczy-

kowskich zespołów: TRIP ON THE CO-

UCH, THE FUSE, BABAYAGA OJO 

oraz gościnnie PUSTE KIESZENIE. 

7 czerwca był dniem wyborów 

do Parlamentu Europejskiego. Z tej 

okazji członkowie zespołu Myslovitz 

głosowali w Puszczykowie!

Na stoisku Wielkopolskiego Cen-

trum Informacji Europejskiej można 

było zdobyć wiadomości dotyczące in-

tegracji Polski z Unia Europejską, prze-

pisów z tego wynikających, możliwości 

Artur Rojek 
z grupą
MYSLOVITZ
przyciągnął 
tłumy

Swoje umiejętności zaprezentował 

puszczykowski projekt bębniarski z Ewą 

Sykulską – DRUMKIDS oraz chór gospe-

lowy „EBY and the GOSPEL CHOIR”, 

a także kameralny chór FERMATA Wyż-

szej Szkoły Komunikacji i Zarządzania pod 

dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego dając 

koncert „Z muzyką przez Europę”. 

Ukoronowaniem wieczoru i całego 

dwudniowego święta miasta był występ 

grupy MYSLOVITZ, który nad zakole 

Warty przyciągnął tłumy. | 

 agnieszka zielińska, 

 Magdalena Olejniczak-Salewicz 
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kultura

fEriE lEtniE  
dla dZiEci 

 |  Drugą połowę lipca, od 20 do 31 
lipca w godz. od 10 do 13 Bibliotekę Miej-
ską w Puszczykowie wypełni gwar dzie-
cięcych śmiechów i zabaw. A to za spra-
wą ferii letnich, podczas których młodsi 
czytelnicy udadzą się w podróż po świecie 
bajek i baśni. | bw

gwiaZdy
na cHopiniadZiE

spotkaniE 

Z irEną matusZkiEwicZ

 | Przez osiem dni czerwca 
w Małej Filharmonii w Puszczykowie 
rozbrzmiewała muzyka Fryderyka 
Chopina. Odbył się pierwszy Festiwal 
Chopinowski „Chopiniada”. 

Między 13 – 20 czerwca na scenie Małej 
Filharmonii wystąpiły gwiazdy muzyki kla-
sycznej, takie jak Paweł Kowalski, Joanna 
Marcinkowska, Adonis Gonzalez, Marek 
Pająk, Jacek Kortus, Maciej Pabich i legenda 
– profesor Stefan Stuligrosz ze swoim chó-
rem Poznańskie Słowiki. 

Każdy koncert był inny, prezentował inne 
walory twórczości Chopina. Koncert inaugu-
racyjny, pełen przepychu zagrała Orkiestra 

Camerata Posnaniensis pod dyrekcją Alek-
sandra Grefa i pianisty Pawła Kowalskiego. 

Każdego dnia wysłuchać można było 
innego koncertu, m.in. koncertu mistrzyni 
fortepianu Joanny Marcinkowskiej, która 
wygrała 21 krajowych i międzynarodowych 
konkursów; pieśni Chopina w wykonaniu 
sekstetu Infinito Cantare i Poznańskiego Tria 

 | 19 czerwca Czytelnię Biblioteki 
Miejskiej odwiedziła pisarka Irena Matusz-
kiewicz. Przybyłym czytelniczkom opowie-
działa o etapach powstawania swoich ksią-
żek, o przygotowaniach do ich tworzenia, 
o czerpaniu inspiracji i o współpracy z wy-

dawnictwami. Autorka często podkreślała, 
jak ważne są dla niej spotkania ze swoimi 
czytelnikami. Wszystkie dokładnie pamięta. 
Pamięta też twarze poznanych czytelników. 
Uwielbia klimat małych miast, stąd Pusz-
czykowo to dla niej miejsce szczególne… | bw

tErEsa lipowska 
w bibliotEcE  | 10 czerwca Salon Artystyczny 

przy ul. Podleśnej w Puszczykowie 
wypełnili mieszkańcy, którzy przy-
byli na spotkanie ze znaną aktorką 
Teresą Lipowską, zorganizowane 
przez pracowników Biblioteki Miej-
skiej w Puszczykowie.
Artystka podzieliła się swoimi wrażeniami 
z ponadczterdziestoletniej pracy aktorskiej, 
opowiedziała o najciekawszych doświad-
czeniach zgromadzonych w tym czasie,  

o momentach przełomowych w swojej ka-
rierze i w życiu prywatnym. Całość prze-
platała czytaniem oraz recytowaniem wier-
szy, pięknie odzwierciedlających jej myśli  
i uczucia. Aktorka okazała się być osobą nie-
zwykle ciepłą, serdeczną dla innych ludzi, 
pełną pozytywnej energii, która udzieliła 
się z pewnością niejednemu uczestnikowi 
spotkania. Trwało ono niestety krótko z po-
wodu napiętego planu dnia aktorki. Obie-
cała jednak powrót na nieco dłuższy czas. 
Mieszkańcy Puszczykowa serdecznie za-
praszali. | bw

Fortepianowego; dzieł mistrzów, których 
twórczość była inspiracją dla Chopina oraz 
koncertu „Dzieciństwo Chopina” – utwo-
rów, które Chopin napisał będąc dzieckiem. 
Wysłuchali go również uczniowie jednej  
z puszczykowskich szkół. 

Festiwal uświetnił występ gwiazdy zza 
oceanu Adonisa Gonzaleza „Czarne i Białe”. 
Obok kompozycji Chopina zagrał tańce ku-
bańskie Ernesto Lecuony oraz jazzową in-
terpretację Chopina, którą Gonzalez napisał 
specjalnie na festiwal. 

Koncert w „Salonie madame” na dwa 
fortepiany zagrali Maciej Pabich jako Liszt 
i Jacek Kortus jako Chopin w towarzy-
stwie aktorki Teatru Nowego w Poznaniu 
Agnieszki Zielińskiej. Odegrali komedio-
wą scenkę spotkania Liszta z Chopinem  
w jednym z paryskich salonów. 

Ostatni dzień festiwalu uświetnił wy-
stęp Poznańskich Słowików pod dyrek-
cją profesora Stefana Stuligrosza, który 
– chociaż chory – osobiście poprowadził 
koncert. | bP



lipiec 2009 | EcHo PUSZCZYKOWA |  15www.puszczykowo.pl

30. wydaniE  
„dywiZjonu 303” 

 |  Ukazało się nowe, wzbogacone 
o zdjęcia, trzydzieste wydanie książki „Dy-
wizjon 303” Arkadego Fiedlera. 

Niektóre zamieszczone zdjęcia nie  
były dotąd publikowane. Tekst uzupełniono 
epilogiem. Zamieszczono posłowie Mar-
ka Fiedlera i wspomnienie Witolda Urba-
nowicza o Arkadym Fiedlerze. Książka 
zawiera objaśnienia, np. opisujące walory 
Hurricane’a, biogramy myśliwców, spis 
wydań „Dywizjonu 303” i mapę przedsta-
wiającą działania wojenne Bitwy o Anglię.  
Całość wydano nakładem wydawnictwa 
Bernardinum. | Mf, lM

kultura

co? gdZiE? kiEdy?
fEstyn po ZdrowiE 
12 lipca 2009, godZ. 10-14 
Plac zabaw przy LO w Puszczykowie,  
ul. Kasprowicza 3
|  Festyn sportowo-rekreacyjny, 
na którym odbędą się zajęcia rekreacyjne  
i zabawy dla dzieci i młodzieży. 

gala filmowa
16 lipca 2009, godZ. 17 
Sala Jana Pawła II w kościele pw. św. Józefa 
w Puszczykówku
|  Pokaz filmów młodzieży polskiej i fran-
cuskiej zrealizowanych na warsztatach 
filmowych w ramach projektu artystyczno-
edukacyjnego „Stereotyp Polaka i Francu-
za w oczach młodego Europejczyka”.

fEstiwal organowy 
19 lipca 2009, godZ. 19, Kościół pw. Matki
Boskiej Wniebowziętej, ul. Kościelna 1
|  III Letni Festiwal Organowy.

otwarciE placu Zabaw 
19 lipca 2009, godZ. 15, ul. Czarnieckiego
|  Uroczyste otwarcie placu – na przyby-
łych czekają niespodzianki.

wakacjE Z książką
20-31 lipca 2009, godZ. 10-13
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz,  
ul. Wysoka 1 
|  Wakacje letnie w bibliotece.

fEstiwal organowy 
2 i 14 siErpnia 2009, godZ. 19
Kościół pw. Matki Boskiej Wniebowziętej, 
ul. Kościelna 1
|  III Letni Festiwal Organowy. |  oPrac. lM

iii lEtniE  
koncErty organowE 

 |  5 lipca w Kościele Parafialnym 
Matki Boskiej Wniebowziętej przy ul. 
Kościelnej 1 w Puszczykowie odbył się 
koncert inaugurujący III Letni Festi-
wal Organowy w Wielkopolskim Par-
ku Narodowym. 

Festiwal rozpoczął się koncertem Ju-
liana Gembalskiego, który zagrał utwory 
Jana Sebastiana Bacha, Georg’a Muffata, 
Moritza Brosinga i swoje własne. Zapra-
szamy na kolejne koncerty – szczegó-
ły w rubryce: Co? Gdzie? Kiedy? | lM

nagroda  
dla krystyny  
miłobędZkiEj 

 |  Wybitna po-
etka Krystyna Miło-
będzka mieszkająca 
w Puszczykowie uho-
norowana została 
Nagrodą Artystycz-
ną Miasta Poznania 
2009 za całokształt twórczości poetyckiej  
i dramaturgicznej. Nagrodę wręczono po-
etce podczas uroczystej sesji Rady Miasta  
Poznania 29 czerwca odbywającej się z oka-
zji imienin miasta. Gratulujemy! lM

żandarmEria  
im. a. fiEdlEra

 |  Wielkopolski Oddział Żan-
darmerii Wojskowej przyjął imię 
Arkadego Fiedlera. 

– Jako synowie Arkadego Fiedlera jeste-
śmy dumni z tego, że żołnierze Wielkopol-
skiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej  
– poszukując wzoru osobowego związanego 
z tradycjami oręża polskiego i żandarmerii 
oraz regionem Wielkopolski, skupili się na 
postaci naszego ojca – pisarza, podróżnika  
i porucznika Żandarmerii Krajowej, walczą-
cego o niepodległość w Powstaniu Wielko-
polskim – mówił Marek Fiedler. 

Uroczyste nadanie imienia nastąpiło 
13 czerwca 2009 r. podczas Centralnych 
Obchodów Święta Żandarmerii Wojsko-
wej na terenie Centrum Szkolenia Wojsk 
Lądowych w Poznaniu. | lM

dywiZjon 303  
w „national 
gEograpHic”

 | „National Geographic” opubli-
kował artykuł i zbiór zdjęć Arkadego 
Fiedlera z jego pobytu w bazie Dywi-
zjonu 303 w podlondyńskim Northolt 
w 1940 i 1941 roku. 

Artykuł o Dywizjonie 303 jest kolejną 
publikacją z cyklu „Śladami wielkich pol-
skich podróżników”. – Fiedler opisał ludzi 
z krwi i kości, choć z szacunkiem należnym 
bohaterom. Dopiero jednak wyjątkowe fo-
tografie wykonane przez autora dopełniają 
całości – twierdzi Martyna Wojciechowska, 
redaktor naczelna „National Gegraphic”. 

Wydawnictwo zorganizowało też  
w czerwcu br. w Empiku Junior w Warszawie 
wystawę fotograficzną 30. najciekawszych 
fotografii pt. „Dywizjon 303 w obiektywie 
Arkadego Fiedlera”. Niektóre z przedsta-
wionych fotografii pokazano publiczności  
po raz pierwszy od czasu wojny. | Mf, lM
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oświata

roZśpiEwanE 
małolaty 

 |  IV Międzyszkolny Festi-
wal Piosenki Małolata odbył się 22 
maja br. w Szkole Podstawowej Nr 1  
w Puszczykowie. 

Do rywalizacji stanęło 14 szkół z: Mosi-
ny, Krosna, Lubonia, Kórnika, Krosinka, 
Dopiewa, Trzebawia, Lubinii Małej, Czapur, 
Szczodrzykowa i Puszczykowa. Wystąpiło 
37 uczestników, którzy zaśpiewali piosenki 
z repertuaru dziecięcego i młodzieżowego. 
Trudne zadanie stanęło przed jury w skła-
dzie: Ewa Sykulska – muzyk, pedagog, Ewa 
Pietrzak – radna, Beata Oziemska – na-

uczyciel muzyki i zastępca burmistrza Pusz-
czykowa Tomasz Zwoliński.

Uczniowie z Puszczykowa w każdej  
z kategorii zajęli wysokie noty. W kategorii I 
(klasy O i I) drugie miejsce zajęła Zofia Deh-
mel (SP 1 Puszczykowo), czwarte miejsce 

Julia Szewczuk (SP 1 Puszczykowo). Wśród 
uczniów klas II i III (kategoria II) Agniesz-
ka Wybieralska (SP 1 Puszczykowo) zajęła 
pierwsze miejsce. Także Faustyna Szewczuk 
(SP 1 Puszczykowo) zajęła trzecią notę. Naj-
sympatyczniejszą wykonawczynią okazała 
się Maja Szklarska (SP 1 Puszczykowo). Wy-
różnienie przyznano Katarzynie Stelmach 
(SP 1 Puszczykowo).

W kategorii III (uczniów z klas IV – VI) 
poziom był niezwykle wysoki. Spośród 
puszczykowskich uczestników wyróżnienie 
otrzymała Marta Knapińska (SP 1 Puszczy-
kowo) i Paloma Fahmi ( SP 1 Puszczykowo). 

Zwycięzcy otrzymali z rąk Burmistrz 
Puszczykowa puchary, prezenty, a wszyscy 
uczestnicy dyplomy i gadżety. 

Festiwal honorowym patronatem objęli 
Burmistrz Puszczykowa Małgorzata Or-
noch-Tabędzka oraz Starosta Poznański  
– Jan Grabkowski. |  Mirosława Przybylska

ZiElona noc malusZków dZiEń mamy i taty
 |  Maj i czerwiec to miesiące, które 

upływają pod znakiem Rodziny. Obcho-
dzimy wtedy Dzień Mamy i Dzień Taty 
oraz Dzień Dziecka. Jak co roku, najmłod-
si uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
przygotowali niespodzianki, życzenia oraz 
występy dla rodziców, goszcząc ich w szko-
le. Rodzice oprócz możliwości obejrzenia 
swoich pociech na scenie, mieli czas, aby 
się z nimi pobawić. Były konkursy, mecz 
piłki nożnej, przeciąganie liny, wspólne za-
bawy i rozgrywki sportowe, a także pyszny 
poczęstunek. |  beata Markowska

sportowa tradycja

 |  Od lat w Szkole Podstawowej 
Nr 2 w czerwcu organizowany jest 
Bieg o Tytuł Mistrza Szkoły. Biorą  
w nim udział uczniowie klas IV, V i VI. 

Biegi, tak dla dziewczynek, jak i dla 
chłopców rozgrywane są na terenie szkoły. 
Jest to dla uczniów ważny dzień. Nie tylko 
mają szansę uzyskać tytuł Mistrza Szko-
ły, ale także otrzymać pamiątkowy medal, 
ufundowany przez jednego z rodziców, Gu-
stawa Czartoryskiego. 

W latach parzystych medal wręczany 
jest zwycięskiej uczennicy, w nieparzystych 
uczniowi. Rada Rodziców funduje nagrody 
rzeczowe, a szkoła symboliczne upominki 

dla uczestników biegu. 
W tym roku w biegu dziewcząt tytuł 

Mistrza Szkoły otrzymała Natalia Gagat  
z klasy V b. Następne na mecie w kolejności 
były Magdalena Majewska z VI a i Hanna 
Wydorska V b. Wśród chłopców Mistrzem 
Szkoły został Adrian Kasprzak z VI c. Wy-
przedził ma mecie Krystiana Kujawę z VI a 
oraz Szymona Majewskiego z V b. 

Biegi wpisały się trwale w sportową  
tradycję szkolną. Uczestnictwo i zwy- 
cięstwo w nich stanowi dla uczniów duże  
wyróżnienie. |  Marzenna johaniewicz

 |  Pożegnanie sześciolatków to czas 
niezwykły dla dzieci i ich rodziców. Kończy 
się czteroletni okres przyjaźni, wspólnych za-
baw i pracy. Dzieci z zagubionych maluszków 
stają się samodzielnymi, odważnymi zerów-
kowiczami, pełnymi pomysłów, chętnymi do 
podejmowania coraz trudniejszych zadań.

Pożegnanie absolwentów w Przedszkolu 
nr 3 przebiegało jako „Zielona Noc”. Rodzice 
przygotowali wspólne ognisko, minikoncert 
oraz zabawy tropiące, których celem było 
odnalezienie skarbu. Po wesołych zabawach 

na dworze dzieci spędziły noc w przedszko-
lu, tylko z paniami, bez mamy i taty!

Absolwenci sami przygotowywali miej-
sce do snu, wypakowywali z plecaków swo-
je maskotki, rozkładali karimaty i śpiwory. 
Wyposażeni w latarki zwiedzili „tajem-
nicze” pomieszczenia przedszkola. Przed 
snem odbyło się „piżamowe disco.” Rano 
wszyscy rozruszali się poduszkową bitwą 
i spakowali swoje rzeczy. Każde dziecko 
otrzymało „Certyfikat odwagi” potwierdza-
jący udział w „nocowanku”. |  renata PalM
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oświatagimnaZjalnE 
prEss pHoto 

 |  Koniec roku szkolnego sprzy-
ja rozstrzygnięciu różnych konkursów. 
Gimnazjaliści z dwójki mogli zaprezen-
tować swoje prace z dziedziny przyrody. 
Chętni uczniowie wzięli udział w kon-
kursie fotograficznym pod hasłem „Dzi-
wy natury”. I miejsce przyznano ucznio-
wi z kl. II – Witoldowi Walnemu, II i III 
miejsce uczennicom z kl. I a – Marty-

nie Karpińskiej i Alicji Rost. Zwycięzcy 
otrzymali od Rady Rodziców nagrody  
– książki o tematyce przyrodniczej.

Może warto w wakacje zabrać apa-
rat fotograficzny i wybrać się w poszuki-
waniu obiektów w piękne zakątki WPN,  
by w przyszłym roku szkolnym wziąć udział 
w kolejnej edycji tego konkursu. | 

 jarosława czoMbik

ZiElona sZkoła 
nad morZEm 

 |  25 maja wyruszyliśmy nad morze, 
by uczyć się w „zielonej szkole”. Zamieszka-
liśmy w Dziwnówku. Przez sześć dni zwie-
dziliśmy wybrzeże od Świnoujścia do Ko-
łobrzegu, m.in. latarnie – w tym najwyższą  
– w Świnoujściu (68 m), plaże, klify i wznie-
sienia. Podziwialiśmy osobliwości Woliń-
skiego Parku Narodowego i nadmorskich 
miast. No i oczywiście uczyliśmy się pilnie 
– zielona bo zielona, ale w końcu szkoła! | 
 uczennice i uczniowie klas trzecich sP nr 1

Edukacja inacZEj 
 |  Inaczej niż zwykle przebiegała 

w czerwcu edukacja ekologiczna gimna-
zjalistów z dwójki. 2 czerwca br. uczniowie 
klas drugich obejrzeli w Ośrodku Muzeal-
no-Dydaktycznym WPN w Jeziorach pre-
zentację multimedialną dotyczącą Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego, w tym 
obszarów objętych ochroną ścisłą. Spośród 
18. takich obszarów celem zajęć terenowych 
stały się Jezioro Góreckie oraz Sarnie Doły. 
Uczniowie poznali obszar torfowiskowo- 
-wodny, chroniący dwa mszary torfowisko-
we Czarny Dół i Sarni Dół oraz śródleśne 
oczka wodne Gapiak i Żabiak.

Kolejne zajęc ia  zorga nizowa no  
5 czerwca dla uczniów klas pierwszych. 

Obejrzeli prezentację na temat poło-
żenia, ukształtowania powierzchni, 
geologii, świata roślin i zwierząt parku  
oraz pomników przyrody. Omawiano też 
sukcesję ekologiczną. Młodzież nad Poj-
nikami uczyła się rozpoznawania gatun-
ków drzew. W pobliżu obszaru objętego 
ochroną ścisłą, pod czujnym okiem prze-
wodnika, młodzież łatwiej mogła zro-
zumieć uporządkowane procesy zmian, 
jakim podlega biocenoza, jakie są ich 
skutki i jakie czynniki na nie wpływają. 
Uczniowie wraz z opiekunami serdecznie 
dziękują pani Beacie Lis za kolejne, pro-
wadzone w ciekawej formie specjalistycz-
ne zajęcia. |   jarosława czoMbik

dZiEń afrykański 
 |  Przez cały rok 

dzieci z klas 0 – 3 po-
znawały obce i dalekie 
kultury. 10 czerwca zerów-
ki i pierwsze klasy ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 gościły u 
siebie dzieci z klas drugich 
Szkoły Podstawowej nr 2, 
by wspólnie obchodzić „Dzień Afrykański”. 

Uczniowie „jedynki” śpiewali pio-
senki o Afryce, pokazali przedstawienie  
o „Zielonej wyspie banana” oraz grali  
na bębnach pod kierunkiem Ewy Sykul-

skiej. Gościliśmy Hasana 
– Nigeryjczyka, który m.in. 
pokazał kobiece stroje ludo-
we oraz opowiadał o życiu 
ludzi w Afryce. Dowiedzie-
liśmy się, jak wygląda tam 
szkoła, poznaliśmy słowa 
afrykańskie. Dzieci malo-

wały bluzki, twarze oraz plakaty o Afryce  
i posilały się bananami i kokosami. 

Wszystkim, którzy wzięli udział oraz po-
mogli nam zorganizować ten dzień serdecz-
nie dziękujemy. |  beata Markowska

wiEdZa  
nicZym opady 

 |  17 czerwca 2009 roku wyróż-
niający się w nauce uczniowie z Gim-
nazjum nr 2 w Puszczykowie wyruszy-
li rowerami w poszukiwaniu wiedzy 
do Stacji Ekologicznej Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Jeziorach.
Zapoznawaliśmy się m.in. ze zmianami skła-
du chemicznego opadów atmosferycznych. 
Ucieszyliśmy się z możliwości zbadania wody 
ze znanego nam Jeziora Góreckiego. Stacji, 
takich jak ta w Jeziorach jest w Polsce nie-
wiele. Dlatego tak często odwiedzana jest  
przez studentów i naukowców. Bardzo dzię-
kujemy za tę lekcję. | 
 Marta fąs i Marta zawadzka

ZwycięskiE ZdjęciE witolda walnEgo
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organiZacjE poZarZądowEorganiZacjE poZarZadowE

 |  Długa tradycja wymiany 
mieszkańców w naszym mieście jest 
ewenementem na skalę regionu, jeśli 
nie całego kraju. W tym roku rów-
nież Puszczykowo podejmuje gości  
z Francji. Od 7 do 17 lipca trwać będzie 
prawdziwy rajd po miejscach cieka-
wych i wartych poznania, takich jak 
Jaszkowo, Łagów, Warszawa, WPN. 

Na wymianę mieszkańców pozyska-
liśmy w tym roku fundusze z Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie oraz z Unii 
Europejskiej w ramach programu Citizen- 
ship. Program unijny napisany został pod 

hasłami wymiany międzykulturowej, 
rocznicy upadku muru berlińskiego oraz 
roku kreatywności i innowacji. Zaplano-
waliśmy debatę o przemianach społeczno-
kulturowych w ostatnim dwudziestoleciu 
we Francji i w Polsce. W ramach wymiany 
międzykulturowej 10 lipca w Ogrodzie To-
lerancji przy Muzeum Arkadego Fiedlera 
odbył się Wieczór Bretoński, na którym 
można było poznać tańce bretońskie. 

Stowarzyszenie Puszczykowo–Cha-
teaugiron przygotowało dla młodzieży 
polskiej i francuskiej warsztaty filmowe, 
które realizowane są w ramach projektu 

gościE Z francji
Z wiZytą 

artystyczno-edukacyjnego dotowane-
go przez Urząd Miejski w Puszczykowie. 
Przez dziesięć dni, od 7 do 17 lipca, mło-
dzi mieszkańcy Puszczykowa i Chateau-
giron biorą udział w pracy nad dwiema 
odrębnymi produkcjami na temat: „Ste-
reotyp Polaka i Francuza w oczach mło-
dego Europejczyka”. Pieczę nad projektem 
pełnią Weronika Grala oraz Katarzyna 
Bartłomiejczyk. 

Projekt jest otwarty dla każdego 
mieszkańca Puszczykowa w wieku od 14  
do 20 lat. Zapraszamy wszystkich  
chętnych na nasze forum internetowe  
http://projektfilm.jun.pl! 

Efekty pracy zaprezentujemy 
podczas Gali Filmowej, na którą ser-
decznie zapraszamy – 16 lipca 2009, 
godzina 17, Sala Jana Pawła II pod 
Kościołem św. Józefa w Puszczy- 
kówku. |  dorota Muth, adaM łuczak

sZkolEnia dla pracowników
 |  Regionalne Centrum In-

formacji Europejskiej organizuje 
bezpłatne, dwudniowe szkolenia 
dla pracowników pt. Elastyczny 
Pracownik. 

W szkoleniu udział mogą wziąć pracow-
nicy mikro-, małych i średnich przedsię-

wych można funkcjonować i które można 
wspomagać. 

Biuletyn wydano w nakładzie 5 tys. eg-
zemplarzy, z tego 3 tys. do końca wakacji 
trafi bezpośrednio do mieszkańców Pusz-
czykowa, a pozostałe 2 tys. otrzymają in-
stytucje i organizacje działające w mieście. 
Część egzemplarzy rozdano podczas Dni 
Puszczykowa. | lidia Majdecka 

Publikacja finansowana ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

pusZcZykowo 
Z inicjatywą

 |  Fundacja Aktywności Lokalnej 
w Puszczykowie wydała informator o dzia-
łających w mieście organizacjach pozarzą-
dowych „Puszczykowo z inicjatywą”. 

Publikacja zawiera informacje o organi-
zacjach pozarządowych, o ich finansowaniu 
i dotacjach unijnych. Stanowi też katalog 
40. organizacji pozarządowych działających 
na terenie Puszczykowa, wraz z adresami, 

historią ich powstania i opisem działalno-
ści. Tak duża liczba organizacji świadczy  
o wielkim zaangażowaniu społeczności  
lokalnej w sprawy miasta. 

Informator ma pokazywać ten wielki 
potencjał zaangażowanych w sprawy mia-
sta mieszkańców i zachęcać do działania 
innych, prezentując, w jakich organiza-
cjach kulturalnych, społecznych i sporto-

biorstw zamieszkali na terenie woj. wielko-
polskiego. Dostępne terminy w Poznaniu to: 
8-9 sierpnia, 15-16 sierpnia, 29-30 sierpnia,  
5-6 września, 12-13 września. Zajęcia od-
bywają się w Poznaniu, ul. gen. T. Kutrze-
by 16 e, V piętro, w soboty w godz. 11 do 18,  
w niedziele – w godz. 9 do 16.

Informacje i zapisy: Regionalne  
Centrum Informacji Europejskiej,  
ul. Bukowska 26/1, 60-811 Poznań,  
tel. 061 852 49 48, fax 061 852 41 46,  
e-mail: szkolenia@rcie.poznan.pl. Liczba 
miejsc ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Więcej informacji na stronie:  
www.rcie.poznan.pl | lM
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mikrorEgion

 |  Na spotkaniu 13 czerwca 
br. przedstawiciele Stowarzysze-
nia Gmin Mikroregionu Wielko-
polskiego Parku Narodowego roz-
mawiali m.in. o organizacji rajdu 
rowerowego „Rajd po zdrowie w 
Mikroregionie” i ratowaniu kasz-
tanowców przed szrotówkiem. 

Rajd zaplanowano na 12 września 2009 
jako wspólne przedsięwzięcie Stowarzy-
szenia Gmin Mikroregionu WPN. Ma on na 
celu propagowanie rekreacji i wypoczynku 
na świeżym powietrzu. Każda gmina od 1 
do 10 września będzie rekrutowała uczest-
ników rajdu. Organizatorzy przewidują, że 
weźmie w nim udział 350 osób – z każdej 

gminy mikroregionu 50 osób. Uczestnicy 
dojadą na Osową Górę, gdzie odbędą się 
piknik, ognisko, konkursy i podsumowa-
nie rajdu. 

Liderami rajdu będą wójtowie, burmi-
strzowie oraz radni gmin. Współpracę za-
deklarowali: Wielkopolski Park Narodowy, 
NZOZ Szpital w Puszczykowie. Patronat 
honorowy obejmie Poznański Oddział Na-
rodowego Funduszu Zdrowia i Starosta 
Poznański Jan Grabkowski. Patronat me-
dialny obejmą: Radio Merkury i Magazyn 
Rowertour. To pierwsza tak duża wspólna 
impreza w mikroregionie.

cHrońmy kasZtanowcE 
Na spotkaniu rozmawiano o ratowaniu 
kasztanowców. Uznano, że budki lęgo-
we dla sikorek są lepszym pomysłem 

niż iniekcje do pnia. Badania wykazały,  
że 80 proc. drzew po iniekcji umiera. In-
nym pomysłem są specjalne lepy na szro-
tówka, którymi okleja się pień drzewa 
dookoła. W tym roku stowarzyszenie prze-
prowadzi akcję informacyjno-edukacyjną, 
w przyszłym podejmie konkretne działania 
prowadzące do wyleczenia drzew. | 
 Magdalena olejniczak-salewicz, 

 lidia Majdecka

stowarZysZEniE  
organiZujE
rajd 

LUBOŃ.  
kino lEtniE 

 | Impreza z cy-
klu 55 wydarzeń na 
55-lecie Lubonia. 
Najbliższy seans „Just 
Dance – Tylko taniec” odbędzie się  
25 lipca w Parku Siewcy przy ul. Armii 
Poznań. Następne w sierpniu: 16 sierpnia,  
o godz. 21 „Nie kłam kochanie” i 22 sierpnia 
„Mała Moskwa”. Wstęp wolny. 

KóRNIK.  
strZEżonE kąpiElisko

 | Kąpielisko przy OSiR w Kór-
niku jest strzeżone od 15 czerwca. 

Codziennie od godz. 10 do 18 nad bezpie-
czeństwem kąpiących się czuwa ratow-
nik. Można zdawać na kartę pływacką  
lub na specjalną kartę „żółty czepek”. Ist-
nieje też możliwość organizacji kursów: 
na ratownika młodszego oraz na ratow-
nika wodnego. Informacje pod numerem  
tel. 603 54 84 27.

KóRNIK. 
muZyka Z kórnika 

 | Od 5 lipca do 23 sierpnia w każ-
dy weekend w kórnickim Arboretum  
o godz. 17 odbywać się będą koncerty 
w ramach piątego Letniego Festiwalu 
„Muzyka z Kórnika". 12 lipca – koncert 
chóru gospel z Puszczykowa Eby and 

the Dew i Ebenezer Nwoko Eby z Ni-
gerii, 19 lipca – Brunetki, blondynki… 
- koncert w wykonaniu tenorów – so-
listów Teatru Wielkiego w Poznaniu, 
29 lipca – Indiańska Wędrówka Małej 
Chmurki – Teatr Animacji z Poznania,  
2 sierpnia – Lista Przebojów. Koncert Blu-
es&Rock w wykonaniu zespołu Kapstel  
9 sierpnia odbędzie się w Kórnickim 
Ośrodku Kultury. Więcej informacji:  
www.muzykazkornika.pl

STęSZeW. 
baw się Z bliŹniakami 

 | 19 lipca w godz. 17-20 w Zielonym 
Zakątku w Stęszewie odbędzie się fe-
styn pod hasłem „Baw się z bliźniakami”.  
Wystąpi Halina Benedyk i poznańscy  
aktorzy. | oPrac. lM

wiEści Z mikrorEgionu
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Z powiatu

 |  Od 1 lipca 2009 r. Starosta Po-
znański zaprasza dzieci i młodzież 
do 18. roku życia na bezpłatne za-
jęcia sportowo-rekreacyjne, które 
będą realizowane w dziewięciu stre-
fach rekreacji dziecięcej, co tydzień  
od poniedziałku do soboty przez 
okres wakacji.

Zajęcia te będą prowadzone przez na-
uczycieli wychowania fizycznego, w tym 
również przez instruktorów sportu, od go-
dzin porannych do późno popołudniowych, 
w zależności od lokalizacji. 

W ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych 
osoby zainteresowane będą mogły uczest-
niczyć m.in. w zajęciach z koszykówki, pił-
ki nożnej, siatkówki, aerobiku, unihokeja, 
piłki ręcznej – z podziałem na dziewczęta  
i chłopców, a także z badmintona czy tenisa. 

Zajęcia będą odbywać się na nowo 
powstałych boiskach wielofunkcyj-
nych, w następujących lokalizacjach:

 Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysła-
wa Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamo-
tulska 24,

 Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy – filia w Muro-
wanej Goślinie, ul. Szkolna 1,

 Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy – filia w Pozna-
niu, ul. Rubież 20,

 Zespół Szkół im. Adama Wodziczki 
w Mosinie, ul. Topolowa 2,

 Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obor-
nicka 1,

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Mosinie, ul. Kościelna 2,

 Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, 
ul. Błażejewska 63,

 Ośrodek Wspomagania Rodziny w Ko-
bylnicy, ul. Poznańska 91.

Oprócz boisk wielofunkcyjnych 
powiat poznański wybudował tak-
że nowoczesne place za-
baw, na których również 
odbywać się będą zajęcia 
rekreacyjne:

 Dom Dziecka w Kórniku-
Bninie, ul. Błażejewska 63,

 Ośrodek Wspomagania Rodziny w Ko-
bylnicy, ul. Poznańska 91,

 Liceum Ogólnokształcące im. Mikoła-
ja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kaspro-
wicza 3.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne są re-
alizowane w ramach projektu „Promocja 
zdrowia poprzez sport – zespół przyszkol-
nych otwartych boisk wielofunkcyjnych 
w powiecie poznańskim”, który zakłada 
budowę zespołu boisk wielofunkcyjnych 
i placów zabaw oraz czynne uczestnictwo 

dzieci w prowadzonych zajęciach sportowo-
rekreacyjnych i organizowanych imprezach 
o podobnym charakterze. 

– Mamy świadomość, że wielu rodziców 
nie stać na zorganizowanie dzieciom waka-
cyjnych wyjazdów, dlatego tak istotna jest 
pomoc w zapewnieniu odpowiednich i bez-
piecznych warunków zabawy. Niewątpli-
wie, zajęcia prowadzone pod okiem nauczy-
cieli są doskonałą formą spędzenia wolnego 
czasu, a kto wie, być może przyczynią się 
również do odkrycia nowych, sportowych 
talentów – mówi Jan Grabkowski Starosta 

Poznański. I dodaje: – Choć re-
alizacja tego projektu wymaga-
ła ciężkiej pracy, efekt końcowy 
jest bez wątpienia powodem  
do dumy i satysfakcji. Tym 
bardziej, że zajęcia sportowe 

gwarantują nie tylko prawidłowy rozwój 
fizyczny, ale też pozytywnie wpływają  
na budowanie relacji międzyludzkich, 
opartych na współpracy i zasadach fair 
play. |   

więcej informacji:  
starostwo powiatowe w poznaniu 
wydział Edukacji tel. (0-61) 841 07 54 
www.powiat.poznan.pl 
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego  
Obszaru Gospodarczego.

promocja Zdrowia  
poprZEZ sport 

plac Zabaw przy domu dziecka w kórniku-bninie 

plac Zabaw przy ośrodku 
wspomagania rodziny w kobylnicy

boisko wiElofunkcyjnE 
przy Zespole szkół w mosinie
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bEZpiEcZEństwo

kronika policyjna 
pusZcZykowa

 |  Funkcjonariusze z Komisa-
riatu Policji w Puszczykowie w okre-
sie od 1 do 30 kwietnia 2009 roku 
zatrzymali:

– sprawcę gróźb karalnych 
pozbawienia życia i zdrowia  
w stosunku do członków ro-
dziny. Zatrzymany był pod 
wpływem alkoholu,

– sprawcę sfałszowania 
umow y kupna-sprzeda-
ży samochodu osobowego,  
a następnie posłużenia się nią w Wydzia-
le Komunikacji Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu,

– czterech sprawców (w tym jednego 
nieletniego) kradzieży znaków drogowych 
oraz słupków heksametrycznych. Zatrzy-
mani byli pod wpływem alkoholu. Sąd 
skazał ich na kilka miesięcy nieodpłatnej, 

kontrolowanej pracy na rzecz Urzędu Miej-
skiego w Puszczykowie,

– dwóch sprawców kierujących rowe-
rami w stanie nietrzeźwości. Zatrzymani 
mieli 2,03 i 1,88 promila alkoholu w wydy-

chanym powietrzu,
– nieletniego sprawcę kra-

dzieży pieniędzy, 
– sprawcę gróźb karalnych 

pozbawienia życia i zdrowia 
oraz spalenia lokalu gastro-
nomicznego mieszczącego się 
w Puszczykowie. Zatrzymany 
był pod wpływem alkoholu,

– osobę, która zgłosiła fałszywe za-
wiadomienie o kradzieży samochodu  
oraz składała nieprawdziwe zeznania,

– posiadacza marihuany.

 |  W podanym okresie wystawiono 
23 mandaty karne na łączną kwotę 2000 zł, 
głównie za wykroczenia w ruchu drogo-

wym, porządkowe oraz za spożywanie 
alkoholu w miejscach publicznych. Skiero-
wano trzy wnioski o ukaranie za wykrocze-
nia do sądu grodzkiego. Przeprowadzono  
105 interwencji. |   robert rasztorf, 

komendant�policji�w�pusZcZykowie�

hZGONYg 
â 15.01.1918 KRYSTYNA POMIANOWSKA � 15.05.2009

â 14.08.1936 JAN HETMANN � 20.05.2009
â 12.04.1950 JERZY TADEUSZ KOSTUSIAK � 26.05.2009

â 26.05.1933 HENRYK STROIWĄS � 29.05.2009 
â 07.09.1928 STANISŁAW SZKUDLAREK � 31.05.2009
â 20.08.1939 KSAWERY KOSTRZEWSKI � 03.06.2009

â 12.06.1929 WŁADYSŁAW HENRYK TWOROWSKI � 04.06.2009
â 27.02.1925 KRYSTYNA MAYER � 08.06.2009

â 06.09.1924 WŁADYSŁAW BACHÓRZ � 16.06.2009
â 21.06.1923 STEFANIA KUSZ � 22.06.2009 

â 02.12.1924 IRENA MARIA MACIEJEWSKA � 25.06.2009

 | INTERWENCJE. Straż Miejska 
interweniowała 151 razy. 18 interwencji 
przekazano do Referatu Gospodarki Ko-
munalnej Urzędu Miejskiego, 10 do firmy 
Flora, 10 do firmy Eko-Rondo, dwie do po-
licji oraz jedną do Enei.

 | POUCZENIA: W związku ze złym 
parkowaniem wystawiono 43 pouczenia 
właścicielom aut oraz pouczono za inne 
wykroczenia (brak opieki nad psami, spa-

Z dZiałalności straży miEjskiEj 
18.05.2009 – 30.06.2009 lanie śmieci, spożywanie alkoholu, wjazd 

do lasu) – 20 osób.
 | UKARANI: Ukarano 40 osób 

za złe parkowanie na kwotę 4 tys. zł (zało-
żono 40 blokad), jedną osobę za wjazd do 
lasu na kwotę 100 zł, jedną osobę za brak 
opieki nad psem na kwotę 200 zł, 91 kierow-
ców za przekroczenie prędkości (fotoradar)  
na kwotę 15 420 zł oraz 43 razy zastosowa-
no ostrzeżenie w postaci tzw. „żółtej karty”. 

 | INNE: Objazdy kontrolne w godzi-
nach rannych i popołudniowo-wieczornych 

oraz prowadzenie patroli pieszych i rowe-
rowych, których celem jest kontrola miejsc, 
w których dochodzi do spożywania alko-
holu, podrzucania śmieci oraz zbierania 
się wody. Przeprowadzono sześć kontroli 
umów na wywóz odpadów bytowych pod-
pisanych z firmą Eko-Rondo oraz Remon-
dis. W dwóch przypadkach ujawniono brak 
przedmiotowych umów. Polecono ich uzu-
pełnienie. Wylegitymowano 77 osób.

 | Straż Miejska zabezpieczała też „Dni 
Puszczykowa”, procesję Bożego Ciała oraz 
miejsce kolizji drogowej. |   dariusz borowski, 

komendant�straży�miejskiej�w�pusZcZykowie

inny numEr  
do policji

 |  Zlikwidowany został numer te-
lefonu stacjonarnego do Komendy Miej-
skiej Policji w Puszczykowie. Nadal można 
dzwonić pod numer dyżurnego telefonu ko-
mórkowego 602 430 098 albo pod inny, 
nowy numer: 061 841 30 20. Jest to re-
sortowy numer policji, który jednak po 
wybraniu kierunkowego 061 może służyć 
mieszkańcom. 

Zgłoszenia przyjmuje też Komenda 
Miejska Policji w Poznaniu pod numerem 
alarmowym 997 i przekazuje je policji 
w Puszczykowie. |  lM
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obrona cywilna

sprawdZali umiEjętność  
ratowania 

 |  Powiatowe zawody sprawnościowe 
drużyn ratownictwa ogólnego obrony cy-
wilnej reprezentacji gmin powiatu poznań-
skiego odbyły się 20 czerwca br. na terenie 
rekreacyjno-sportowym AKWENMARINA 
w Czerwonaku. Drużyna reprezentująca 
Puszczykowo, pod kierownictwem Jacka 
Nowaka, zajęła siódme miejsce. 

Celem zawodów było pogłębienie umie-
jętności praktycznych i wiadomości teo-
retycznych członków formacji obrony 

cywilnej, niezbędnych do właściwego pro-
wadzenia działań ratowniczych i populary-
zacja obrony cywilnej wśród społeczeństwa. 
Zawody miały sprawdzić wiedzę niezbędną 
do właściwego ratowania ludzi, m.in. dowo-

dzenie działaniami drużyny podczas akcji 
ratowniczej, umiejętność posługiwania się 
radiotelefonem, gaszenie źródeł ognia, wy-
dobywanie osób uwięzionych z zagruzowa-
nych obiektów, umiejętność pokonywania 
odcinka terenu skażonego, udzielanie pierw-
szej pomocy w nagłych wypadkach.

W zawodach startowały drużyny repre-
zentujące gminy powiatu poznańskiego. 
Organizatorem był Starosta Poznański 
– Szef Obrony Cywilnej Powiatu Poznań-
skiego, przy współpracy Wójta Gminy Czer-
wonak oraz lokalnych ogniw organizacji 
pozarządowych. | wiesław liPiec,  

 pełnomocnik�BurmistrZa�ds.�oc

 |  Plan Reagowania Kryzysowe-
go Gminy Miejskiej Puszczykowo –pod 
takim hasłem odbyło się 21 maja w Szkole 
Podstawowej nr 1 szkolenie dla pracow-
ników Urzędu Miejskiego w Puszczyko-
wie oraz przedstawicieli szpitala w Pusz-
czykowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego. Gościnnie w szkoleniu uczest-

niczyła Burmistrz Miasta Puszczykowa 
– Małgorzata Ornoch-Tabędzka.

9 czerwca w Urzędzie Miejskim w Pusz-
czykowie odbyło się kolejne szkolenie do-
tyczące wdrożenia Planu Reagowania Kry-
zysowego Gminy Miejskiej Puszczykowo. 
Obecni na szkoleniu byli pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie oraz przedstawi-
ciele policji i przychodni zdrowia Salus. 

Podczas szkoleń stwierdzono, że proble-
mem w przypadku awarii prądu jest brak 

rEagowaniE
na kryZys 

obiegu informacji w Enei. Po szkoleniach 
burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
zredagowała pismo do Enei SA z prośbą o 
wyjaśnienie przyczyn takiego stanu rzeczy. 
Puszczykowo w energię elektryczną zaopa-
truje Operator Dystrybucji Września. Pogo-
towie Energetyczne w Mosinie jest elemen-
tem pośrednim. W przypadku braku prądu 
telefony alarmowe 991 oraz 061 813 27 42 
nie działają. Wyznaczone służby i straże  
na terenie miasta są bezradne i nie mają 
możliwości podjęcia odpowiedniego dzia-
łania w sytuacji kryzysowej. Czekamy na 
odpowiedź Enei. |  wiesław liPiec, 

 pełnomocnik�BurmistrZa�ds.�oc

ważnE numEry dla miEsZkańców pusZcZykowa
pogotowiE ratunkowE: 
poznań – nagłe zachorowania: tel. 999, 0-61 866 00 66, 0-61 864 88 00, faks 0-61 866 37 35
luboń – wypadkowe: tel. 0-61 813 09 99, faks 0-61 810 25 11
nZoZ „szpital w puszczykowie” sp. z o.o.: tel. 0-61 898 40 00, faks 0-61 813 32 62
przychodnia lekarska „salus”: tel. 0-61 813 32 03, faks 0-61 813 34 95
poradnia lekarsko-stomatologiczna – „mEdicor”: tel. 0-61 898 42 20, 
faks 0-61 813 32 62
powiatowa stacja sanitarno-Epidemiologiczna: 0-61 856 28 50, faks 0-61 853 18 49
miejski ośrodek pomocy społecznej: tel. 0-61 819 46 48, faks 0-61 819 45 80
pomoc ofiarom przemocy w rodzinie: tel. 800 120 002 – infolinia bezpłatna
policja: 
poznań – komenda miejska: tel. 997, 0-61 841 56 11, faks 0-61 841 40 68
puszczykowo – komisariat: tel. 602 430 098, 0-61 841 30 20
straż miEjska – puszczykowo: tel. 692 458 534, 0-61 819 40 11, faks 0-61 898 37 11
gminne centrum Zarządzania kryzysowego – 24h: tel. 602 444 900, faks 0-61 898 37 11
wielkopolski park narodowy – jeziory, straż leśna: tel. 512 303 454, 0-61 898 23 19, 
faks 0-61 813 62 99
puszczykowo – leśniczy: tel. 0-61 813 34 43, faks 0-61 813 34 43
straż pożarna
poznań – komenda miejska, tel. 998, 0-61 821 56 66, faks 0-61 821 56 56
mosina – jrg-6 – psp, tel. 0-61 813 23 33, faks 0-61 813 23 33

mosina – osp: tel. 0-61 813 23 33, faks 0-61 813 23 33
pogotowiE EnErgEtycZnE
mosina: tel. 991, 0-61 813 27 42 , faks 0-61 813 27 42
września: tel. 0-61 437 46 00 , faks 0-61 437 46 84
puszczykowo – monitoring: tel. 601 712 133, faks 0-61 813 34 89
pogotowiE: wodne: tel. 994, 0-61 813 21 71, faks 0-61 813 22 03
kanalizacyjne: tel. 601 720 080, faks 0-61 841 70 28
pogotowiE wEtErynaryjnE: poznań – piw: tel. 0-61 868 97 19, faks 0-61 868 01 99
puszczykowo – weterynarz: tel. 505 954 163, faks 0-61 813 39 61
przytulisko dla psów: tel. 0-61 813 33 45, faks 0-61 813 30 15
Zakład utylizacji zwierząt: tel. 607 606 989, faks 0-61 282 72 17
pogotowiE gaZowE – poznań: tel. 992, 0-61 854 56 11, faks 0-61 854 56 13
pogotowiE komunikacji miEjskiEj mpk: tel. 9285, 0-61 865 41 96, faks 0-61 866 35 61
Zakład usług komunalnycH „Eko-rondo”: tel. 0-61 813 33 45, faks 0-61 813 30 15
straż ocHrony kolEi:
komenda regionalna sok w poznaniu: tel. 0-61 633 32 82, faks 0-61 633 33 66
rejon sok w ostrowie wielkopolskim: tel. 0-62 724 33 66, faks 0-62 724 12 73
posterunek sok w lesznie, tel. 0-65 537 53 66, faks 0-65 537 53 66
dyżurny ruchu – puszczykówko: tel. 0-61 633 64 04, faks 0-61 633 64 04
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obrona cywilna

 |  Pacjenci dwóch pięter szpitala 
w Puszczykowie ewakuowani, leżą-
cy wyniesieni przez okna za pomo-
cą drabiny strażackiej, a wszystko 
dlatego, że szpitalowi groziło zawa-
lenie. Na szczęście to tylko sytuacja 
hipotetyczna – ćwiczenia struktur 

zarządzania kryzysowego powia-
tu poznańskiego, które odbyły się  
w szpitalu 2 lipca.

Warsztaty dotyczące zarządzania kry-
zysowego, organizowane przez Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu trwały dwa dni  
– 1 i 2 lipca. W pierwszym dniu omawiano 
przygotowanie służb do sytuacji kryzyso-
wych. Zastanawiano się, czy są one dobrze 
przygotowane do działań, np. w razie po-
żaru, braku prądu, wody, gazu, katastrofy 
budowlanej budynku użyteczności publicz-
nej. – Wychodzę z założenia, że ćwiczenie 
czyni mistrza, dlatego chcemy sprawdzić, 
czy służby przygotowane są na zagrożenia 
– wyjaśniał starosta poznański, Jan Grab-
kowski, dodając że szpital obsługiwał będzie 
pacjentów czasie Euro 2012 i musi być przy-
gotowany na każdą okoliczność. 

ZarZądZaniE w miEściE 
Burmistrz Puszczykowa, Małgorzata Or-
noch-Tabędza przedstawiła harmonogram 
zarządzania w sytuacji kryzysowej w mieście 
i zaprezentowała jego zasoby obrony cywil-
nej. – Jestem zobowiązana panu staroście  
za to, że zorganizował ćwiczenia. Czuję dużą 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo miasta,  
a są sytuacje, w których okazuje się, że nie 
jesteśmy dobrze przygotowani do większych 
działań kryzysowych. Widać to zwłaszcza  
w kontekście ostatnich nawałnic – przyznała 
burmistrz. – Cały czas jednak prowadzimy 
szkolenia, żeby poprawić ten stan rzeczy 
– dodała.

Plan działania w razie niebezpie-
czeństwa przedstawiła też Izabela Grzy-
bowska, prezes zarządu NZOZ „Szpital  
w Puszczykowie”. 

poprawić błędy 
Ćwiczenia praktyczne przebiegały spokoj-

nie, bez pośpiechu. Akcja 
ewakuacyjna trwała ok. 1,5 
godziny. Pacjenci szpitala 
zostali sprowadzeni do sto-
łówki. Z dołu prace służb 
ratowniczych obserwowali 
przedstawiciele starostwa, 
władz Puszczykowa, media. 
– Przeanalizujemy wszyst-
kie błędy, słabe punkty, 
żeby wiedzieć, co poprawić 
– powiedział na koniec sta- 
rosta. | lidia Majdecka 

Ewakuacja 
sZpitala 
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informator miEjski
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 602 430 098, 0-61 841 30 20
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 umawianie się na wizyty 
u Burmistrzów Miasta.

sEkrEtarZ Maciej Dett laff 
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


