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FElIETON

Podsumowanie 
i plany

Szanowni Państwo,
Udzielone przez Radę absolutorium za rok 2008 skłania  

do refleksji i… samooceny. Był to pierwszy, samodzielnie 
planowany, budżet. Nasunęły się więc pytania: Czy jego struktura 
była satysfakcjonująca? Czy można było go wykorzystać lepiej? 
To ważne, by dokonać rzetelnej analizy, znaleźć na te pytania 
odpowiedź i podejmować w przyszłości coraz lepsze decyzje. 

Uzyskane w 2008 roku dochody budżetu były wyższe 
od zakładanych. Stało się tak dzięki sprawniejszej 
windykacji podatków, ale również dzięki odpowiedzi 
mieszkańców na apel o meldowanie się w Puszczykowie. 
Dziękujemy! Udział w podatku od osób fizycznych wyniósł  
ponad 12 400 000 zł i było to 47,4% dochodów budżetu w ogóle. 
Dla porównania – w roku ubiegłym wpływy z PIT wynosiły 44% 
budżetu. Zwiększył się również podatek od nieruchomości, który 
osiągnął 4 028 000 zł. (15,3% Budżetu). Wszystko to pozwoliło na 
zwiększone zainwestowanie, między innymi w drogi. 

W strukturze wydatków, poza inwestycjami, na które przezna-
czono ponad 10 000 000 zł (32% budżetu), drugą znaczącą pozycję 
zajmowała oświata i wychowanie (26% budżetu.) Warto zaznaczyć, 
że do szkolnictwa tradycyjnie dokładamy więcej niż 50% ponad 
subwencję oświatową. Z tych kilku liczb wyraźnie wynika, jakie 
są priorytetowe zadania miasta. Określiliśmy je na początku 
kadencji i staramy się je konsekwentnie wdrażać. Nie możemy 
zrealizować wszystkich potrzeb miasta i mieszkańców, 
ale stawiamy na podnoszenie jakości życia i na edukację. 

Planując wydatki na rok 2009 staraliśmy się przewidzieć 
zmiany spowodowane obniżeniem progów podatkowych  
i światowym kryzysem gospodarczym. Czy uda nam się utrzymać 
wysokie tempo inwestowania w bieżącym roku? Będziemy 
oczywiście w dalszym ciągu zabiegać o zwiększenie wpływów  
do budżetu,  trzeba się jednak liczyć z tym, że dochody mogą  

zostać uszczuplone, a inwestycje ograniczone. To duża próba  
dla całego miasta. 

Jako burmistrz chciałabym, żeby tempo prac inwestycyjnych  
i projektowych było większe. Dostrzegam bariery, ale widzę również 
wysiłek pracowników urzędu oraz współpracujących z urzędem 
radnych i jednostki samorządu. Mam świadomość, że gdyby  
nie zbiorowe zaangażowanie i coraz większa odpowiedzialność  
za zarządzanie publicznymi pieniędzmi, realizacja zaplanowanych 
zadań nie byłaby możliwa. Doceniam tę współpracę, pomoc 
i gorąco za nie Wszystkim dziękuję.

Najbliższy rok będzie kolejnym rokiem wytężonej pracy, 
której efekty będą bardziej widoczne dla mieszkańców: zmieni 
się estetyka terenu przy wjeździe do miasta od strony stacji 
PKP Puszczykowo, powstanie spacerowa ścieżka edukacyjna 
przy współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, 
częściowo uporządkowany zostanie teren dawnego MOSIR-u, 
wyremontowany budynek starej szkoły, w której biblioteka 
przejmie rolę animatora kultury, będą utwardzone dalsze ulice  
i duża część rynku. Przedstawione Radzie do zatwierdzenia cztery 
dokumenty strategiczne pozwolą określić jednoznacznie kierunek 
rozwoju Puszczykowa i wyznaczyć jego miejsce w Aglomeracji 
Poznańskiej. Być może mniej będzie wtedy emocji związanych 
z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i wyznaczaniem nowych funkcji dla budynków 
i terenów należących do miasta. Jednocześnie tych wszystkich, 
którzy dali wiarę plotkom zapewniam, że ochrona 
środowiska i zdrowie mieszkańców pozostaną jednymi 
z podstawowych elementów w dążeniu do podnoszenia 
jakości życia. Dlatego nie zamierzamy ani likwidować 
przychodni przy ul. Poznańskiej ani stawiać na zakolu Warty 
wielkich, kubaturowych budynków! | 

 Małgorzata ornoch-tabędzka, 
 Burmistrz miasta Puszczykowa
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RAdA MIASTA

nym za współpracę i przypomniała najważ-
niejsze wydarzenia inwestycyjne minionego 
roku. Były to m.in.: zakończenie moderni-
zacji ulicy Poznańskiej, termomodernizacja 
budynku szkoły nr 1 i przedszkola, czy re-
monty w urzędzie miejskim, poprawiające 
jakość obsługi mieszkańców i komfort pracy 
urzędników. Przypomniała o kulturalnych 
wydarzeniach zorganizowanych przez mia-
sto, takich jak: Muzyka na Zakolu, projekt 
„Sztuka inspirowana pięknem natury”, któ-
ry towarzyszył konferencji klimatycznej oraz 
o wyróżnieniach dla miasta: trzecie miejsce 
w rankingu „Rzeczpospolitej” gmin miej-
skich i wielkomiejskich i nagroda dla projek-
tu „Czyste Puszczykowo”. (O wydarzeniach 
roku 2008 szczegółowo informowaliśmy  
w styczniowo-lutowym numerze „Echa”).

 | Na sesji 29 kwietnia 2009 roku Rada 
Miasta Puszczykowa udzieliła burmistrz 
Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej absoluto-
rium z wykonania budżetu za rok ubiegły. 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Pozna-
niu oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta 
Puszczykowa pozytywnie zaopiniowały 
przedstawione przez Burmistrz Puszczyko-
wa sprawozdanie z wykonania miejskiego 
budżetu za rok 2008. Komentując sprawoz-
danie, Piotr Szmytkowski – skarbnik mia-
sta podkreślił, że budżet wykonany został  
w 106 proc., a to znaczy, że do miejskiej kasy 
wpłynęło więcej pieniędzy niż zakładano, 
głównie dzięki skutecznej windykacji dłu-
gów podatkowych. 

Burmistrz podziękowała pracownikom 
urzędu za coraz lepsze efekty pracy, a rad-

AbSOluTORIuM udzIElONE 

Nr 5/08/V z dnia 17 września 2008 r. 
  Uchwała w sprawie absolutorium za rok 
2008 dla Burmistrza miasta Puszczykowa.

  Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  
dla działek nr 177/29 i 177/30 położonych  
w Puszczykowie w rejonie ulicy 
Sobieskiego, obręb Puszczykowo  
Stare. 
  Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia 
wezwania do usunięcia naruszenia 
interesu prawnego Nadwarciańskiej 
Grupy Kapitałowej GEOBUD sp. z o.o. 
spowodowanego oświadczeniami  
rady miasta Puszczykowo  
Nr 2/S 45/02/III z dnia 4 lutego 2002 r.,  
Nr 1/06/IV z dnia 12 września 2006 r.,  
Nr 2/08/V z dnia 26 marca 2008 r.,  

zapRoszenie na kolejną sesję
  Zapraszamy na sesję Rady Miasta 
Puszczykowa, która odbędzie się w środę, 
27 maja 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

  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w 2009 r. w formie dotacji 
celowej dla powiatu poznańskiego  
na realizację programu zdrowotnego  
w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. 
  Uchwała w sprawie regulaminu 
określającego wysokość stawek  
i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania innych świadczeń wynikających 
ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach 
prowadzonych przez miasto Puszczykowo. 

uchwały pRzyjęte na sesji Rady miasta puszczykowa 29 kwietnia 2009:

– Na pewno był to rok trudny, rok  
wytężonej pracy, rok inwestycji drogowych 
– podsumowała burmistrz.

10 radnych głosowało za udzieleniem 
absolutorium, czterech wstrzymało się  
od głosu. | Lidia Majdecka 

 | Sesja 29 kwietnia podzielona zosta-
ła na dwie części. W pierwszej radni przyjęli 
cztery uchwały, w drugiej odbyło się głoso-
wanie nad absolutorium, o którym powyżej. 

Rada przegłosowała przekazanie 18 900 
zł z budżetu na dofinansowanie szczepień 
dla dziewczynek przeciwko rakowi szyjki 

KwIETNIOwA SESJA
macicy. W związku z wejściem w życie zmian 
w ustawie o systemie oświaty konieczne było 
uchwalenie regulaminu dotyczącego m.in. 
stawek dodatków dla nauczycieli. Ponadto 
radni uchwalili wywołanie nowego miejsco-
wego planu zagospodarowania dla terenu 
przy Centrum Tenisowym „Angie”. Dwie 

działki sąsiadujące z centrum przeznaczono  
na cele sportowe i rekreacyjne. 

Radni podjęli uchwałę o odrzuceniu we-
zwania do usunięcia naruszenia interesu 
prawnego Nadwarciańskiej Grupy Kapita-
łowej GEOBUD sp. z o.o.

Na zakończenie rozmawiano o pracach  
na rynku i kwestiach związanych z przy-
chodnią „Salus”. | lm
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dySKuSJE 

w KOMISJACH 
 |  W kwietniu odbyło się sie-

dem posiedzeń komisji Rady Miasta 
Puszczykowa. 

Dwa posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
poświęcone były opracowaniu wniosku  
o udzielenie Burmistrzowi absolutorium  
z wykonania budżetu w roku 2008. 

Również dwa razy spotykała się Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu. Przedmiotem 
dyskusji było planowane rozszerzenie dzia-
łalności Biblioteki Miejskiej. Dyrektor Da-
nuta Mankiewicz przedstawiła proponowa-
ny zakres działań placówki, która przejmie 
większość zadań z zakresu animacji kultury 
w Puszczykowie. Radni rozpatrywali rów-
nież oferty organizacji letniego wypoczynku 
dla dzieci, za najbardziej atrakcyjne propo-
zycje uznając wyjazdy do nadmorskiego 
Mrzeżyna (22.06 – 3.07) i Szczawy w Be-
skidach (12.07 – 19.07). Komisja zapoznała 

się z wstępnym harmonogramem Dni Pusz-
czykowa, zgłaszając swoje uwagi dotyczące 
m.in. propozycji rozgrywania zawodów 
badmintonowych, szachowych i brydżo-
wych na terenie byłego MOSiR-u. Gościem 
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 
(16.04.) był komendant policji Robert Rasz-
torf – omawiano program „Bezpieczne 
miasto” oraz problemy związane z organi-
zacją ruchu drogowego w mieście. Komisja 
poparła również projekt uchwały dotyczącej 
współfinansowania przez miasto programu 
szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy, 
który przedstawiła Teresa Gromadzińska – 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Spo-
łecznej Starostwa Powiatowego. 

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Roz-
woju Miasta (20.04.) radni pozytywnie 
zaopiniowali wykonanie budżetu za rok 
2008, omawiano zmiany w koncepcji za-

gospodarowania rynku, dalszy ciąg dys-
kusji na ten temat został przeniesiony na 
wspólne posiedzenie wszystkich komisji 
w dniu 27.04. Radni zgłaszali dalsze uwa-
gi, co do elementów małej architektury  
i wyglądu posadzki placu. Na prośbę rad-
nych burmistrz sprostowała nieprawdziwe 
informacje na temat przeznaczenia pod za-
budowę terenu o powierzchni 2000 tys. m2 
na zakolu Warty. Dalsza procedura związa-
na z uchwaleniem miejscowego planu dla 
tego terenu przewiduje wyłożenie planu  
i dyskusję publiczną, w efekcie której zosta-
nie wypracowane rozwiązanie akceptowane 
przez mieszkańców. Na spotkaniu omawia-
no również projekt studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Puszczykowa – dyskusja  
na ten temat będzie kontynuowana na po-
siedzeniach poszczególnych komisji. | 

 Maciej dettLaff, 

� sekretarz�UrzędU�Miejskiego�w�PUszczykowie�

NIE lIKwIduJEMy 
PRzyCHOdNI 

 |  W ostatnim czasie pojawiło 
się sporo nieprawdziwych informacji  
na temat przyszłości przychodni przy  
ul. Poznańskiej. Należy wyraźnie po-
wiedzieć, że nikt nie zamierza jej 
likwidować. Z usług placówki korzysta 
wielu mieszkańców Puszczykowa i na trwa-
łe wpisała się ona w życie miasta, działa-
jąc w różnych formach organizacyjnych  
od lat pięćdziesiątych. Budynek, w któ-
rym przychodnia działa, jest jednak 
stary i niefunkcjonalny, pomieszczenia 
zbyt małe, a ciągi komunikacyjne – wą-
skie. Zarówno pacjenci, jak i lekarze 
mają prawo narzekać na warunki, w ja-
kich przychodnia funkcjonuje. Od 2012 
roku prowadzenie praktyki lekarskiej  
w takich warunkach będzie prawem zabro-
nione – wprowadzone zostaną standardy  

dostosowane do prawa europejskiego.
Zakres niezbędnych prac nie jest 

określany przez miejskich urzędni-
ków, ale został zapisany w ustawie 
o świadczeniu usług zdrowotnych. 
Chcąc prowadzić praktykę lekarską 
i uzyskać kontrakt z Narodowego 
Funduszu Zdrowia na świadczenie 
usług zdrowotnych należy się do tych 
wymogów dostosować. 

Obecny dzierżawca nie widzi możli-
wości spełnienia wszystkich niezbędnych 
warunków remontowych postawionych  
w raporcie z 2007 roku przez SANEPID.

Miasto z kolei szuka najbardziej opty-
malnej formy zabezpieczenia funkcji przy-
chodni, bez konieczności inwestowania 
w budynek pieniędzy publicznych. Taką 
formą jest przetarg, w którym dzierżawca, 

mając gwarancję dzierżawy wieloletniej, 
będzie mógł uzyskać kredyt i zainwestować 
w budynek. Pisaliśmy już o tym w „Echu 
Puszczykowa” w ubiegłym roku („Echo 
Puszczykowa” 7/2008). 

Mieszkańcy Puszczykowa mogą mieć 
przy ul. Poznańskiej ładną i funkcjonalną 
przychodnię, dzięki inwestycji spółki lekar-
skiej, która zechce prowadzić tam praktykę 
lekarza rodzinnego i przystąpi do przetargu 
na dzierżawę budynku. Nie ma żadnych 
przeszkód, by do tego przetargu sta-
nęła spółka „Salus”.

Sprawa była wielokrotnie rozpatrywa-
na przez Komisję Budżetu i Rozwoju Mia-
sta, która w głosowaniu, w czasie ostat-
niego posiedzenia 20 kwietnia 2009 r., 
liczbą głosów 4 do 2, zdecydowała o ogło-
szeniu przetargu. W związku z powyż-
szym miasto przygotowuje taką uchwałę. 
O jej losach zdecyduje cała Rada, naj-
prawdopodobniej na najbliższej sesji pod 
koniec maja 2009. |  Maciej dettLaff, 

� sekretarz�UrzędU�Miejskiego�w�PUszczykowie�

samoRządSAMORzAd
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aktualnoŚci

ogłoszenie BuRmistRza  
MIASTA PuSzCzyKOwA
o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu położonego w puszczyko-
wie w rejonie ulic: dworcowa, kościuszki, 
solskiego i terenu pkp, obręb niwka,  
ark. 2, 3 – w dwóch etapach: a i B.

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo- 
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  
poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miasta Puszczykowa uchwały  
nr 179/09/V z dnia 1 kwietnia 2009r  
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w Puszczykowie  
w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Sol-
skiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3  
– w dwóch etapach: A i B. 

 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 18.05.2009 r. do 19.06.2009 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

  burMistrz Miasta Puszczykowa 
 Małgorzata ornoch-tabędzka

ogłoszenie BuRmistRza  
MIASTA PuSzCzyKOwA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w puszczykowie dla terenu 
położonego w rejonie ulic: sobieskiego, 
klasztornej, wysokiej, krętej oraz terenu 
ośrodka Rehabilitacyjno-wypoczynko- 
wego wielspin.

 Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwały 
rady miasta Puszczykowa nr 62/07/V  
z dnia 19 września 2007r, zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Puszczykowie dla terenu 
położonego w rejonie ulic: Sobieskiego, 
Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego 
WIELSPIN wraz z prognozą oddziaływania  
na środowisko, w dniach od 18.05.2009r  
do 16.06.2009r,  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczyko-
wie 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 rozwiązania-
mi odbędzie się w dniu 1.06.2009 r. o godz. 
15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pusz-
czykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek-
cie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 Uwagi należy składać na piśmie do Burmi-
strza miasta Puszczykowa z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 6.07.2009r.

  burMistrz Miasta Puszczykowa 
 Małgorzata ornoch-tabędzka

ogłoszenie  
buRMISTRzA MIASTA 
PuSzCzyKOwA
o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu położonego w puszczy-
kowie w rejonie ulic: gołębia, fragment 
studziennej z przyległą zabudową,  
wysoka i jarosławska, obręb puszczyko-
wo stare, ark. 9, 11, 12, 14, 15 – w dwóch 
etapach a i B. 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  
poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miasta Puszczykowa uchwały  
nr 178/09/V z dnia 1 kwietnia 2009r  
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w Puszczykowie  
w rejonie ulic: Gołębia, fragment  
Studziennej z przyległą zabudową, Wysoka  
i Jarosławska, obręb Puszczykowo Stare,  
ark. 9, 11, 12, 14, 15 – w dwóch etapach A i B.

 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 18.05.2009 r. do 19.06.2009 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko,  
imię, nazwę i adres wnioskodawcy,  
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.

  burMistrz Miasta Puszczykowa 
 Małgorzata ornoch-tabędzka

 | O ile więcej dróg można by wy-
budować, ile innych inwestycji wyko-
nać, gdyby osoby faktycznie mieszkające  
w Puszczykowie meldowały się tutaj. Tym-
czasem podatek dochodowy tych osób, za-
miast do budżetu Puszczykowa, wpływa 
do kasy innego miasta. Dlatego apeluje-
my o meldowanie się osób mieszkających  
w naszym mieście. 

Wystarczy też zadeklarować w Pierw-
szym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu 

przy ul. Chłapowskiego 17/18 wolę rozli-
czania się właśnie w tym urzędzie z tytułu 
mieszkania w Puszczykowie. 

Dochody miasta może również zwięk-
szyć terminowe regulowanie należności 
podatkowych – od nieruchomości i od 
środków transportowych.
APELUJEMY do mieszkańców Puszczy-
kowa o dopełnienie powyższych formalno-
ści i wzięcie odpowiedzialności za dochody 
naszego miasta i realizację potrzebnych  
inwestycji. | 
 Piotr szMytkowski, 

 skarbnik�UrzędU�Miejskiego�w�PUszczykowie�

płać podatek tam, 
gdzie mieszkasz
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PyTANIA
dO buRMISTRzA

 | Przypominamy, że mieszkańcy mogą przesyłać Pytania do Burmistrz Miasta Puszczykowa 
e-mailem na adres: um@puszczykowo.pl lub wrzucać do skrzynek umieszczonych w sklepach na terenie miasta.  
Nie mamy możliwości drukowania obszernych listów w całości, dlatego drukujemy pytanie i odpowiedź. Żeby uzyskać odpowiedź, 
listy powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem. |

Obóz lETNI  
w SIERAKOwIE

 | Proszę w imieniu swoim 
oraz kolegów i koleżanek o rozważe-
nie możliwości wyjazdu na obóz letni  
do Sierakowa – Ośrodka Rekreacyj-
nego TKKF. Bardzo prosimy. (Cały 
list dostępny na stronie www.pusz-
czykowo.pl) |  anna

Droga Anno,
Bardzo się cieszę, że wakacje sportowe 

w Sierakowie cieszyły się tak dużą popu-
larnością, a sam obóz dostarczył niezapo-

mnianych przeżyć. Co roku Urząd Miejski 
organizuje wyjazdy na wakacje sportowe 
dla puszczykowskiej młodzieży. Również 
w ub. roku chętni mogli skorzystać z wy-
jazdu nie tylko do Sierakowa i położonej  
w górach Szczawy. Nowa propozycja wy-
jazdowa (Szczawa) spotkała się  z niemniej-
szym niż Sieraków zainteresowaniem,  
a opinie uczestników były równie pochwal-
ne. Na wakacje letnie 2009 Urząd Miejski 
zebrał 13 ofert firm, z czego Komisja Edu-
kacji, Kultury i Sportu wybrała najatrak-
cyjniejsze pod względem jakości i ceny – 
Mrzeżyno oraz Szczawę. Sieraków był jedną 

z droższych ofert, gdyż w tym roku ośrodek 
TKKF nie mógł dofinansować wyjazdu  
(jak to było w latach poprzednich). 

Staramy się, aby koszt wyjazdów  
na sportowe wakacje był jak najniższy. 
W 2008 r. za wyjazd do Szczawy ucznio-
wie musieli zapłacić 360 zł, do Sierakowa 
460 zł (na 50 miejsc zgłosiło się tylko 29 
osób). W obecnym roku wyjazd do Mrze-
żyna kosztuje 500 zł, do Szczawy 400 zł. 
Choć listy zgłoszeniowe zostały zamknię-
te, można zapisać się na listy rezerwowe. |

� z�PoważanieM�

 Małgorzata ornoch-tabędzka, Burmistrz miasta  

 | W czasie majowego weekendu 
wezwana do Puszczykowa straż pożarna 
na szczęście nie musiała interweniować. 
Nad jedną z działek unosił się jednak słup 
dymu, gdyż właściciel spalał tuje…

Szanowni Państwo, w związku z upal-
ną i bezdeszczową pogodą, w otaczają-
cych Puszczykowo lasach panuje ogrom-
na susza. Tego stanu rzeczy nie zmienią 
w dużym stopniu nawet majowe deszcze. 

Dlatego do odwołania na terenie ca-
łego miasta obowiązuje zakaz palenia 
ognisk. | 

 koMendant straży Miejskiej 

 dariusz borowski

 | Nadal trwa spór pomiędzy pod-
poznańskimi gminami a firmą Aquanet  
o koszty utrzymania hydrantów na tere-
nie miasta. Zdaniem urzędu, gmina ma 
obowiązek pokrywać koszty wody zużytej 
na cele przeciwpożarowe, natomiast kosz-
ty utrzymania hydrantów w gotowości 
powinno ponosić przedsiębiorstwo wod-
no-kanalizacyjne, jako właściciel urzą-
dzeń. Tymczasem mieszkańcy zgłaszają 
swoje obawy dotyczące sprawności hy-
drantów. Z inicjatywy urzędów gmin od-
było się szkolenie straży pożarnych przez 
pracowników Aquanet w zakresie obsługi  
i uruchamiania hydrantów. |  
 barbara MuLczyńska 

zAKAz  
palenia ognisk

SPóR  
O HydRANTy 

aktualnoŚci
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aktualnoŚci

 | Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Poznaniu Zygmunt Jeżewski  
10 kwietnia w starej szkole w Puszczyko-
wie podsumował pierwszy etap projek-
tu „Nowa Szansa” współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. PUP 
realizuje go od 1 lipca ub. roku w powiecie 
poznańskim i Poznaniu. Projekt będzie 
trwał do końca bieżącego roku. 

Celem „Nowej Szansy” jest lepsze do-
stosowanie oferty urzędu pracy do potrzeb 
rynku. Jesienią ub. roku poznański PUP 

przeprowadził dwa badania społeczne. Jed-
no dotyczyło barier ograniczających dostęp 
do rynku pracy, drugie – aktualnej sytuacji 
i przyszłych potrzeb kadrowych lokalnych 
rynków pracy. W badaniu udział wzięło 507 
osób, w tym z Puszczykowa 19 (z Komornik 
22, z Mosiny 53, z Lubonia 46). Liczba osób 
biorących udział w badaniu wynikała z po-
ziomu bezrobocia w danej gminie w porów-
naniu z ogólną liczbą mieszkańców.

Wśród odpowiedzi na pytanie o powody 
nieprzyjmowania ofert PUP przeważały od-
powiedzi: „ze względów zdrowotnych”, „nie 
chciałem podjąć oferty pracy” oraz „zbyt ni-
ska pensja”. Za najczęstsze przyczyny niepo-
wodzeń w poszukiwaniu pracy bezrobotni 
podawali: wiek (34,1%), brak odpowiednich 
ofert na lokalnym rynku (33,1%), trudność 
w znalezieniu oferty w wyuczonym zawo-
dzie (31,4%), nieznajomość języków obcych 
(30,8%).

Badania przeprowadzono również 
wśród 300 pracodawców, w tym 11  

z Puszczykowa (z Komornik 21, z Mosiny 
17, z Lubonia 25). Wśród przyczyn zwol-
nień pracowników, najczęściej wymie-
niano: odejście na życzenie pracownika 
(55%), zwolnienie z przyczyn związa-
nych z pracownikiem (31,3 %), odejście 
na rentę lub emeryturę (20,7 %). Wśród 
trudności w poszukiwaniu i znalezieniu 
pracownika, pracodawcy wymieniali: 
zbyt mało osób kształci się w tym kie-
runku (42 %), na lokalnym rynku bra-
kuje osób w tym zawodzie (42%), zbyt 
niskie płace (32%). 

Pracodawcy szukają pracowników 
najczęściej przez ogłoszenia w prasie 
(69%), w Internecie (47%), korzystanie  
z polecenia osób już zatrudnionych 
(36%), z oferty PUP (34%). Aż 69% pra-
codawców nie korzysta jednak z ofert 
PUP. Badani podawali: brak takiej po-
trzeby (46% odpowiedzi), brak właściwej 
informacji (15%), zła opinia o osobach 
bezrobotnych (10,7%). Badania odby-
wały się jesienią ub. roku, kiedy skutki 
kryzysu gospodarczego nie były tak od-
czuwalne dla rynku pracy, jak dzisiaj.

Informacja na temat „Nowej Szan-
sy”: stanowisko ds. pozyskiwania 
środków z funduszy europejskich, 
tel. 061 834 56 85, e-mail: efs@pup.
poznan.pl |  toMasz zwoLiński, 

 wiceBurmistrz miasta Puszczykowa 

NOwA SzANSA
NA RyNKu PRACy

miasto dołoży 
do szczepień

 |  18 900 zł przeznaczyły władze 
Puszczykowa na szczepienia dziewczynek 
z rocznika 1996 przeciwko wirusowi HPV 
wywołującego raka szyjki macicy. W ub. 
roku program szczepień rocznika 1995 roku 
rozpoczął powiat poznański. Pieniędzy 
starczyło jednak do zaszczepienia jedynie 
30 % dziewcząt w gminach powiatu. Oprócz 
sfinansowania szczepień dla rocznika  
1996, miasto zorganizuje też szczepienia 
dziewczynek urodzonych w 1995 r., których 
w ub. roku nie objął powiatowy program 
szczepień. | jk

PRzEdSzKOlNE 
wybORy 

 | Rozpoczęły się zapisy do przed-
szkoli. W Puszczykowie działają trzy 
placówki: Prywatne Przedszkole nr 1 
„Pracowite Pszczółki”, Niepubliczne 
Przedszkole nr 2 „Stokrotka” i Nie-
publiczne Przedszkole nr 3 „Leśni  
Przyjaciele”. Wkrótce dojdzie jeszcze 
jedno niepubliczne przedszkole „Floh”  
w Puszczykowie Starym przy ulicy 
Czarnieckiego 2. Placówka ma rozpo-
cząć działalność 1 września 2009 roku.  
Informacje można uzyskać pod nume-
rem tel. 061 819 36 15. | lm

MATuR CzAS 
 |  Zakwitły w naszym mieście-

ogrodzie kasztanowce, przynosząc znak, 
że kolejne pokolenie Polaków zasiądzie 
do egzaminu maturalnego... W bieżącym 
roku w puszczykowskim Liceum Ogólno-
kształcącym im. Mikołaja Kopernika do 
egzaminu przystąpi 123 maturzystów. 
Egzaminy pisemne rozpoczęły się 4 maja 
i odbywać się będą według harmonogra-
mu Centralnej Komisji Egzaminacyj-
nej do 21 maja. Część ustną uczniowie 
zdawać będą do 29 maja według planu 
poszczególnych szkół. Maturzystom  
życzymy powodzenia i trzymamy mocno 
kciuki! | Mos
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 |  Wo j e w ó d z k i  K o n s e r w a -
tor Zaby tków 22 kwietnia spotkał 
się z mieszkańcami Puszczykowa, 
żeby wyjaśnić wątpliwości związane  
z wpisem do rejestru zabytków historycz-
nego układu urbanistycznego Puszczy-
kowa. Komunikat na ten temat zamieści-
liśmy w styczniowo-lutowym numerze 
„Echa Puszczykowa”. Oprócz Aleksandra 
Starzyńskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, odpowiedzi na pytania 
mieszkańców udzielał także były pracow-
nik urzędu WKZ Jacek Piotrowski (miesz-
kaniec Puszczykowa), który wyznaczył 
dwa obszary miasta jako układy urbani-
styczne, które powinny podlegać ochronie 
konserwatorskiej. 

gRanice są umowne 
Pytania mieszkańców dotyczyły wielu 

zagadnień, m.in. granic terenu objętego 
strefą. Pytali, czy układ i teren zapropono-
wany przez konserwatora faktycznie jest 
historyczny. Konserwator wyjaśniał, że 
obszar obejmuje teren , który istniał jako 
wieś Puszczykowo w latach 20. XIX w., po-
większony o część osiedli mieszkaniowych 
rozwijających się na początku XX wieku. 
Zdaniem niektórych mieszkańców w stre-
fie znalazły się też tereny nie posiadające 
wartości zabytkowej. – Problem wytycze-

nia granic zawsze jest procesem umow-
nym, bo sztucznie dzieli pewną przestrzeń 
– wyjaśniał Jacek Piotrowski. Wobec po-
wyższego, konserwator przedłużył termin 
składania wniosków w tej sprawie do 15 
maja br. Uspokajał jednak, że sam wpis do 
rejestru nie jest dla mieszkańców tej strefy 
bardzo obciążający. – Co innego, gdy mamy 
do czynienia z indywidualnym wpisem do 
rejestru zabytków. To obliguje właściciela 
do przestrzegania uzgodnień z konserwa-
torem na zewnątrz i wewnątrz budynku 
– wyjaśniał. 

stRefa ma chRonić
Wydzielenie strefy ochrony układu 

urbanistycznego – jak mówił konserwa-
tor – ma na celu ochronę przed szkodli-
wymi przekształceniami terenów i utra-
tą śladu historycznego tych miejsc. Jeśli 
ktoś zechce na tym terenie w sposób zna-
czący zmienić przestrzeń, np. zlikwido-
wać drogę przez las albo postawić uciąż-
liwą halę produkcyjną czy wybudować 
wysoki betonowy płot, to konserwator 
może domagać się odstąpienia od takiego 
pomysłu. – Pamiętajmy, że konserwator 
nie jest policjantem, który prześladuje. 
Jest instytucją, która ma dbać o zacho-
wanie dziedzictwa kulturowego – mówił 
Aleksander Starzyński. 

POwIATOwE dECyzJE 
Mieszkańcy pytali też, czy mając tak 

duży teren pod swoją opieką, konserwa-
tor nadąży z obsługą administracyjną, 
np. z wydawaniem pozwoleń na wycinkę 
drzew. Konserwator zapewnił, że nie bę-
dzie z tym problemu. – W urzędzie jest 
komórka ds. zieleni. Powstaje też nowy 
urząd –Powiatowego Konserwatora Za-
bytków – wyjaśnił. 

Część mieszkańców wyraziła swoje po-
parcie dla tej inicjatywy. Zwolennicy wyzna-
czenia strefy podkreślali potrzebę zachowa-
nia tożsamości miasta oraz przywoływania 
jego historii i historii poszczególnych, cen-
nych budynków, bo ślad po nich zanika. | 
 Lidia Majdecka 

O zAbyTKACH 
z KONSERwATOREM 

NAzwy dlA RONd 
 |  Mieszkańcy Puszczykowa przesłali 

pierwsze propozycje nazw dla puszczykow-
skich rond. Przypomnijmy: w kwietniu na 
łamach „Echa Puszczykowa” Urząd Miej-
ski zwrócił się do mieszkańców z prośbą  
o przesyłanie propozycji nazw dla istnieją-
cych w mieście rond. Chodzi o dwa ronda: 
jedno przy sklepie Arturo w okolicy rynku  
i drugie – w okolicach cmentarza w sąsiedz-
twie kwiaciarni, łączące koniec ul. Poznań-
skiej z ul. Piaskową. 

Propozycje, dla których inspiracją była 
ich lokalizacja przesłał pan Piotr. Rondo 
położone bliżej Poznania (przy Arturo) 
ochrzciłby mianem: poznańskie, rondo 
przy cmentarzu, bliżej Mosiny: mosińskie 
albo po prostu: Rondo Poznań i Rondo Mo-
sina. Inny mieszkaniec rondo przy ul. Pia-
skowej proponuje nazwać imieniem Jana 
Pawła II, a drugie –przy ul. Poznańskiej  
– imieniem ks. Jerzego Popiełuszki. 

Inne propozycje to: dla ronda przy 

sklepie: centrum, miejskie, rynkowe, tar-
gowe, handlowe (bo to centrum miasta  
i ciąg handlowy), a dla ronda przy cmen-
tarzu: leśne (dwie drogi prowadzą do lasu, 
jedna przez cmentarz, druga przez szosę 
poznańską) albo puszczyk (od nazwy mia-
sta) lub puszczykowskie. Pojawiły się też 
propozycje bardziej globalne, jak np. Ron-
do Wolnego Tybetu.

Urząd Miejski dziękuje za wszyst-
kie pomysły, na kolejne czeka do koń-
ca maja. W następnych numerach poda-
my wszystkie nadesłane propozycje. | lm
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gospodaRka komunalna

 | Z piwnic i garaży mieszkańcy 
Puszczykowa 2 maja śmiało wyrzu-
cali niepotrzebny sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny. Tego dnia Urząd 
Miejski w Puszczykowie po raz ko-

lejny zorganizował bezpłatny odbiór 
elektrośmieci. 

Już od godz. 7 rano zepsute telewizory, 
monitory, kuchenki i odkurzacze i tym po-
dobne niebezpieczne śmieci szły w ruch… 
W czterech miejscach na terenie miasta 
na mieszkańców czekał oznakowany sa-
mochód firmy „Elektrorecykling”. Do za-
mknięcia tego numeru „Echa” nie policzo-
no jeszcze, ile ton elektroodpadów udało 
się zebrać, ale jak mówią urzędnicy, już 
po godz. 8 na oko zebranych elektrośmieci 
było więcej niż podczas poprzedniej, luto-
wej zbiórki. A wówczas zebrano ich ponad 
siedem ton! | lm

PRECz
z elektRoŚmieciami 

uROKlIwy 
zakątek 

wySTAwMy
KANAPy 
PRzEd dOM 

 |  Skrzynie na kwiaty, ukwiecone 
rabaty, nowe trawniki – to wszystko do-
daje naszemu miastu osobliwego uroku. 
Ciekawym zakątkiem jest niewątpliwie 
stawek przy ul. Poznańskiej w sąsiedztwie 
cmentarza. Służby miejskie zagospodaro-
wały ten fragment zieleni. Prace rozpoczęto  

od czyszczenia i pogłębiania dna stawu,  
do którego przez lata wody opadowe na-
niosły mnóstwo piasku, a „pomysłowi” 
mieszkańcy wrzucali śmieci. Wybrany muł 
zostanie wkrótce usunięty z obrzeży stawu, 
miasto uporządkuje teren i obsadzi nowymi 
roślinami. W ten sposób cały zakątek przy 
wjeździe do Puszczykowa w ul. Poznańską 
od strony Mosiny będzie już miał właściwe 
oblicze. Stanie się kolejną „zieloną” wizy-
tówką naszego miasta. | reMigiusz Motycki

 |  Puszczykowo 30 maja, od godz. 7, 
organizuje objazdową zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych. 

Żeby wielkie, kłopotliwe odpady zostały 
odebrane sprzed nieruchomości, należy 
wcześniej zadzwonić do Referatu Go-
spodarki Komunalnej pod nr tel. 061 
898 37 36, podać imię i nazwisko, adres 
oraz rodzaj wystawianego odpadu. Zapisy 
będą przyjmowane od 4 do 25 maja.

Niepotrzebny tapczan, kanapę czy fotel 
należy wystawić przed bramę do godz. 7 
w sobotę 30 maja, tak żeby nie blokować 
przejścia i przejazdu. Prosimy również, 
jeśli to możliwe, o zdemontowanie sprzę-
tu na mniejsze elementy, aby ułatwić ich 
załadunek. | nina kozeńska 

KwIATy
wokoło

 |  Kontynuując program z zeszłego 
roku Urząd Miejski w Puszczykowie za-
kupił nowe drewniane kwietniki. Zostaną 
one ustawione przed posesjami wzdłuż ulic 
Poznańskiej i Dworcowej. Na razie nie ma  
w nich kwiatów, posadzenie ich we wszyst-
kich skrzyniach planowane jest na połowę 
maja. Także skwery i ronda zostały obsa-
dzone kolorowymi bratkami. | aż
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INwESTyCJE

 | Urząd Miejski ogłosił przetarg na 
budowę boisk sportowych w ramach pro-
gramu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Przy 
ul. Jarosławskiej powstanie kompleks 
dwóch boisk: do piłki nożnej ze sztuczną 
trawą oraz wielofunkcyjne wraz z wypo-
sażeniem w elementy potrzebne do gry  
w piłkę. Projekt przewiduje też budowę 
szatni i sanitariatów. Wstępny koszt budo-
wy kompleksu wynosi ok. milion złotych.

pRzetaRg na oRlik 

pRac na Rynku ciąg dalszy 
 |  Trwają prace nad adaptacją pierw-

szej (przyjętej przez Radę) koncepcji pły-
ty rynku. W związku z wieloma uwagami 
krytycznymi mieszkańców związanymi z 
projektowanym quasi amfiteatrem oraz 
decyzją o zagospodarowaniu działki na 
środku rynku powstały nowe propozycje. 
Przedstawiono je radnym na połączo-
nych posiedzeniach Komisji Rady Miasta 
w dniu 26 kwietnia 2008. Kontrowersje 

koRty już gotowe
 |  Wzorem ubiegłych lat Urząd 

Miejski zlecił przygotowanie kortów teni-
sowych zlokalizowanych na terenie daw-
nego MOSiR-u i przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Puszczykowie. Uzupełniono na-
wierzchnię kortów mączką ceglaną, wy-
tyczono nowe linie, przyległy teren został 

dniowych z jednego kortu nieodpłatnie, 
po dokonaniu rezerwacji gry. 

Kort tenisowy przy SP 2 w Puszczy-
kowie jest udostępniony mieszkańcom 
przez cały sezon nieodpłatnie. Obiekt ma 
w tym roku stałego gospodarza, u którego 
można dokonać rezerwacji czasu gry. Ser-
decznie zapraszamy. | 

 reMigiusz Motycki

dotacje na salę i pRzystań 
 |  Urząd Miejski w Puszczykowie zło-

żył w 2009 roku do Departamentu Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego dwa wnioski o dofinan-
sowanie wybranych inwestycji. Pierwszy 
dotyczył remontu sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 1 – naprawy nie-
bezpiecznych pęknięć ścian przez klamro-
wanie. Koszt remontu oszacowano na ok. 

104 tys. zł. Drugi wniosek związany jest 
z kontynuacją budowy przystani kajako-
wej na Niwce, wartość zaplanowanych na 
2009 rok prac do wykonania to ok. 150 tys. 
zł. Obydwa wnioski zostały pozytywnie 
rozpatrzone przez sejmik województwa.  
Urząd Marszałkowski dofinansuje zapla-
nowane prace do połowy szacowanych 
wydatków. | reMigiusz Motycki

bOISKO  
NA NIwCE 

 |  Na osiedlu Niwka wytyczono bo-
isko sportowe i wykredowano linie. Teren 
został zniwelowany, a płyta boiska zwa-
łowana. Przesunięto bramki i zakupiono 
chorągiewki uchylne. Z okazji Dni Pusz-
czykowa odbędzie się tam turniej: Urząd 
Miasta/Radni – Bracia Zakonni – Nauczy-
ciele – Policja. | zg

Otwarcie ofert nastąpi 14 maja. Wtedy 
poznamy wykonawcę boisk. Szczegóły oferty 
na stronie: www.bip.wokiss.pl/puszczykowo/

Przypomnijmy, że boiska powstają 
w ramach programu, który przedstawił 
premier Donald Tusk podczas exposè  
23 listopada 2007 roku. Program zakłada, 
do 2012 roku, że w każdej gminie w Polsce 
powstaną kompleksy boisk (piłkarskie  
i wielofunkcyjne). | lm

wzbudził tzw. „mały rynek” na którym 
projektant nie wyznaczył miejsc postojo-
wych. Radni optowali za ograniczeniem 
ich liczby do 16. 

Obie wersje prezentujemy na wewnętrz-
nej stronie okładki. Prosimy o uwagi.

Przed Świętami Wielkanocnymi  
– zgodnie z zapowiedzią – ułożono chod-
nik, pierwszy element płyt rynku, który 
umożliwia wygodne obejście dookoła placu. 

Jednak ze względów technicznych obiekt 
nie został odebrany. Nie koliduje to jednak  
z innymi pracami wcześniej zaplanowany-
mi. Kolejnym etapem budowy będzie bu-
dowa oświetlenia. W chwili obecnej ocze-
kujemy na wypowiedź architekta na temat 
rodzaju lamp, jakie należy zamontować, aby 
swoim charakterem podkreślały funkcję  
i urodę tego szczególnego miejsca. | 

 barbara MuLczyńska

uporządkowany. Korty przy ul. Kościelnej 
zostały oddane w dzierżawę firmie Mari-
no z Puszczykowa, która przez cały sezon 
będzie je utrzymywała we właściwym 
stanie. Można z nich korzystać codzien-
nie za niewielką opłatą. Młodzież szkolna 
może korzystać w godzinach przedpołu-
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dzień ziemii

 | 42 tysiące drzewek zyskał Wiel-
kopolski Park Narodowy w ramach pro-
gramu „Czas na las!”! Akcję zalesienia 
nad Jeziorem Góreckim 25 kwietnia zor-
ganizowali Fundacja Aeris Futuro wraz  
z dyrekcją Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego oraz z firmami Mattel Poland  
i TIM Studio. 

Do przedsięwzięcia zaproszono darczyń-
ców, przedstawicieli władz regionalnych  
i lokalnych, mediów, organizacje pozarzą-
dowe oraz okolicznych mieszkańców. Posa-
dzono kilkaset sosen, dębów szypułkowych 
i bezszypułkowych, grabów, buków, klonów, 
lip, jaworów i brzóz tworząc naturalną ba-
rierę przed zanieczyszczeniami spowodo-

CzAS NA lAS! 

ekologia 
w magistRacie 

 |  O ekologię dbają urzędnicy puszczy-
kowskiego magistratu. W kwietniu wzięli 
udział w akcji „Drzewo za makulaturę” zor-
ganizowanej 24 i 25 kwietnia przez redakcję 
„Polska Głos Wielkopolski”. Zebrali ponad 
50 kg makulatury, za co otrzymali pięć 
drzewek do zasadzenia w mieście. Troska  
o los Ziemi nie jest obca także redakcji 
„Echa Puszczykowa”. Od nowego roku 
wydajemy biuletyn w mniejszym 
formacie na ekologicznym papierze. 
Papier jest cieńszy i może nie wygląda tak 
efektownie, jak ten nieekologiczny, ale prze-
cież planeta jest ważniejsza… | lm

zdjęcia z podRóży 
w SAlONIE 

 |  W Salonie Artystycznym 23 kwiet-
nia, okazji Dnia Ziemi, odbyła się wystawa 
zdjęć oraz pokaz slajdów autorstwa Filipa 
Ryglewicza. Interesujący fotograficzny zapis 
z podróży, opatrzony komentarzem autora, 
przybliżył zgromadzonym ciekawe zakątki 
świata, takie jak Uganda, Tanzania, Chiny 
czy Jordania. 

Oglądać można też było mapy Afry-
ki przywiezione przez ojca Janusza  
Poksińskiego, jak również zdjęcia z po-
bytu na misji w Kamerunie. Spotkanie 
skłoniło uczestników do podzielenia się  

wspomnieniami z własnych podróży.
Dziękujemy Filipowi Ryglewiczowi oraz 

ojcu Januszowi Poksińskiemu za współor-
ganizację spotkania. | MagdaLena Płachta

zIEMIA 
w CENTRuM zAINTERESOwANIA 

 | W ramach obchodów Światowego 
Dnia Ziemi, 22 kwietnia uczniowie klas 
0 – VI wyruszyli na wyprawy przyrodni-
cze, których celem było promowanie po-
staw ekologicznych. Uczniowie klas 0 – III 
sprzątali teren wokół szkoły oraz sadzili 
kwiaty. Klasy IV i V udały się do pobli-
skiego lasu oraz na zakole Warty, klasy VI 
spędzały ten dzień nad Jeziorem Jarosła-
wieckim. Zadaniem dzieci było zbadanie 
określonych terenów pod kątem roślinno-

ści i zwierząt je zasiedlających. Uczniowie 
mieli też okazję zbadać temperaturę i ph 
wody w zbiorniku oraz określić, z czego 
zbudowane jest dno. 

Jednym z zadań było zebranie i po-
segregowanie odpadów znajdujących się  
na danym obszarze. 

Obchody Światowego Dnia Ziemi z pew-
nością wzmocniły świadomość ekologiczną 
młodych mieszkańców Puszczykowa! | 

 agata bobrowska

wanymi rolnictwem. Wspólne sadzenie 
drzew, wraz z mieszkańcami Trzebawia 
poprzedził występ artystyczny, w którym 
udział wzięły dzieci uczące się w tutejszej 
szkole podstawowej. Po akcji wszyscy wzięli 
udział w ekopikniku. | aLeksandra żyżak 
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ROCzNICOwE ObCHOdy

PATRIOTyCzNy 
wEEKENd 

 |  3 maja obchodziliśmy 218. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku.  
Z tej okazji tego dnia pod Krzyżem Powstań-
czym w Puszczykowie odbyła się uroczysta 
msza święta w intencji Ojczyzny. Organizacje 
i stowarzyszenia wystawiły na mszę swoje 
poczty sztandarowe. Wśród delegacji niosą-
cych sztandar byli też przedstawiciele Rady 
Miasta Puszczykowa. 

2 maja obchodziliśmy dzień Flagi Rzecz-
pospolitej Polskiej, ustanowiony przez par-
lament w 2004 roku. Niektórzy mieszkańcy 
pamiętali również o tym święcie i już tego 
dnia wywiesili biało-czerwone flagi. 

Burmistrz Miasta Puszczyko-
wa Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
dziękuje wszystkim Mieszkańcom 
Puszczykowa, którzy uczcili świę-
ta państwowe i wywiesi na swoich  
budynkach i posesjach flagi Rzeczpo-
spolitej Polskiej. | lm

NASzE 5 lAT 

 w uNII

CO wIEMy O uNII?

 |  Konkurs o Unii Europejskiej, 
w którym udział bierze młodzież szkolna 
i puszczykowscy radni, koncert …, który 
odbędzie się… – tak Puszczykowo zamie-
rza świętować piątą rocznicę wejścia Pol-
ski do Unii Europejskiej. Majowy długi 
weekend zamienił się w prawdziwe świę-
to Unii. Wielkopolski Urząd Wojewódzki  
i Urząd Miasta Poznania z tej okazji przy-
gotowały piknik. Na przybyłych czekały 
koncerty, pokazy i wielki tort unijny. Nad 
Wartą swoje namioty rozstawili poznań-
scy rzemieślnicy. 

Już 29 kwietnia z okazji rocznicy w Po-
znaniu odbyła się konferencja pod nazwą 
„5 lat z Europą – czy w pełni wykorzystu-
jemy szanse, jakie daje nam członkostwo?" 
W konferencji udział wzięła komisarz ds. 
polityki regionalnej Danuta Hübner, która 
mówiła: - Te pięć lat to sukces wszystkich 

 |  Puszczykowskie szkoły uczciły 
5. rocznicę przystąpienia do Unii Euro-
pejskiej konkursem wiedzy o Unii. Do te-
stu mogli przystąpić uczniowie zarówno 
szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych.  
5 maja odbył się miejski finał, w którym  
brały udział trzyosobowe drużyny wyłonio-
ne spośród zwycięzców pierwszego etapu. 
Sala Jana Pawła II zapełniona była kibi-
cami, którzy z transparentami w rękach 
zagrzewali swoich kolegów do rywalizacji 
o kolejne gwiazdki unijnego sztandaru.  
W jury zasiadali dyrektorzy szkół oraz przed-

stawicielki Rady Miasta i Urzędu Miejskiego  
w Puszczykowie. Uczniowie musieli odpo-
wiedzieć na wiele, często bardzo złożonych 
pytań, rozwiązać krzyżówki, łamigłówki  
i odśpiewać hymn Unii Europejskiej. Spo-
śród sześciu trzyosobowych drużyn, skła-
dających się z reprezentantów szkół pod-
stawowych i gimnazjów, dwóm udało się 
zdobyć wszystkie 12 gwiazdek. Redakcja 
„Echa Puszczykowa” gratuluje nauczycielom  
zorganizowania dobrego konkursu – zaba-
wy, a młodzieży licznego w niej uczestnictwa 
i wiedzy! | lm

Polaków. Naszą ścieżkę lepszego życia roz-
poczęło referendum, do którego poszliśmy 
tłumnie i zdecydowaliśmy o członkostwie 
w UE. Dzisiaj dobrze jest popatrzeć wstecz 
po to, by wyciągnąć wnioski na przyszłość. 

W konferencji udział wzięli przedsta-
wiciele instytucji europejskich, szefowie 
regionów partnerskich województwa wiel-
kopolskiego, parlamentarzyści i posłowie  
do Parlamentu Europejskiego. Dwadzieścia 
lat temu rozpoczęliśmy historię naszego 
kraju jako kraju demokratycznego, a pięć 
lat temu jako pełnoprawnego członka Unii 

– przypominał marszałek wielkopolski 
Marek Woźniak.

W ramach konferencji odbyły się warsz-
taty dla polityków, młodzieży i dziennika-
rzy, poświęcone m.in. usprawnieniu pozy-
skiwania funduszy z UE i informowaniu  
o UE. Uczestnicząca w konferencji Bur-
mistrz Puszczykowa Małgorzata Ornoch-
Tabędzka wskazywała na ogromną rolę 
mediów w rzetelnym informowaniu spo-
łeczeństwa o możliwości pozyskiwania 
unijnych pieniędzy, które w ograniczonym 
zakresie dostępne są dla samorządów. | lm

jak to z unią Było
W dniu 9 maja 1950 r. Robert Schuman 
przedstawił propozycję utworzenia zorga-
nizowanej Europy. Propozycję tę, znaną jako 
„Deklaracja Schumana”, uważa się za początek 
tworzenia obecnej Unii Europejskiej. Dlatego 
9 maja obchodzimy Dzień Europy. Polska jest 
członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004  
na mocy tzw. traktatu akcesyjnego 
podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.

pięć pytań z finałowego konkuRsu:
1. Podaj wyjaśnienie liczby gwiazd z flagi Unii Europejskiej.
2.  Kto jest kompozytorem i autorem słów i kompozytorem  

hymnu unijnego ?
3. Wymień sąsiadów Polski, którzy należą do UE ? 
4. Wymień nazwy państw, które tworzyły Unię od 1986r. do 1995 r.
5.  Podaj unijne odpowiedniki polskiego sejmu i rządu (władzy 

uchwałodawczej i wykonawczej)

fOt. ARtUR BOIńSKI
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KulTuRA

 | „Z widza i obserwatora zamień się 
w aktora" – pod takim hasłem 4 maja Mu-
zeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fie-
dlera w Puszczykowie obchodziło 35-lecie 
swojego istnienia. Z tej okazji prowadząca 
muzeum rodzina Fiedlerów, Urząd Miejski 
w Puszczykowie oraz Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu zaprosili zebranych gości na 
wyjątkowe widowisko zatytułowane  „Teatr 
mody według Bambrów”. 

Synowie Arkadego Fiedlera przyjęli gra-
tulacje i życzenia od przedstawicieli Staro-
stwa Powiatowego, Wojewody Wielkopol-
skiego, Burmistrzów Puszczykowa oraz 
Mosiny. – Muzeum jest ekstraktem wielu lat 
marzeń. Ma służyć młodzieży i pokazywać, 
jak pociągający jest świat. Jeśli wychodząc 
z niego, młodzi ludzie poczują się silniejsi, 
to będzie oznaczało, że placówka spełnia 
swoje zadanie – tymi słowami ojciec Mar-

35 lAT MuzEuM FIEdlERA  ka i Arkadego Fiedlerów otwierał Muzeum  
21 grudnia 1973 roku. Podczas uroczystości 
synowie przypomnieli jego słowa. 

Jubileusz uświetnili: zespół Horizon, 
Ewa Sykulska oraz VISION CLUB – grupa 
taneczna pod przewodnictwem Beaty No-
wak, poznańskie ŁEJERY oraz zespół tańca 
ludowego z Lubonia. 

Projekt był dotowany przez Towarzystwo 
Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności. | 
 MagdaLena oLejniczak –saLewicz 

dzień dziecka  
NA zAKOlu  

dNI PuSzCzyKOwA
6-7 czeRwca 2009

 | Serdecznie zapraszamy na imprezę 
z okazji Dnia Dziecka, która odbędzie się  
1 czerwca na malowniczym zakolu Warty 
w Puszczykowie. Najmłodsze dzieci (z klas 
I-III) spotykają się na łące przy Szkole Pod-
stawowej nr 1. Impreza dedykowana jest 
dzieciom z zerówek szkolnych i klas I-III, 
IV-VI oraz gimnazjalistom. Dzieci będą 
uczestniczyły w ciekawych warsztatach 
edukacyjnych i pokazach z różnych dzie-

cin artystycznych. Wśród niespodzianek 
znani i ciekawi goście, konkursy…!

Prosimy, aby tego dnia dzieci z zerówek 
szkolnych, klas I i IV i I gimnazjum były 
ubrane na czerwono, z klas II i V i II gim-
nazjum na niebiesko, a z klas III i VI i III 
gimnazjum – na zielono. Organizatorzy 
imprezy stowarzyszenie EnterArt i Urząd 
Miejski w Puszczykowie zapraszają. | 

 Luiza niedźwiecka-kowaLonek

 | Tegoroczne święto Puszczykowa bę-
dzie obfitowało w szereg atrakcji. 

W sobotę i niedzielę odbywać się będą 
rozgrywki sportowe: piłka nożna, tenis ziem-
ny, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka 
siatkowa plażowa, szachy, brydż, badmin-
ton, bieg uliczny oraz rodzinny rajd rowero-
wy oraz zawody wędkarskie. Zespoły chcące 
wziąć udział w turnieju piłki nożnej zespołów 
niezrzeszonych zapraszamy na losowanie do 
budynku klubowyego 1 czerwca o godz. 19. 
Losowanie do turnieju tenisa seniorów (gry 
pojedyncze i podwójne) na terenie MOSiR-u 
zaplanowano na 1 czerwca, o godz. 20

cji i Komunikacji Społecznej UM). Od godz. 
18 koncerty puszczykowskich zespołów za-
kończone dyskoteką pod gwiazdami.

W niedzielę czekają nas sportowe emo-
cje podczas turnieju piłki nożnej Urzęd-
nicy/Radni – Bracia Zakonni – Policjanci 
– Nauczyciele (godz. 12.30 boisko – Nowe 
Osiedle). Ponieważ jest to dzień wyborów 
do europarlamentu na zakolu Warty będzie 
można obejrzeć, do jakich zakątków Europy 
mieszkańcy naszego miasta zanieśli wieść  
o Puszczykowie. 

Gwiazdą Dni Puszczykowa będzie ze-
spół MYSLOVITZ, który zagra 7 czerwca 
o godz. 21 na zakolu Warty.

Szczegółowy plan na stronie: www.pusz-
czykowo.pl oraz na plakatach. | 

 agnieszka zieLińska

W sobotnie południe na zakole Warty 
przybędą piraci znad Warty. Wraz z nimi 
dzieci i dorośli będą mogli wziąć udział w 
turnieju Darta, wyścigu na Sprężynującej 
Linie, zagrać w Kasynie oraz w konkursach 
na ogromnym statku czy w grocie skar-
bów. Spragnionych humoru zapraszamy 
na kabaret pod sufitem. W sobotę odbędą 
się też bezpłatne warsztaty „Jak pielęgno-
wać zieleń w naszym ogrodzie?”. Z okazji 
20. rocznicy wolnych wyborów będziemy 
mogli podczas wystawy na zakolu Warty 
zobaczyć, jak Puszczykowo zmieniało się na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat. Serdecznie 
zachęcamy do współtworzenia wystawy 
(kontakt pod 061 898 37 20 – Biuro Promo-
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KulTuRA

co? gdzie? kiedy?
Świat dzikiego zachodu 
17 maja 2009, godz. 12 
Boisko gimnazjum nr 2 
|  Majówka „Świat Dzikiego Zachodu” 
organizowana przez Gimnazjum nr 2. 

KONCERT PAPIESKI 
18 maja 2009, godz. 19 
Mała filharmonia, ul. Cienista 6 
|  „Koncert Papieski na urodziny 
Jana Pawła II”. Cena biletu: 60 zł

konceRt na dzień matki 
21 maja 2009, godz. 18
Ogród Salonu Artystycznego, ul. Podleśna 17
|  Wiosenny koncert dedykowany mamom. 

FESTIwAl PIOSENKI 
22 maja 2009, godz. 10

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wysoka 1
|  Międzyszkolny Festiwal Piosenki 
Małolata pod honorowym patronatem 
Burmistrz Miasta Puszczykowa i Starosty 
Powiatu Poznańskiego. 

tenoRzy na dzień matki 
26 maja 2009, godz. 19 
Mała filharmonia, ul. Cienista 6 
|  „Tenorów Trzech” – koncert na Dzień 
Matki. Cena biletu: 50 zł

PRzEbOJE dISNEyA 
31 maja 2009, godz. 17
Mała filharmonia, ul. Cienista 6 
|  Koncert na Dzień Dziecka – przeboje 
z bajek Walta Disneya i niespodzianki. 
Cena bilety: 30 zł

bIblIOTEKA dzIECIOM
1 czeRwca, godz. 16 
Miejska Biblioteka im, Małgorzaty  

musierowicz w Puszczykowie 
|  Konkurs plastyczny „Gdyby dzieci rządzi-
ły światem”. Dla autorów trzech najciekaw-
szych prac przewidziana jest nagroda-nie-
spodzianka. Dla każdego dziecka w tym 
dniu słodki upominek. Dla co trzeciego 
małego czytelnika – prezencik książkowy. 

dzień dziecka na zakolu 
1 czeRwca 2009, godz. 10-14.30 
Zakole Warty 
| Impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 
– występy, niespodzianki, goście. | 

dNI PuSzCzyKOwA
6–7 czeRwca 2009, cały dzień
Zakole Warty, obiekty sportowe
| Święto Miasta. Gwiazdą imprezy będzie 
zespół Myslovitz. oPrac. LM

Bilety na koncerty w Małej filharmonii 
można zamawiać telefonicznie pod numerem 
061 819 45 20 lub e-mailem: portrety@wp.pl

chóR gospel
 |  Puszczykowski chór gospel 

wystąpił 17 kwietnia br. w Katedrze 
Gnieźnieńskiej. Między 17-18 kwietnia 
Gniezno gościło uczestników sympo-
zjum „Stąd nasz Ród” oraz Pielgrzym-
kę Katolickiego Stowarzyszenia Civi-
tas Christiana do grobu św. Wojciecha. 
Wieczorem, po mszy św. uczestnicy sym-

pozjum, w tym biskupi Polski wysłucha-
li koncertu zespołu „EBY & the DEW”  
i młodzieży z Puszczykowa uczestniczącej  
w warsztatach gospel. 

– Chcemy, żebyście cieszyli się muzyką  
i żeby ta muzyka dała coś w waszym ży-
ciu – mówił przed koncertem założyciel 
chóru Eby. | lm

staŚ kański  
w MuzIE 

 |  Przegląd twórczości Stasia Kań-
skiego odbędzie się 30 maja br. o godz. 12.30  
w kinie Muza przy ul. św. Marcin 30 w Pozna-
niu. Staś jest gimnazjalistą z Puszczykowa,  
nagradzanym w wielu konkursach filmo-
wych. Przegląd odbędzie się w z okazji Dnia 
Dziecka organizowanego przez stowarzy-
szenie EnterArt 30 maja o godz. 13 na Placu  
Wolności w Poznaniu. | lm

SPOTKANIE  
z teResą lipowską 

 |  W czerwcu Bibliotekę Miejską 
w Puszczykowie odwiedzi znana aktorka 
Teresa Lipowska, w kinie polskim obecna 
od ponad 40 lat. 

Dokładna data oraz godzina spotka-
nia pojawi się na stronie internetowej Bi-
blioteki Miejskiej www.biblioteka.iq.pl  
oraz na słupach ogłoszeniowych. | 
 bw

KONKuRS  
dlA SENIORów 

 |  Z okazji 70. rocznicy wybuchu 
drugiej wojny światowej Biblioteka Miej-
ska organizuje konkurs literacki dla se-
niorów „Moje wspomnienia z drugiej 
wojny światowej”. Wszystkie osoby za-
interesowane zapraszamy do biblioteki  
w celu zapoznania się z regulaminem  
lub o kontakt telefoniczny: 061 819 46 49. | 
 bw

fOt. PRZEMySłAW JESIONOWSKI
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oŚwiata

zdROwIE
w centRum uwagi 

 |  Światowy Dzień Zdrowia obcho-
dziliśmy 8 kwietnia. Z tej okazji 1 kwietnia 
uczniowie klasy II b przygotowali apel pod 
hasłem „Dbajmy o swoje zdrowie”. Zapro-
szenia przyjęły: pani dyrektor Izabela Baj-

bak, pani wicedyrektor Beata Cierzniak, 
pielęgniarka szkolna pani Wioleta Pytlos 
oraz nauczycielki i uczniowie klas O-III. 
Dzieci recytowały wiersze, śpiewały pio-
senki, tańczyły oraz zaprezentowały krót-
ką i zabawną inscenizację dotyczącą zdro-
wia. Przypomnieliśmy sobie, że zdrowie 
jest bezcennym skarbem, dzięki któremu 
możemy żyć radośnie, ciekawie, aktywnie 
i twórczo. Musimy tylko pamiętać o ak-
tywności fizycznej, zdrowym odżywianiu, 
higienie osobistej oraz unikaniu stresu.

Róbmy więc wszystko, abyśmy byli 
zdrowi i weseli. Śmiejmy się jak najczęściej 
i optymistycznie patrzmy na świat. Bądźmy 
dla siebie życzliwi i wyrozumiali.

Mamy nadzieję, iż wszystkie dzieci uważ- 
nie słuchały oraz o higienę i zdrowie co-
dziennie będą dbały. |  dagMara MichaLska, sP 2

uCzNIOwIE 
NA ARCE O óSMEJ

 |  Uczniowie klas O-III ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Puszczykowie wraz 
z nauczycielami 20 marca udali się do 
Teatru Animacji w Poznaniu na spektakl 
pt. „Na Arce o ósmej”. Przedstawienie 
to pełna mądrości i humoru opowieść  
o przyjaźni wystawionej na próbę. Na Arce 
o ósmej mają stawić się zwierzęta, które 
chcą być ocalone z potopu. Niestety, tylko 
po dwa z każdego gatunku. A pingwiny są 
trzy… Postanawiają więc przemycić kole-
gę w walizce. Pomysłowa scenografia oraz 
melodyjne piosenki zespołu „Arka Noego” 
sprawiły, że spektakl oglądało się z przy-
jemnością. | sk

ObyCIE  
umila życie 

 |  Po raz drugi Szkoła Podstawowa nr 
1 zdobyła pierwsze miejsce w międzygmin-
nym konkursie „Obycie umila życie”. Finał 
odbył się 27 kwietnia, a migawki można 
było zobaczyć w Teleskopie. Bardzo się cie-
szymy z tego, że naszym uczniom znane są 
zasady dobrego wychowania i że potrafią 
pracować zespołowo, ponieważ konkuren-
cje były grupowe. |  eb

człowiek i jego tożsamoŚć 
 – wystawa

 |  Stowarzyszenie Inicjatyw Nieza-
leżnych Mikuszewo oraz Szkoła Podstawo-
wa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich 
w Puszczykowie zapraszają do obejrzenia 
wystawy w SP nr 2 w Puszczykowie „Zagu-
biony porządek. Człowiek i jego tożsamość 
wobec zmian krajobrazu kulturowego.” 

Wystawa była prezentowana m.in.  
w Wigrach, Białymstoku, Los Angeles, 
Warszawie i Poznaniu. Na ekspozycję 
składają się reprodukcje starych fotografii 
ukazujące ludzi, architekturę oraz miejsca 
związane z różnymi kulturami składają-
cymi się na mozaikę kulturową: polską, 
żydowską, ukraińską, białoruską, litewską, 
rosyjską, romską, tatarską i karaimską. 

Ekspozycję zlokalizowano w koryta-
rzu administracyjnym szkoły i można 
ją zwiedzać od poniedziałku do piątku 
(do 22 maja br.) od godz. 8 do 19. Wię-
cej informacji o wystawie: koordyna-
tor Tomasz Wiśniewski www.wigry.
org/projekty, www.wigry.org/projekty  
lub www.szukamypolski.com/wystawy/
zagubiony, www.szukamypolski.com/
wystawy/zagubiony. 

Wystawa może być pretekstem do 
wprowadzenia uczniów w problematykę 
dialogu międzykulturowego. Prosimy, aby 
większe grupy uczniowskie zgłaszały dzień 
wcześniej swój przyjazd na wystawę. | 
 izabeLa bajbak

MAJówKA
z gimnazjum nR 2

 |  Jak co roku, uczniowie Gimna-
zjum nr 2 zapraszają mieszkańców Pusz-
czykowa na majówkę , która odbędzie się 
na boisku szkoły, 17 maja. Tematem prze-
wodnim będzie „Świat Dzikiego Zachodu”. 
Na wszystkich czekać będą: loteria fanto-
wa z ciekawymi nagrodami, fantastyczne 
występy uczniów, stoiska z różnościami, 
mnóstwo zabawy i gość – niespodzianka. 
Trzy kawiarenki oferować będą smakołyki 
przygotowane przez uczniów klas trzecich 
i ich rodziców. Zapraszamy! | 
 uczniowie giMnazjuM nr 2
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oŚwiataPOzNAwANIE 
JAPONII

 |  Obchody Dnia Japońskiego 
w ramach poznawania krajów i kultur 
różnych państw odbyły się 20 kwietnia w 
Szkole Podstawowej nr 2. Uroczystość zo-
stała przygotowana przez klasy IIIa, IIIb, 
IIIc i IIIb wraz z wychowawczyniami.  
Na uroczystość zaproszono klasy trzecie  
i „0” ze Szkoły Podstawowej nr 1. 

Uczniowie mieli okazję poznać tra-
dycyjne stroje japońskie, uczestniczyć  

w warsztatach orgiami, grać w gry i zaba-
wy oraz smakować specjały kuchni japoń-
skiej. Jedną z wielu atrakcji była prezen-
tacja przez studentkę japonistyki Zuzannę 
Chade najpopularniejszej rasy psów w Ja-
ponii, jaką jest rasa shiba inu. Na koniec 
dzieci nauczyły się japońskiej piosenki, 
która zaczyna się od słów: „O O KINA 
UTADAJO, ANO JAMA NO MUKUKALA, 
KIKOETE KURUDARO O O KINA UTA-
DAJO”. |   haLina groMnicka 

jajo w centRum uwagi 
 |  Tradycje związane z Wielkanocą 

są wciąż aktualne. Najważniejszym sym-
bolem życia, płodności, młodości, miłości  
i siły jest jajko. W związku z długą tradycją 
jaja, postanowiliśmy i my je uhonorować. 
Uczniowie oddziału „0 a” oraz klasy II b 
przygotowali przedstawienie wielkanocne. 
Przypomnieli o tradycjach wielkanocnych 
recytując wiersze, śpiewając przyśpiewki, 
tańcząc i opowiadając ciekawostki o jaju. 
Było wesoło i kolorowo. Po scenie biega-

ły zajączki, baranki, biedronki i barwne 
pisanki. Ogłosiliśmy konkurs plastyczny 
na „Wesołe jajo”. Wzięło w nim udział 26 
uczniów z klas I – VI oraz dzieci z zerówek. 
Prace były oryginalne, wykonane z różnych 
materiałów. W okresie świątecznym deko-
rowały hol przy wejściu głównym do szkoły.

i miejsce zdobyła Oliwia Białasik z kl. I b,
ii miejsce – Margareta Ohnsorge z kl. II b,
iii miejsce – Ania Czombik z kl. II b
wyróżnienia: Zerówka „0a”, Zerówka „0b”, 

Maja Nowicka kl. I b, Ania Pachura kl. Ib, 
Wiktoria Witczak kl. I b, Paweł Gołąb kl. I b, 
Julia Słowińska kl. II a, Marta Stefańska 
kl. II a, Monika Dynowska kl. II b, Jagoda 
Marcinkowska kl. II b, Marcel Gawroński  
kl. II b, Jan Iwaszkiewicz kl. II b, Jessica 
Blicharz kl. IV a, Olga Iwaszkiewicz kl. IV a, 
Zosia Piotrowska kl. IV a, Zosia Zysnarska  
kl. IV a, Weronika frąckowiak kl V b,  
Kacper Pietrzak kl. VI a. pozostali uczestnicy: 
Ania Słabosz kl. II b, Angelika Blicharz kl. III a, 
Paulina Nowicka kl. III a, Patrycja Nowicka  
kl. III a, Anastazja Potocka kl. III a, Marta Kraul 
kl. V a, Zuzia Rost kl. V a. 
Wszyscy uczniowie utrzymali dyplomy  
oraz słodkie upominki.
 dagMara MichaLska, sP nr 2 Puszczykowo

RANNE PTASzKI
 |  Zdobywanie wiedzy może odbywać 

się o każdej porze. Jednak im wcześniej, 
tym lepiej. 17 kwietnia już o godz. 5.30 
uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 
2 w Puszczykowie uczestniczyli w specjali-
stycznych zajęciach ornitologicznych. Jesz-
cze słońce nie wzeszło, a my dzielnie masze-
rowaliśmy po urokliwych puszczykowskich 
terenach. Przewodził nam znawca ptasich 
głosów, pan Krzysztof Paszkowski, któ-
ry wielokrotnie dzielił się już nami swoją 
wiedzą i pasją w terenie i w sali lekcyjnej. 
Śpiewały kosy, sikory bogatki i modraszki. 
Przy ulicy Niwka Stara dźwięcznie śpiewa-
ły zielono–brązowe dzwońce. W wilgot-
nych miejscach rozpościerały się kobierce 

ziaropołów wiosennych i bluszczyka kur-
dybanka o ciemnofioletowych kwiatach,  
z których można przyrządzić sałatkę.  
W zakrzewieniach nad Wartą i w ogrodach 
rozlegał się śpiew pokrzewek czarnołbi-
stych (kapturek) i piegż. Wśród gałęzi 
drzew dzięcioły duże prowadziły pojedy-
nek na gesty. Na nadwarciańskiej łące że-
rowały szpaki i drozdy kwiczoły. Po rzece 
pływały znane wszystkim kaczki krzyżów-
ki. Kaczory pyszniły się połyskującymi 
niebiesko-zielonym ubarwieniem głowy.

Kiedy obserwowaliśmy mewę śmiesz-
kę, ponad naszymi głowami przeleciały 
dwa bociany białe. Pojawiły się też kolo-
rowe sójki. Serdecznie dziękujemy panu 

Krzysztofowi Paszkowskiemu za po-
święcony nam czas. Mimo zimna, wcze-
snej pory i wilgoci miło wspominamy tę 
przygodę i z niecierpliwością oczekujemy  
następnej! | 

Marta zawadzka, Marta fąs, joanna biedroń
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aktualnoŚci

 |  Organizacje pozarządowe szu-
kające funduszy na realizację swoich 
działań społecznych, prozdrowot-
nych, kulturalnych mogą strać się  
o wsparcie wielu fundacji. Podajemy 
te, do których obecnie można składać 
wnioski.

konkuRs:  
PARTNERSTwO  
inicjatyw społecznych

29 maja upływa termin nadsyłania li-
stów intencyjnych w ramach programu 
Partnerstwo Inicjatyw Społecznych. O do-
tacje mogą ubiegać się trójstronne partner-
stwa organizacji pozarządowych z Niemiec, 
Polski, Ukrainy, Białorusi lub Obwodu Ka-
liningradzkiego. Organizatorzy programu 
udzielają wsparcia w poszukiwaniu trze-
ciego partnera.

Szczegółowe zasady ubiegania się  
o dotacje dostępne są na stronie Pro-
gramu Partnerstwo Inicjatyw Spo-
łecznych: www.batory.org.pl/pis/ 
/zasady.utf8.htm 

konkuRs: oRganizacja  
wypoczynku wakacyjnego

Zarząd Województwa Wielkopolskie-
go ogłosił otwarty konkurs ofert na reali-
zację zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie ochrona  

i promocja zdrowia – profilaktyka i rozwią-
zywanie problemów uzależnień (alkoholo-
wych i/lub narkotykowych ) „Organizacja 
wypoczynku wakacyjnego, połączonego 
z oddziaływaniem socjoterapeutycznym  
dla dzieci z rodzin z problemem uzależ-
nień”. Oferty można składać do 14 maja 
2009 w Poznaniu. 
Dodatkowe informacje można  
uzyskać pod numerami telefonów:  
061 647 53 28, 061 647 53 38. 

FuNdACJA  
RONAldA MCdONAldA  
pomaga dzieciom

Fundacja Ronalda McDonalda wspiera 
organizacje o zasięgu krajowym realizują-
ce programy, które pomagają bezpośred-
nio dzieciom żyć w zdrowiu i pomyślności.  
Na dotacje liczyć mogą organizacje chary-
tatywne typu non-profit działające na rzecz 
dzieci i nie prowadzące działalności gospo-
darczej. Fundacja jest najbardziej zaintere-
sowana programami, które bezpośrednio 
wpływają na poprawę zdrowia i pomyśl-
ności dzieci i młodzieży do 18 roku życia, 
wymagają dofinansowania w celu pełnej 
realizacji, mają jasno wyrażone cele i ich 
uzasadnienie, dają możliwość określenia 
wymiernych rezultatów.
Bliższe informacje na stronie: 
www.frm.org.pl/pl/dotacje

FuNdACJA bRE bANKu 
Fundacja dofinansowuje lub współ-

finansuje działania organizacji pożytku 
publicznego, instytucji oświatowo-nau-
kowych lub instytucji ochrony zdrowia. 
Koncentruje się głównie na wspiera-
niu obszarów: nauki i edukacji, ochrony 
zdrowia i opieki społecznej oraz kultury  
i dziedzictwa narodowego. Fundacja reali-
zuje i wspiera m.in. programy stypendial-
ne bądź edukacyjne, kampanie społeczne, 
mające na celu wdrożenie określonych po-
staw, nagłośnienie określonego problemu 
społecznego, a także jednorazowe przedsię-
wzięcia i projekty. Adresatami pomocy ze 
strony fundacji mogą być: dzieci i młodzież 
szkolna, studenci i uczniowie szkół śred-
nich, samorządy, organizacje społeczne  
i instytucje realizujące programy w zakresie 
podnoszenia, poziomu wiedzy i przedsię-
biorczości, osoby chore i wymagające opieki 
specjalistycznej, organizacje charytatywne 
i ich podopieczni, instytucje zajmujące się 
propagowaniem kultury, opieką nad dzieła-
mi sztuki oraz ochroną zabytków.
Bliższe informacje na stronie: 
www.brebank.pl/fundacjabrebanku 

taRgi pRacy  
I wOlONTARIATu 

Wielkopolska Rada Koordynacyjna 
zaprasza wielkopolskie organizacje poza-
rządowe do wzięcia udziału w Wielkopol-
skich Targach Pracy i Wolontariatu Orga-
nizacji Pozarządowych – Poznań 2009. 
W tym roku targi odbędą się 21 i 22 maja  
na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Po-
znaniu pod hasłem „ Kreatywni, innowa-
cyjni, przedsiębiorczy... wrażliwi społecz-
nie”. Bliższe informacje na stronie: 
www.wrk.org.pl |  katarzyna nowak 

PO wSPARCIE  
dO FuNdACJI 

w góRy i nad moRze 
 |  Jak co roku, Rada Miasta i Urząd 

Miejski w Puszczykowie zorganizowali 
wypoczynek letni dla dzieci i młodzie-
ży. Zaplanowano dwa obozy, jeden nad 
morzem – w Mrzeżynie od 22 czerwca  
do 3 lipca br., drugi – między 12 i 19 lipca 

– w położonej w górach Szczawie. 
W ramach organizacji wypoczynku 

miasto pokrywa koszty przewozu, opieki 
odpowiedniej kadry oraz częściowo koszty 
obozu oraz ubezpieczenie. Odpłatność za 
uczestnictwo ucznia w obozie nad morzem 

wynosi 500 zł, w górach – 400 zł. Zgłosze-
nia Urząd Miejski przyjmował do 10 maja, 
ale nadal można wpisywać się na listę 
rezerwową. Zgłoszenia przyjmowane są  
w sekretariatach szkół. Więcej informacji 
na stronie: www.puszczykowo.pl. | lm



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

mikRoRegion

 |  Po raz pierwszy przedstawio-
no szerokiej publiczności cele roz-
woju, działającego od stycznia 2009, 
Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu 
Wielkopolskiego Parku Narodowego.

W spotkaniu, które 28 kwietnia 2009 
r. odbyło się w Puszczykowie udział wzię-
li wójtowie i burmistrzowie, pracownicy 
urzędów oraz przewodniczący rad sze-
ściu należących do stowarzyszenia gmin, 
dyrektor i przewodniczący Rady Nauko-
wej WPN, pracownicy nadleśnictw Babki  
i Konstantynowo, a także przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu. 

Prezes Stowarzyszenia Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka wskazała na potrzebę 
współpracy Stowarzyszenia z Wielkopol-
skim Parkiem Narodowym i Starostwem 
Powiatowym w Poznaniu przy planowanej 
budowie drogi rowerowej na trasie Szre-
niawa – Jeziory – Puszczykowo oraz za-
projektowania infrastruktury turystycz-
nej na terenie pozostałych gmin. Projekt 
zostanie zgłoszony do Wojewódzkiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego  
w ramach następnego konkursu o fun-
dusze europejskie na rozwój turystyki  
w województwie wielkopolskim.

Mimo krótkiego okresu działalności 

stowarzyszenie ma już pierwsze osiągnię-
cia. Dwa projekty edukacyjne: „Ochrona 
kasztanowców w gminach Mikroregio-
nu WPN” i „Stymulowanie zachowań 
przyjaznych środowisku” uzyskały dofi-
nansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Do połowy maja  
we wszystkich gminach zostaną wy-
znaczeni koordynatorzy projektów, któ-
rzy rozpoczną współpracę ze szkołami,  
organizacjami pozarządowymi, nadleśnic-
twami i Parkiem Narodowym. Efektem 
projektów będzie inwentaryzacja kaszta-
nowców na terenie gmin Mikroregionu 
oraz wiele działań edukacyjnych, które 
powinny zwiększyć wiedzę mieszkańców  
na temat ochrony tych pięknych drzew 
oraz ochrony klimatu. | 

 MagdaLena oLejniczak-saLewicz 

pieRwsze osiągnięcia

wySTAwA KOSTIuMów
 |  Balowe suknie z papieru, folii, 

nakrętek po wódce czy splecionej ta-
śmy wideo – dzieła sztuki Ireneusza 
Domagały do 10 maja wystawia Galeria 
Miejska w Mosinie. Wernisaż odbył się  
17 kwietnia br. Irenuesz Domagała , arty-
sta, grafik, rysownik, scenograf profesor 

Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu 
wystawę dedykował wybitnej aktorce 
Sławie Kwaśniewskiej. Zrealizował po-
nad 50 projektów scenografii i kostiumów  
do baletów, spektakli w Polsce i za grani-
cą. Swoje niekonwencjonalne kostiumy 
tworzył również dla Telewizji Polskiej. | lm

KórNIK.  
spotkaj się z Białą damą 

 | Gmina Kórnik zaprasza na XVI 
Kórnickie Spotkania z Białą Damą, które 
odbędą się 23-24 maja. Wśród atrakcji 
m.in.: pokazy i warsztaty rzemiosła arty-
stycznego, bieg uliczny, show motocykli 
Harley Davidson, występy artystów ziemi 
kórnickiej, pokaz taekwondo, finał ogólno-
polskiego konkursu graffiti Kórnicka Biała 
Dama, raperzy, biesiada pod wodzą Zbi-

gniewa Górnego z udziałem gwiazd pol-
skiej estrady, teatru i kabaretu, widowisko 
multimedialne i pokaz laserowy. Szczegóły 
na: www.kornik.pl.

KOmOrNIKI.
gminni aRtyŚci 

 | Z okazji Dni Komornik 21 maja 
o godz. 17 w Sali „Piwnica” otwarta zosta-
nie wystawa prac twórców działających na 
terenie gminy Komorniki „Artyści Gminy 
Komorniki”. 

rOgAlIN. 
Remont pałacu

 | W Pałacu w Rogalinie nadal trwa 
remont. W związku z tym wszystkie eks-
pozycje dla zwiedzających są nieczynne 
do 30 września br. Park przy muzeum 
jest jednak dostępny dla zwiedzających. 
Wstęp wolny. Od 1 maja do końca wrze-
śnia otwarty jest w godz. 9-20. Na stronie 
internetowej www.mnp.art.pl/rewalory-
zacja można oglądać przebieg prac rewa-
loryzacyjno-remontowych. | 
 oPrac. lm

wieŚci z mikRoRegionu
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z POwIATu

 |  W poznańskiej Auli  Nova 
27 marca odbył się koncert z okazji 10-lecia  
powiatu poznańskiego. Gospodarzami 
wydarzenia byli Jan Grabkowski, Sta-
rosta Poznański oraz Piotr Burdajewicz, 
Przewodniczący Rady Powiatu Poznań-
skiego. Na scenie wystąpili: Affabre 
Concinui, Grzegorz Tomczak z zespołem 
i Audiofeels. Wśród zaproszonych go-
ści znalazły się osoby, które w minionej 
dekadzie pracowały na rzecz powiatu: 

przedstawiciele lokalnych władz samo-
rządowych, wielkopolscy parlamentarzy-
ści, radni obecnej i minionych kadencji. 
Dużą grupę stanowili przedstawiciele 
stowarzyszeń i fundacji realizujących za-
dania z zakresu kultury, sportu, turysty-
ki, edukacji i ochrony zdrowia na rzecz 
powiatu. 

Obchodom towarzyszyło wydanie pu-
blikacji podsumowującej najważniejsze 
osiągnięcia minionego dziesięciolecia. 
Patronat mediany nad imprezą sprawo-
wała Telewizja TVP3 Poznań. |  

 krzysztof Piechocki, wydział ProMocji

KONCERT  
na 10-lecie powiatu 

POwIAT  
na taRgach  
w CANNES

 |  Ponad 300 tysięcy hektarów pod 
inwestycje zaprezentował powiat poznań-
ski na targach nieruchomości MIPIM 
2009 w Cannes. Impreza ta skupia inwe-
storów, architektów, deweloperów, przed-
stawicieli miast i regionów oraz inne 
osoby związane z branżą nieruchomości  
z całego świata. W ofercie przedsta-
wionej przez powiat znalazły się tereny 
zlokalizowane w gminach Buk, Czerwo-
nak, Pobiedziska, Rokietnica i Tarnowo 
Podgórne, przeznaczone zarówno pod 
aktywizację gospodarczą (nieuciążliwą  
dla środowiska produkcję, magazyny, 
składy i usługi), jak i pod budownictwo 
mieszkaniowe i hotele. Mimo widoczne-
go spowolnienia na rynku nieruchomo-
ści, stoisko odwiedzali inwestorzy zain-
teresowani terenami podpoznańskich 
gmin. Liczymy, że te spotkania zaowocują  
w przyszłości konkretnymi inwestycjami. |
 hanna koLanowska-Pogrzebna, 

 wydział�ProMocji

wIzyTA w KORbACH

 |  Starosta Poznański, Przewod-
niczący Rady Powiatu w Poznaniu oraz 
Dyrektor i Wicedyrektor Zespołu Szkół 
nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich  
w Swarzędzu, 5-8 kwietnia złożyli wizytę 
w Centrum Kształcenia Zawodowego przy 
Izbie Rzemieślniczej w Korbach w Niem-
czech. Podczas wizyty podpisano umowę 
o partnerstwie pomiędzy instytucjami 
kształcenia zawodowego w Polsce i Niem-

czech (Zespół Szkół nr 1 im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Swarzędzu oraz 
Centrum Kształcenia Zawodowego przy 
Izbie Rzemieślniczej w Korbach), która 
przypieczętowała wieloletnią współpra-
cę opierającą się na wymianie uczniów,  
w dużej mierze finansowaną z funduszy 
Unii Europejskiej. Już w maju br. powiat 
poznański odwiedzą uczniowie z Nie-
miec. |  joanna MichaLska, wydział�ProMocji
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nie pij,  
Bo zapłacisz

 |  Za spożywanie alkoholu w miej-
scach publicznych na terenie Puszczykowa 
grozi kara – przypomina straż miejska.  
I ostrzega, że zmierza egzekwować ten za-
kaz. Za picie piwa, wina czy innego trunku 
z procentami w miejscu publicznym moż-
na zapłacić 100 zł. Dotyczy to m.in. takich 
miejsc, jak zakole Warty czy pole biwakowe 
przy ul. Cyryla Ratajskiego. |  lm

BezpieczeństwoPOlICyJNE SuKCESy
w PuSzCzyKOwIE 

 |  W marcu na terenie Puszczykowa 
doszło do dwóch dużych akcji policyjnych, 
w których policjanci z Komendy Miejskiej 
w Puszczykowie brali czynny udział. Jedna 
dotyczyła odkrycia w garażu w Puszczy-
kowie dziupli z częściami ze skradzionych 
aut. Niektóre fragmenty pojazdów już zi-
dentyfikowano (wymontowane z pojaz-
dów, które zginęły w Tarnowie Podgórnym,  
na poznańskim Nowym Mieście, a także  
w Niemczech i Holandii), inne części prze-
kazano do szczegółowych badań. Zatrzyma-
no syna właściciela posesji oraz jego znajo-
mego, którzy wspólnie sprzedawali części 
na kiermaszu w Przeźmierowie. Mężczyźni 
tłumaczyli, że towar kupili od innych osób, 
nie wiedząc, że pochodzi z kradzieży. 

bRAzylIJSKA KOKAINA  
w MASzyNCE  
do mielenia mięsa
Cztery kilogramy czystej 
kokainy wartej ok. milion 
złotych przechwyciło CBŚ 
w Puszczykowie. Narkoty-
ki przyjechały z Brazylii do 
Polski ukryte w elektrycznej 
maszynce do mielenia mięsa. 
Paczki dokładnie przylegały 
do ścianek maszynki, ponad-
to były zabezpieczone folią aluminiową. 
A wszystko po to, by nie były widoczne  
w podczerwieni. Funkcjonariusze od kilku 
tygodni tropili przemyt kokainy z Ameryki 
Południowej do Polski. W Puszczykowie, 

z pomocą policjantów z naszej komendy, 
przygotowali zasadzkę na kierowcę, któ-
ry wiózł w osobowym renault przesyłkę 
zaadresowaną do 38-letniej mieszkanki 
Komornik. Na widok funkcjonariuszy 

kierowca próbował uciekać. 
Po krótkim pościgu został 
zatrzymany. Był to 48-let-
ni mieszkaniec Wielkopol-
ski, wcześniej już karany  
za przestępstwa gospodarcze.  
Za przewóz 4 kg kokainy 
grozi mu min. trzy lata wię-
zienia. Jak informują poli-

cjanci, mieszkanka Komornik oraz jej mąż 
(który był poszukiwany do odbycia kary  
za przestępstwa gospodarcze) także zosta-
li zatrzymani. Postępowanie w tej sprawie 
nadzoruje Prokuratura Krajowa. |  Mos

 | INTERWENCJE. Strażnicy in-
terweniowali 53 razy. Cztery interwencje 
przekazano do Referatu Inwestycji Urzę-
du Miejskiego, jedną do firmy Eko-Rondo 
(wypompowywanie wody), osiem do firmy 
Flora, dwie do Enei w celu naprawy uszko-
dzonej sieci energetycznej i dwie do Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego oraz jedną do 
Straży Miejskiej w Luboniu.

 | POUCZENIA: W związku ze złym 
parkowaniem wystawiono 16 pouczeń wła-
ścicielom aut oraz pouczono za inne wy-
kroczenia (brak opieki nad psami, spalanie 
śmieci, spożywanie alkoholu, wjazd do lasu) 
– 22 osoby.

 | UKARANI: Ukarano 12 osób za 
złe parkowanie na kwotę 1200 zł (założo-

z działalnoŚci stRaży miejskiej 
21.03.2009 – 22.04.2009 no 12 blokad), jedną osobę za parkowanie  

w pasie zieleni na kwotę 100 zł, trzy osoby  
za brak opieki nad psem na kwotę 600 zł.  
16 razy zastosowano ostrzeżenie w postaci 
tzw. „żółtej karty”. 

 | INNE: Przeprowadzono kontrole 
miejsc, w których spożywany jest alkohol 
i podrzucane są śmieci. Przeprowadzono 
również kontrole umów na wywóz odpa-
dów bytowych. Nie ujawniono przypadków 
braku umów.

 | W omawianym okresie zabezpieczo-
no dwie procesje, imprezę rowerową oraz 
złapano osiem bezpańskich psów i dwie 
świnki wietnamskie, które przewieziono do 
przytuliska. Przeprowadzono cztery wspól-
ne służby z policją oraz jedną ze strażą par-
ku. Dokonano osiem kontroli stacjonarnych 

fotoradarowych na ul. Dworcowej, Poznań-
skiej, Kopernika, Czarnieckiego, Studzien-
nej, Sobieskiego oraz 3 maja, wspólnie ze 
strażą miejską z Mosiny. | 
 dariusz borowski, 

koMendant�straży�Miejskiej�w�PUszczykowie

hZGONYg 
W związku z tym, że w ostatnich numerach „Echa Puszczykowa” nie publikowaliśmy nazwisk osób zmarłych w Puszczykowie, podajemy zgony od końca stycznia do końca kwietnia.

â 09.01.1946 DANUTA HELENA RUTKOWSKA � 24.01.2009
â 05.04.1952 STANISŁAW BUKOWSKI � 25.01.2009

â 29.07.1929 BRONISŁAWA KIERCZYŃSKA � 26.01.2009
â 17.07.1923 REGINA MARIA KABZA-KLATT � 27.01.2009 

â 06.10.1925 STANISŁAW ALOJZY KONIECZNY � 05.02.2009
â 04.04.1954 MAREK JĘDRASZYK � 06.02.2009

â 16.07.1946 HALINA MAŁGORZATA PISKORSKA � 11.02.2009
â 08.08.1926 STANISŁAW SZCZUROWSKI � 26.02.2009
â 17.09.1933 GRZEGORZ BRUNON OKROY � 10.03.2009

â 12.04.1929 STANISŁAW JÓZEF STRZELCZYK � 16.03.2009
â 30.09.1948 TADEUSZ HIERONIM BERESZYŃSKI � 15.03.2009 

â 21.08.1944 KAZIMIERZ MIROSZ � 17.03.2009
â 23.06.1957 DOROTA BEATA ŻWIRKO � 23.03.2009

â 23.06.1924 JANINA WANDA ORNOCH � 28.03.2009
â 06.04.1937 MARIAN IWANOWSKI � 30.03.2009
â 09.08.1930 JADWIGA LIPIŃSKA � 31.03.2009

â 26.05.1927 ZENON WOJCIECH SKIBIŃSKI � 31.03.2009
â 22.12.1955 HANNA EWA ALLECOU � 04.04.2009

â 22.06.1921 LEON WALCZAK � 25.04.2009
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SPORT

KwAlIFIKACJE dO POwIATu 
w lEKKIEJ ATlETyCE 

 |  Indywidualne Eliminacje Miej-
skie w Lekkiej Atletyce odbyły się 27 
kwietnia na gościnnym obiekcie lekko-
atletycznym Liceum Ogólnokształcącego 
w Puszczykowie. Przy słonecznej pogo-
dzie puszczykowscy gimnazjaliści wyka-
zali się sporymi umiejętnościami. Do za-
wodów powiatowych zakwalifikowali się 
czterej zawodnicy w każdej konkurencji:
(G1, G2 – uczniowie gimnazjum nr 1 i nr 2)
dziewczęta: 100 m: 1. Małgorzata Leśna 
G2, 2. Zuzanna talarczyk G2, 3. Beata  

Kistowska G1, 4. Daria Szczublewska G1;  
300 m: 1. Anna Kucharczyk G1, 2. Magdalena 
Samol G2, 3. Monika Obrochta G2, 4. Kamila 
Astapczyk G1; 600 m: 1. Anna Rożek G1, 
2. Anna Przondo G2, 3. Agnieszka Szymańska 
G1, 4. Weronika Żak G1; skok w dal: 1. Sara
Kujawiak G1, 2. Ewa Pawlaczyk G2,  
3. Dominika Wietrzyska G1, 4. Natalia 
Borowiecka G1; Rzut oszczepem: 1. marta 
łuczak G2, 2. Daria łukaszyk G2
chłopcy: 2000 m: 1. maksymilian Wojewoda 
G2, 2. Aleksandr łuczak G2, 3. Adam Halicki 
G2, 4. Bartosz tyliński G1; 1000 m: 1. Bartosz 
Grabowski G2, 2. Arkadiusz Walicht G1,  
3. Cofta Jan G2, 4. Antoni Szcześniak G1;  

300 m: 1. tomasz Kociołek G2, 2. Kamil 
Buczko G2, 3. Piotr Majewski G1, 4. Adam 
Kujawa G2; 100 m: 1. Mateusz Józefiak G2, 
2. Michał Ratajczak G2, 3. Bożydar Kalarus 
G1, 4. Hubert Olejniczak G1; Rzut oszczepem: 
1. Jakub Matuszczak G2, 2. Jarosław Miś 
G1, 3. Stanisław taraszkiewicz G2, 4. Julian 
Nowakowski G1; skok w dal: 1. Michał 
Bioniecki G1, 2. Michał Knapiński G1,  
3. Adam Michalski G2, 4. Przemysław 
Kotnecki G2; pchnięcie kulą: 1. Piotr 
Szczerbal G1, 2. Maciej Depczyński G1,  
3. Norbert Liniewicz G2, 4.Dominik Majchrzak 
G2; Rzut dyskiem: 1. Daniel Wierzbicki G2, 
2. Adam Przybyszewski G2; sztafeta 4 x 100 
m: 1. Gimnazjum Nr 2, 2. Gimnazjum Nr 1 
opiekunowie: gimnazjum nr 1: marlena 
Jagaciak i Wiesław Bartkowiak, Gimnazjum  
nr 2: Karina Bukowska i Przemysław 
Hejnowicz. zbigniew gorzeLanny

CzwóRbóJ lEKKOATlETyCzNy 
 – eliminacje podstawówek 

 |  Eliminacje Miejskie w Czwórboju 
Lekkoatletycznym odbyły się 28 kwietnia 
na stadionie lekkoatletycznym puszczy-
kowskiego liceum. Tym razem eliminacje 
połączone były z zawodami powiatowy-
mi, dzięki temu puszczykowianie mie-
li okazję porównać swoje umiejętności  
z najlepszymi w powiecie.

Szkoły były reprezentowane przez sześć 
osób, natomiast do wyniku reprezentacji 
wliczano pięć najlepszych wyników. | 

eliminacje miejskie wśród dziewcząt 
wygrała szkoła podstawowa nr 2 
zdobywając 762 punkty, występując  
w składzie: Zuzanna Rost – 174 punkty,  
Natalia Gagat – 121, Daria tylska – 142, Magda 
Majewska – 140, Wiktoria Drożdżynska – 153, 
Joanna Krzemkowska – 153.
szkoła podstawowa nr 1: Ksenia Soloryea 
– 153, Paulina Janasik – 88, Marta Knapińska 
– 117, Daria Walicht – 72, Magda Norek – 81, 
Róża Bąkowska – 68. 
najlepszą zawodniczką została Zuzanna Rost 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 – 174 punkty.

wśród chłopców pierwsze miejsce zajęła 
reprezentacja „jedynki”, zdobywając 842 
punkty. Skład: Piotr Dziedzic – 147, Szymon 
Nowacki – 138, Krzysztof Wożniak – 116, 
Przemysław Pruszyński – 105, Karol Nagórski 
– 167, Krzysztof Strojny – 224.
szkoła podstawowa nr 2: Krzysztof Halicki 
– 73, Patryk Nawrocki – 120, Marcin Habernik 
– 103, Szymon Majewski – 145, Krystian 
Kujawa – 144, Patryk Walkowiak – 161.
najlepszym zawodnikiem, który zdobył 224 
punkty został Krzysztof Strojny ze Szkoły 
Podstawowej nr 1.
zespoły przygotowali: Szkoła Podstawowa 
nr 1 – Maria taraszkiewicz i Wiesław 
Bartkowiak, Szkoła Podstawowa nr 2 – 
Marzena Johaniewicz i Michał Przybylski.

 zbigniew gorzeLanny

polska Biega
 |  Puszczykowianie przygotowy-

wali się do wielkiego biegu 7 maja. To 
już piąta odsłona ogólnopolskiej akcji 
„Polska Biega”. Wpisuje się w nią orga-
nizowany w Puszczykowie bieg na za-
kolu Warty. 

Między 5-10 maja przebiegła Szta-
feta Polska Biega, czyli ekipa złożona z 
entuzjastów biegania i znanych osób ze 

świata mediów, sportu i filmu. Cztery 
drużyny wystartowały z miejscowości 
Piątek w woj. łódz-
k im, uznawanej 
za geograf iczne 
centrum Polsk i. 
Jedna z nich, bie-
gnąca do Słubic,  
7 maja zaw itała  

do Puszczykowa! Więcej informacji  
na stronie www.polskabiega.pl. | lm

akcja „gazety wyBoRczej” i tvp
Pomysł akcji zrodził się kilka lat temu w głowach dziennikarzy: 
Piotra Pacewicza, wicenaczelnego „Gazety Wyborczej” i Roberta 
Korzeniowskiego, czterokrotnego mistrza olimpijskiego w chodzie  
i szefa tVP Sport. Zarazili swoją pasją wszystkich, którym leży na sercu 
zdrowie i samopoczucie Polaków. 
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SPORT

 |  Sześciu zawodników reprezen-
towało Puszczykowo na Mistrzostwach 
Polski Juniorów w Badmintonie, które 
odbyły się między 24 i 26 kwietnia w Czę-
stochowie. Przyjechali zawodnicy z całej 
Polski, w tym reprezentanci kadry naro-
dowej. W kategorii chłopaków, w której 
startowało ponad 60 singlistów, grało 
czterech zawodników z Puszczykowa. 
Odpadli jednak w pierwszej rundzie. Ka-
tegoria dziewczyn zgromadziła 35 zawod-
niczek. Nasze dwie zawodniczki dotarły 
do drugiej rundy, w której musiały uznać 
wyższość rywalek. W grach podwójnych 
dziewczyny O.Malinowska/K.Kistowska 
dotarły do ćwierćfinału, w którym w wal-
ce o medal uległy zawodniczkom z Głub-
czyc . | jj

BadmintoniŚci  
NA yONEx POlISH OPEN

 |  Puszczykowski debel w składzie J. 
Janaszek / P. Niewoliński reprezentował 
klub PTS Puszczykowo na Międzynaro-
dowych Mistrzostwach Polski w badmin-
tonie Yonex Polish Open, które odbyły się  
w Warszawie 25-29 marca 2009. W impre-
zie startowało 175 zawodników i zawodni-
czek z 26 krajów. Nasi zawodnicy w turnie-
ju głównym zmierzyli się z Chińczykami 

z Tajpeju Hung Ling Chenem i Yu Lang 
Linem. Kuba z Pawłem zdołali zdobyć  
12 punktów w pierwszym i 7 punktów  
w drugim secie przegrywając ostatecznie 
2:0. Nasi zawodnicy przegrali ze zwycięz-
cami całego turnieju. 

Wojtek Szkudlarczyk, mieszkaniec Pusz-
czykowa, zajął trzecie miejsce w miksta i za-
brnął do ćwierćfinału w grze deblowej. | jj

zagRali w słupcy 
 |  W Słupcy 28 marca odbył się turniej 

badmintona z cyklu Mistrzostwa Miasta 
Słupcy. Na zawody pojechała liczna grupa z 
Puszczykowa, w tym najmłodsi członkowie 
sekcji badmintonowej PTS: Zuza Krakow-
ska, Mateusz Kędziora, Kacper Mazur, Mi-
kołaj Czekała, Jonasz Mazur. 

Największy sukces odniosła Zuzia – 
drugie miejsce i srebrny medal w kategorii 
dziewczynek klas I-III szkoły podstawo-
wej. W finale, po wyrównanej walce, nie-

znacznie uległa zawodniczce z Gniezna. 
Chłopcy klas IV-VI stanowili najliczniej 
obsadzoną kategorię, w której Mateusz  
i Kacper odnotowali po dwa zwycięstwa  
i dwie porażki. 

W kategorii juniorów triumfowała Kasia 
Kistowska, pokonując w finale zawodnicz-
kę ze Słupcy. Kategorię „Open mężczyzn”  
wygrał Jakub Janaszek, jego deblowy kole-
ga Paweł Niewoliński uplasował się na trze-
cim miejscu. | jj

MISTRzOSTwA POlSKI

MISTRzOSTwA
PuSzCzyKOwA

 |  18 kwietnia odbyła się I edycja 
Mistrzostw Puszczykowa w Badminto-
nie. W imprezie mogli startować wszyscy 
mieszkańcy Puszczykowa. Zawody roz-
grywane były w kategoriach dziecięcych  
i dorosłych. Rozegrany został też mecz po-
kazowy zawodników PTS-u M. Nowaka  
i M. Szkudlarczyka.

W kategorii najmłodszych dziewczynek 
pierwsze miejsce zdobyła Zuzia Krakow-
ska przed swoją siostrą Nataszą. W chłop-
cach klas IV – VI zwyciężył Kacper Mazur, 
przed Mikołajem Czekałą i Erykiem Grze-
gorskim. W kategorii gimnazjalistów zwy-
ciężył Paweł Bakun, pokonując w finale Jo-
nasza Mazura, trzeci był Filip Grzegorski. 
W silnie obsadzonej grupie męskiej wygrał 
Bartosz Bukowiecki, pokonując drugiego 
Jakuba Krakowskiego i trzeciego Lecho-
sława Janaszka. 

Druga edycja Mistrzostw Puszczyko-
wa w Badmintonie odbędzie się w paź-
dzierniku. | jj
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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


