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Przyszłość
MOSir-u
WstęPna koncePcja  

ZAgOSpOdAROWANIA TERENu
Miejskiego ośrodka sPortu i rekreacji
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FElIETON

Sztuka  
kompromisu

Szanowni Państwo,
Ciągle się jej uczę wierząc, że dzięki niej uda się unikać 

konfliktów. Wydawałoby się, że modelowym elementem 
pozwalającym na zrozumienie motywów działania i tym  
samym zminimalizowanie potencjalnego niezadowolenia  
jest rzetelna informacja. Tymczasem w mojej krótkiej praktyce 
„burmistrzowania” nierzadko przekonuję się, że im więcej 
informacji, tym większego można spodziewać się ataku, 
przeważnie ze strony osób, które dostrzegają tylko  
tzw. jedną stronę medalu. 

Klasycznym przykładem jest prezentacja miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy mają 
prawo je znać na każdym etapie tworzenia, po to by móc w porę 
zaprotestować przeciwko naruszeniu ich interesów. Cóż jednak 
zrobić, jeśli każdy plan narusza czyjeś interesy? Oto przykłady: 

– Dzięki nowemu planowi właściciel będzie mógł podzielić 
grunt rolny na kilka działek, na których pobudują się dzieci. 
W celu wydzielenia działek potrzebne jest zapewnienie pełno-
wymiarowej drogi dojazdowej. Można ją poprowadzić jedynie 
kosztem komfortu sąsiada, obok domu którego będą od tej pory 
przejeżdżać samochody. Sąsiad protestuje. Fakt – jest to sprzeczne 
z polityką miasta-ogrodu, w którym obowiązującą zasadą jest 
maksymalnie jeden dom dwurodzinny na jednej, dużej działce. 
Czy protest powinien zostać uwzględniony?

– Właściciel działki w pobliżu Rynku, w miejscu zajmowanym 
obecnie przez małej urody „blaszak”, w którym zatrudnienie 
znajduje kilkadziesiąt osób, chce postawić dwa domy pięcio-
mieszkaniowe. Jest to generalnie sprzeczne z polityką miasta- 
-ogrodu, w którym obowiązującą zasadą jest maksymalnie jeden 
dom dwurodzinny na jednej, dużej działce. Tymczasem dla właści- 
ciela to sprawa egzystencji, ponieważ po zlikwidowaniu domy będą 
dla niego nowym źródłem utrzymania. Ponad to na pobliskim 
Rynku zaistniał już precedens. Zaprojektowano inny, duży obiekt 
handlowo-mieszkaniowy, dla którego obsługi musi zostać 

wydzielona droga ze wspomnianej działki. Czy miasto powinno 
za wszelką cenę bronić pryncypiów, czy zgodzić się na propozycję 
rozwiązującą problem tak właścicieli obu nieruchomości jak  
i problem komunikacyjny Rynku? Skoro nie można już wymazać  
z mapy Puszczykowa Rynku, to może warto poszukać kompromisu 
pozwalającego na zminimalizowanie ruchu kołowego na jego płycie? 

Zaprezentowana obok wstępna koncepcja 
zagospodarowania terenu byłego MOSiR-u też  
zapewne nie zadowoli wszystkich. Odwołuje się jednak  
do wcześniejszych prac konkursowych, sugestii radnych  
i mieszkańców. Przedstawiamy ją Państwu, jako otwarty pomysł 
na urządzenie centralnego terenu sportowo-rekreacyjnego  
dla różnych grup mieszkańców, do którego w dalszym ciągu  
można wnosić uwagi. Ważne, by zdawać sobie sprawę, iż może być 
dalej modyfikowana, gdyż jest wizją terenu za mniej więcej  
10 lat. Na tym etapie najważniejsze jest zaakceptowanie lokalizacji 
obiektów sportowych, budynków i ich podstawowych funkcji.  
Dalej realizacja będzie mogła postępować etapami. Najpotrzeb-
niejszym obiektem, po to by objąć kontrolę nad całym terenem, jest 
budynek administracyjno-socjalny. Znajdą w nim swoją siedzibę: 
biuro zarządcy terenu (miasto), zaplecze dla kortów tenisowych 
(szatnie, toalety), magazynek sprzętu sportowego i magazyn 
sprzętu ogrodniczego. Dalsze ewentualne funkcje, zarówno 
wspomnianego budynku, jak i całego terenu, będą kompromisem 
pomiędzy potrzebami mieszkańców i możliwościami finansowymi 
miasta. Dla wybudowania obiektu, w którym zaznaczono 
pomieszczenia: kręgielni/squasha/restauracji, miasto będzie 
poszukiwało inwestora zewnętrznego. Jeszcze w tym roku zostanie 
rozebrany dawny Motel Puszczyk i częściowo uporządkowany 
teren. W przyszłym roku wiosną powinien powstać park zabaw 
i powinna ruszyć budowa pierwszego segmentu budynku 
administracyjnego. Oczywiście przez cały czas „przebudowy” 
MOSiR-u czynne będą wszystkie obecne boiska sportowe. | 

 Małgorzata ornoch-tabędzka, 
 Burmistrz miasta Puszczykowa
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cji czasu dla młodzieży w Puszczykowie. 
Przyszła młodzież. – Bardzo jej za to dzię-
kujemy – mówi przewodnicząca KEKiS 
Danuta Panek-Janc. Przewodniczący Rady 
Miasta Marek Błajecki zadeklarował pomoc 
dla młodzieży, która wejdzie w skład nowej 
Młodzieżowej Rady Miasta. Burmistrz Mał-
gorzata Ornoch-Tabędzka przypomniała, 
że w ubiegłym roku przygotowywane były 
programy, które miały na celu zwiększenie 
oferty kulturalnej skierowanej do młodzie-
ży. Opracowany został również kalendarz 
imprez na terenie miasta na ten rok. | lm

JAKA SAlA 
gIMNASTyCZNA? 

zaProszenie na najbliższe sesje
  Zapraszamy na sesje Rady Miasta 
Puszczykowa. Najbliższa odbędzie się  
w środę, 11 marca 2009 r. o godz. 17  
w budynku starej szkoły przy ul. Wysokiej 1, 
kolejna – 1 kwietnia br. o godz. 17,  
również w starej szkole. 
  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 

SpOTKANIE Z KONSERWATOREM 
  Przed sesją rady Miasta 11 marca,  
o godz. 16.30 w sali sesyjnej w starej szkole, 
odbędzie się spotkanie z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.

 |  Temat sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 2 zdominował 
posiedzenie wspólne Komisji Eduka-
cji Kultury i Sportu oraz Komisji Bu-
dżetu i Rozwoju Miasta 11 lutego.

Członkowie komisji zapoznali się  
z dwoma ofertami dotyczącymi konstruk-
cji sali gimnastycznej. Dyskutowali też  
o kosztach jej budowy uwzględnionych  
w przedstawionych ofertach i o kwocie, jaką 
miasto może przeznaczyć na ten cel. 

W planie posiedzenia komisji było też 
omówienie spraw dotyczących organiza-

RAdNI O pRZyCHOdNI 
I ZAgOSpOdAROWANIu TERENóW

 | Na posiedzeniu Komisji Budżetu  
i Rozwoju Miasta 2 marca radni zajęli się spra-
wą dalszych losów przychodni, po dyskusji 
decydując o przedłużeniu terminu rozmów 
z dotychczasowym dzierżawcą i zaproszeniu 
go na następne zebranie. Zapoznano się rów-
nież z ofertami firm zajmujących się budową 
sal gimnastycznych i ustalono, że decyzja  
o wyborze rozwiązań konstrukcyjnych zo-
stanie podjęta na kolejnym posiedzeniu. 

Obrady zdominowały sprawy z zakresu 
zagospodarowania przestrzennego – ko-
misja opiniowała projekty planów dla ob-
szaru Centrum – część A i B, obejmujące 
tereny od ul. Kościelnej do ul. Słonecznej. 
Uchwalenie tych planów pozwoli m.in.  

na lokalizację parkingu leśnego na prze-
dłużeniu ul. Podleśnej oraz określi warunki  
zagospodarowania terenu byłego MOSiR-u. 
Zaprezentowana została również wstępna 
koncepcja zagospodarowania tego terenu 
– prezentujemy ją na s. 2. Podczas dysku-
sji wskazano na potrzebę uniemożliwienia 
dzielenia działek na tym terenie, odnotowa-
no również sprzeciw mieszkańca w sprawie 
dopuszczenia budowy dwóch trzykondygna-
cyjnych willi miejskich na terenie obecnego 
budynku produkcyjno-magazynowego.  
Oba projekty planów uzyskały pozytywną 
opinię komisji. | 

 Maciej dettlaff, 

� sekretarz�UrzędU�Miejskiego�w�PUszczykowie�

NOWy
WICEbuRMISTRZ

 | Tomasz Zwoliński od 9 marca br. peł-
nić będzie funkcję Wiceburmistrza Miasta 
Puszczykowa. Nowy wiceburmistrz karierę 
rozpoczynał w Urzędzie Miejskim w Wolsz-
tynie. Był też inspektorem w tamtejszym 
Starostwie Powiatowym. Przez siedem lat 
pracował w Urzędzie Miejskim w Szczeci-
nie. Najpierw w Biurze Zarządu Miasta, jako 
inspektor sprawujący nadzór nad spółkami 
z udziałem miasta. Później jako główny 
specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki 
Społecznej. Był też kierownikiem referatu 
w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej  
i członkiem Rady Nadzorczej w regionalnej 
Agencji Promocji i Turystyki Sp. z o.o.

Od kwietnia 2007 roku do marca 2008 
– zastępca burmistrza w Swarzędzu, odpo-
wiedzialny za oświatę, sprawy społeczne  
i gospodarowanie mieniem gminy oraz 
jej promocję. Ostatnio był sekretarzem  
w Urzędzie Miasta w Wolsztynie. | lm

Wszystkim Paniom z okazji Ich Święta w dniu 8 marca  
składamy najlepsze życzenia, szczęścia  

i wielu powodów do uśmiechu każdego dnia 
Marek błajecki, Przewodniczący�rady�Miasta�PUszczykowa� 

i Maciej dettlaff, sekretarz�UrzędU�Miejskiego�w�PUszczykowie

saMorządSAMORZAd
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ZAbyTKI
i bezPieczeństWo

 | Od bieżącego numeru „Echa” publikować będziemy niektóre pytania przesyłane do Burmistrz Miasta Pusz-
czykowa. Mieszkańcy mogą wrzucać je do skrzynek umieszczonych w sklepach na terenie miasta lub przysyłać 
mailem na adres: um@puszczykowo.pl. Ze względu na obszerność niektórych listów, nie mamy możliwości drukowania ich  
w całości. Dlatego zamieszczamy pytanie i odpowiedź. Listy powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem. |

pyTANIA dO buRMISTRZA

REMONT dOMu  
z PoMocą unii?

 | Szanowna Pani Burmistrz, czy 
mieszkając w budynku, który został 
zakwalifikowany jako zabytek, można 
starać się o dotacje unijne na remont 
takiego domu? Czy niestety nic takiego 
nie ma? Dziękuję za odpowiedź. | 
 katarzyna Majdowska, Ul.�cienista�2

Istnieje kilka formalnych źródeł dofinan-
sowania prac remontowych prowadzonych  
w obiektach zabytkowych należących do pry-
watnych właścicieli: 

 Dotacje udzielane przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego – Program 
Dziedzictwo Kulturowe. Termin najbliższego 
naboru wniosków – do 31 marca 2009. Wy-
sokość dofinansowania do 50% kosztów, mi-
nimalna dotacja 25 tys. zł. Więcej informacji  
www.mkidn.gov.pl

 Dotacje udzielane przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Obowiązują dwa 
terminy naboru wniosków: a) do 28 lutego na 
dofinansowania prac, które zostaną przepro-
wadzone w roku bieżącym, b) do 30 czerwca 
na dofinansowanie prac przeprowadzonych 
w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia 
wniosku. Wysokość dofinansowania wyno-
si do 50% kosztów. Szczegółowe informacje 
zawarte są w regulaminie udzielania dotacji  
– http://wosoz.bip-i.pl/public 

 Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Po-
znańskiego – nabór wniosków ogłaszany jest 
pod koniec roku kalendarzowego – więcej in-
formacji na: www.powiat.poznan.pl

Powyższe źródła finansowania dotyczą 
wyłącznie obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków, prowadzonego przez Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. Obiekty ob-
jęte innymi formami ochrony (np. wpisane  
do gminnej ewidencji zabytków) mogą starać 
się o dofinansowanie z budżetu gminy. Warun-
kiem udzielania dotacji jest przyjęcie Gminne-
go Programu Opieki nad Zabytkami. W Pusz-

czykowie projekt tego dokumentu jest właśnie 
opracowywany. Po jego przyjęciu przez Radę 
Miasta powstanie regulamin, w którym zo-
staną ustalone zasady przyznawania wsparcia 
oraz kwoty, jakie miasto przeznaczy corocznie 
na ten cel w budżecie. Ponieważ zależy nam  
w Puszczykowie na zachowaniu starej zabu-
dowy, pracownicy Urzędu w miarę możliwości 
będą starali się dopomóc w uzyskaniu dotacji 
zewnętrznych.

O środki europejskie ubiegać się mogą sa-
morządy po opracowaniu lokalnych progra-
mów rewitalizacji. Są to projekty komplekso-
we, obejmujące swoim zakresem całe zespoły 
miejskie objęte ochroną konserwatorską. Kon-
kurencja w tym przypadku jest bardzo duża 
i szanse na dofinansowanie mają projekty  
o szczególnie dużym znaczeniu kulturowym. 
Zapraszam też Panią na spotkanie z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków, które odbę-
dzie się 11 marca o g. 16.30 w starej szkole przy  
ul. Wysokiej 1. |  z�PoważanieM�Maciej dettlaff, 

 sekretarz�UrzędU�Miejskiego�w�PUszczykowie�

bezPieczeństWo  
NA ul. 3 MAJA

 | Pan Marek Johaniewicz przesłał 
list w sprawie poprawy bezpieczeństwa 
na ul. 3 maja. Autor pisze o uciążliwości 
ruchu na tej ulicy, przekraczaniu pręd-
kości przez kierowców i braku tablicy 
informacyjnej z nazwą miasta. Propo-
nuje też pewne rozwiązania, m.in. wy-
budowanie na nawierzchni spowalnia-
czy i wyeliminowanie z ruchu ul. 3 maja 
ciężkich samochodów. 

Problemy, które Pan porusza są ważne nie 
tylko dla mieszkańców ul. 3 maja w Puszczy-
kowie, ale również dla mieszkańców ul. Rze-

czypospolitej w Mosinie. Nowo wybudowana 
droga jest alternatywą dla ul. Wysokiej. Sta-
nowi objazd w kierunku Poznania lub Mosi-
ny, tak jak do tej pory stanowiły ul. Wczasowa  
i Nadwarciańska. 

Prawdą jest, iż na odcinku ul. Rzeczypospo-
litej i 3 maja kierowcy nie stosują się do znaków 
ograniczających prędkość do 40 km/h. Biorąc 
to pod uwagę, po rozmowie z Komendantem 
Straży Miejskiej w Mosinie Andrzejem Woź-
niakiem, zdecydowaliśmy o wspólnie prowa-
dzonych kontrolach fotoradarowych na tym 
odcinku drogi, co powinno wpłynąć pozytyw-
nie na ograniczenie prędkości. 

System spowalniaczy raczej nie da tu odpo-
ru nieprawidłowościom. Tym bardziej, że część 

mieszkańców ul. Rzeczypospolitej i 3 maja chce 
połączenia autobusowego z Mosiną, co wyklu-
cza zainstalowanie na tej drodze spowalniaczy. 
Tu potrzebna będzie decyzja wszystkich miesz-
kańców, co do funkcji tej drogi. Nadmienię, że 
zostały zamówione znaki drogowe oznaczające 
miejscowość i teren zabudowany, jak również 
ograniczające prędkość do 40 km/h. 

Dziękuję Panu za cenne wskazówki. Będę 
chciał zaprosić Pana do wspólnej rozmowy na 
temat możliwości wprowadzenia takich roz-
wiązań, które poskutkują dobrym planem or-
ganizacji ruchu na ul. 3 maja, a co za tym idzie 
poprawą bezpieczeństwa na tym odcinku dro-
gi, tak ważnym dla mieszkańców. |  z�PoważanieM�

dariusz borowski, koMendant�sM�w�PUszczykowie
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KTO ZAdbA O KWIATy?
 | Wzorem pomyślnie zrealizowanej 

w ub. roku akcji ukwiecania miasta, rów-
nież obecnej wiosny Urząd Miejski chciałby 
przekazać mieszkańcom pod opiekę skrzy-
nie z kwiatami. Urząd zapewnia dostarcze-
nie oraz umieszczenie skrzyń na ulicy przed 
posesją oraz obsadzenie jej roślinami. 
Mieszkańcy natomiast, składając pisemną 
deklarację, mogą zdecydować się na pod-

lewanie kwiatów i utrzymywanie skrzyń  
w czystości. 

Do akcji zachęcamy głównie miesz-
kańców ul. Poznańskiej oraz Dworcowej.  
Na zgłoszenia czekamy do 3 kwietnia  
w Urzędzie Miejskim, w Referacie Gospo-
darki Komunalnej, bud. B, pokój nr 7 lub pod  
nr. tel. 061 898 37 36. | 

 aleksandra ŻyŻak 

 | Podatki w Puszczykowie sta-
nowią znaczną część dochodów  
w budżecie miasta. 69 % dochodów 
pochodzi z podatku od osób fizycz-
nych i prawnych. Większość podat-
ników wywiązuje się z obowiązku 
regulowania płatności. Niestety, są 
tacy, którzy podatków nie płacą.

W ub. roku z podatku od nieruchomo-
ści miasto uzyskało dochody w wysokości  
4 028 441,45 zł a od środków transporto-
wych – 349 994,45 zł. Tego podatku nie 
opłaciło w pełnej wysokości 319 osób na 
łączną kwotę 366 192,81 zł. Pocieszający 
jest fakt, że z tej liczby 188 osób posiada nie-
wielką zaległość – do 200 zł. Jeżeli ta grupa 
wpłaciłaby zaległe należności, do kasy Urzę-
du Miejskiego wpłynęłoby ok. 20 tys. zł.

W przypadku 60 podatników niewielkie 
kwoty zaległości (do 10 zł) wynikają z upo-
mnień. Zauważamy złą praktykę przy pła-
ceniu zaległych podatków, a mianowicie: 
mieszkańcy nie uiszczają odsetek karnych 
bądź kosztów upomnienia.

zaPłacisz Podatek,  
nie zaPłacisz odsetek 

Urząd Miejski w Puszczykowie apeluje do 
mieszkańców o telefoniczny (nr tel. 061 898 

37 15) lub bezpośredni kontakt z pracow-
nikami Referatu Księgowości i Podatków 
Urzędu Miejskiego w celu uzgodnienia sta-
nu zaległości i wpłacenie brakujących kwot. 
Takie działanie pozwoli na nienaliczanie 
odsetek karnych i niewysyłanie kolejnych 
upomnień (8,80 zł), a w konsekwencji tytu-
łów wykonawczych. 

Podatek od nierucHoMości
W Puszczykowie są podatnicy, któ-

rzy zalegają z wpłatami do budżetu 
miasta znacznych kwot:

 czterech podatników zalega na sumę 
238 250,43 zł, tj. ponad 65% wszystkich za-
ległości w przedziale powyżej 10 tys. zł,

 21 podatników powinno zapłacić w su-
mie 63 422,18 zł. W tym przedziale są podat-
nicy, którzy winni są od tysiąca do 10 tys. zł,

 106 osób winnych jest w sumie miastu 
49 161,86 zł. Są to niezapłacone podatki rzę-
du od 200 zł do tysiąca złotych.

Z dużą troską i zaniepokojeniem pod-
chodzimy do podatników, którzy mają zale-
głości powyżej tysiąca złotych (największa 
zaległość od jednego podatnika to ponad  
155 tys. zł). Urząd wykonuje szereg czynności 
w celu odzyskania tych pieniędzy, począw-
szy od upomnień aż do procesu windykacji. 
Niestety, niektórzy nie uświadamiają sobie, 

że podatki stanowią podstawową część do-
chodów budżetu miasta. Każde zaniechanie 
wpłaty podatku powoduje automatycznie 
zmiany po stronie wydatkowej budżetu, co 
w praktyce może przełożyć się na szybkość 
realizacji inwestycji w Puszczykowie.

Podatek od środkóW 
TRANSpORTOWyCH

W zakresie podatków od środków trans-
portowych na koniec 2008 r. odnotowali-
śmy niedopłatę w wysokości 202 777,90 zł.  
Z tego tylko jeden podatnik winien jest pra-
wie 175 tys. zł, tj. ponad 86 % wszystkich zale-
głych podatków od środków transportowych. 
Urząd podejmuje wszelkie kroki prawne 
zmierzające do wyegzekwowania należności 
od tego podatnika, ale jak do tej pory bezsku-
tecznie. Warto sobie uzmysłowić, że za kwotę 
175 tys. zł w 2008 roku wymieniono dach na 
budynku przedszkola przy ul. Wysokiej. Za 
te pieniądze można też zbudować część drogi 
(koszt ostatnio oddawanych dróg w Puszczy-
kowie wynosi 400 – 500 tys. zł).

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gmin-
nym „mieszkańcy gminy tworzą z mocy pra-
wa wspólnotę samorządową” a „dochodami 
gminy są: podatki, opłaty i inne wpływy”. 
Dlatego wszyscy mieszkańcy winni poczu-
wać się do płacenia podatków i innych opłat 
na rzecz miasta, a w konsekwencji na rzecz 
wszystkich mieszkańców Puszczykowa, 
czyli „wspólnoty samorządowej”. 

Apelujemy do mieszkańców i osób zobo-
wiązanych do płacenia podatków o uregulo-
wanie zaległości oraz o terminowe płacenie 
podatków. |  Piotr szMytkowski, 

 skarbnik�UrzędU�Miejskiego�w�PUszczykowie�

NASZE pOdATKI
I INWESTyCJE MIASTA

saMorządSAMORZAd
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MOJE bOISKO
 – orlik 2012 

 | Puszczykowo podpisało umowę 
na budowę boiska sportowego w pro-
gramie „Moje Boisko – Orlik 2012”. 
Kompleks dwóch boisk powstanie  
w Puszczykowie przy ul. Jarosławskiej. 
Dokumentacja na budowę została już 
przygotowana przez Urząd Miejski.

Założenia programu „Moje Boisko – Or-
lik 2012” przedstawił Mirosław Drzewiecki 

– Minister Sportu i Turystyki na konferencji, 
która odbyła się 18 lutego br. w Warszawie. 
Uczestniczyło w niej około tysiąc przedstawi-
cieli samorządów, w tym pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie. 

W ramach Programu „Moje Boisko – Or-
lik 2012” w całej Polsce powstaną kompleksy 
dwóch boisk: piłkarskiego oraz wielofunkcyj-
nego. Przewidywana jest budowa budynku  
z sanitariatami i szatniami, ewentualnie pla-
cu zabaw. Wstępny koszt budowy komplek-
su wynosi ok. milion złotych. Rzeczywisty 
koszt znany będzie po wykonaniu dokumen-

tacji technicznej i ewentualnie zweryfikowa-
ny po zakończeniu procedury przetargowej 
i wyłonieniu wykonawcy kompleksu, co po-
winno nastąpić jeszcze wiosną br. 

W Puszczykowie w jednym roku powsta-
ną dwa ogólnodostępne boiska do gry w pił-
kę. Drugie, przy Liceum Ogólokształcącym, 
wybuduje Starostwo Powiatowe. | lm

 | Victor Ashe, ambasador Sta-
nów Zjednoczonych w Polsce, 16 lute-
go br. złożył wizytę w Puszczykowie, 
przyjmując zaproszenie burmistrz 
Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej. 

Na spotkaniu z okazji 50-lecia programu 
Fulbrighta burmistrz Małgorzata Ornoch-
Tabędzka, która jest stypendystką wspo-
mnianego programu, rozmawiała z amba-
sadorem Ashem o swoich amerykańskich 
kontaktach. Wspominała między innymi 
odwiedziny w Puszczykowie samorządow-
ców ze Stanu Washington. Ponieważ na 
rozmowę o możliwości współpracy z sa-
morządami w USA nie starczyło już czasu, 
burmistrz zaprosiła ambasadora do naszego 
miasta. Nie spodziewała się, że jej zaprosze-
nie zostanie przyjęte. 

Wizyta zaplanowana była na maksimum 
30 minut – zbyt krótko, by można było poka-
zać miasto lub zrobić spotkanie z mieszkań-
cami czy Radą. Postanowiono więc przed-
stawić ambasadorowi dwóch mieszkańców 
Puszczykowa, których twórczość związana 
była w jakimś stopniu ze Stanami Zjedno-
czonymi. Utytułowana artystka, Aleksandra 
Korejwo spędziła w USA 14 lat, pracując m.in. 
w wytwórni filmów animowanych Walta 
Dysney’a, a 14-letni Stasiu Kański wyprodu-
kował fabularyzowany film o śmierci prezy-
denta Kenedy’ego. Po krótkiej rozmowie na 

temat kultury oraz przyrody Wielkopolskie-
go Parku Narodowego ambasador obejrzał 
wystawę rysunków dziecięcych przygoto-
waną z okazji otwarcia nowej siedziby Stra-
ży Miejskiej. Z powodu krótkiego spotkania 

nie doszło do bliższych ustaleń dotyczących 
możliwości wspierania współpracy między 
Puszczykowem i miastami amerykański-
mi. Ambasador obiecał jednak pozostanie  
w kontakcie i powrót do tematu. | Mo

aktualnościWIZyTA

AMbASAdORA 

VICTOR ASHE przez 16 lat pełnił funkcję burmistrza w mieście  
Knoxville w Stanie tennessee. Na stanowisko ambasadora USA w Polsce 
został nominowany przez prezydenta George’a W. Busha 8 kwietnia 2004 r. 
jego kandydaturę przyjął senat Usa 21 maja 2004 r., a ceremonia  
zaprzysiężenia odbyła się 23 czerwca 2004 r. w Waszyngtonie.  
ambasador ashe odwiedził do tej pory dwukrotnie wszystkie 16 woje-
wództw Polski i ponad 145 miast i miejscowości. Obecnie jest najstarszym 
amerykańskim ambasadorem bilateralnym w Europie. 

orlik 2012. Program przedstawił premier  
Donald tusk podczas exposé 23 listopada 2007 roku.  
Zakłada on budowę bezpłatnych kompleksów boisk 
sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym 
w każdej gminie w kraju. 
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 | Komenda Straży Miejskiej  
w Puszczykowie od 17 lutego br. ofi-
cjalnie znajduje się przy ul. Poznań-
skiej 26. Tego dnia nastąpiło uroczy-
ste przecięcie wstęgi otwierające nowe 
podwoje komendy. 

Strażnicy faktycznie przenieśli się  
do nowej siedziby z końcem ub. roku. 

Trwało jednak jeszcze urządzanie po-
mieszczeń. 

Oficjalnie w lutym wstęgę przecięli 
burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzką 
i komendant Straży Miejskiej Dariusz Bo-
rowski. Nową siedzibę poświęcił także pro-
boszcz parafii pw. Najświętszej Marii Panny, 
ksiądz Wojciech Pieprzyca. 

W uroczystości udział brali ponadto zapro-
szeni goście, m.in. radni, policjanci, przed-
stawiciele puszczykowskich instytucji kultu-
ralnych i społecznych oraz sąsiednich miast  
i gmin. 

Przypomnijmy, że wcześniej komen-
da straży miejskiej mieściła się w małym 
pomieszczeniu, dobudowanym do bu-
dynku Urzędu Miasta. Nowo wyremon-
towany obiekt przy głównej ulicy miasta 
zapewni strażnikom lepszy komfort pracy. 
Również mieszkańcy będą mieli ułatwio-
ny dostęp do nowej siedziby oraz więk-
szą wygodę podczas załatwiania spraw  
w komendzie. |  Mo, lM

OFICJAlNIE

W NOWEJ SIEdZIbIE 

gdybyM był 
strażnikieM MiejskiM 

 | Otwarcie nowej siedziby Stra-
ży Miejskiej poprzedzone było akcją 
edukacyjną w szkołach. Urząd Miej-
ski w Puszczykowie ogłosił konkurs 
plastyczny dla dzieci i młodzieży pod 
hasłem „Gdybym był Strażnikiem 
Miejskim.” W trakcie trwania konkursu 
przedszkolaków oraz uczniów odwiedzili 

puszczykowscy strażnicy miejscy. Opowia-
dali, jaką rolę pełnią w naszym mieście, na 
czym polega praca strażnika miejskiego 
i czym wykonywane przez niego zadania 
różnią się od pracy policjanta. 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowa-
niem. Adresowany był do przedszkolaków, 
uczniów szkół podstawowych oraz gim-

nazjalistów z terenu miasta Puszczykowa. 
Uczestnicy podzieleni zostali na następu-
jące grupy:  I grupa, najmłodsza – przed-
szkola i oddziały przedszkolne  II grupa, 
młodsza: klasy 1-3 szkół podstawowych

 III grupa, średnia: klasy 4-6 szkół podsta-
wowych  IV grupa, starsza: klasy 1-3 gim-
nazjów  oraz prace indywidualne.

Na konkurs wpłynęło 38 prac plastycz-
nych. Jury w składzie: Danuta Panek-Janc,  
Danuta Mankiewicz oraz Maria Machaj 
nagrodziło 15 prac plastycznych a 23 prace 
wyróżniło. 

Prace biorące udział w konkursie zosta-
ły pokazane podczas uroczystego otwarcia 
Komendy Straży Miejskiej. Uroczyste wrę-
czenie nagród uczestnikom konkursu od-
było się 19 lutego w Salonie Artystycznym  
w Puszczykowie. | Magdalena olejniczak, 

 Magdalena Płachta

nagrodzeni i Wyróżnieni 
grupa I (4-5 lat)
PIErWsZE MIEjsCE:
julian Wojutycki 5 lat, Leśni Przyjaciele
agata rodowicz 5 lat, Leśni Przyjaciele
WyróżNIENIa:
Marianna kostka 5 lat, Leśni Przyjaciele
Marianna Ordon 5 lat, Leśni Przyjaciele
julka Pawlicka 5 lat, Leśni Przyjaciele
Martyna spychała 5 lat, Leśni Przyjaciele
Martyna Bogdanowska 5 lat, Pracowite Pszczółki
joachim kosmowski 5 lat, Pracowite Pszczółki
Gracjana jankowska 5 lat, Pracowite Pszczółki
katarzyna Maciejewska 4 lat, Pracowite Pszczółki
stokrotka, praca zbiorowa pięciolatków
grupa I ( 6 lat)
PIErWsZE MIEjsCE:
Dawid Grabowski 6,5 lat, sP nr 1

Martyna Feferkuch 6,5 lat, SP nr 1
Natasza krakowska 6 lat, Leśni Przyjaciele
tomek Pol 6 lat, Leśni Przyjaciele
WyróżNIENIa:
kuba rybka 6 lat, Pracowite Pszczółki
antoś Bogdański 6,5 lat, SP nr 1
Mikołaj kaczmarek 6 lat, SP nr 1
Marta kołtoniak 6 lat, SP nr 1
Marcel Chałdaś 6 lat, Leśni Przyjaciele
Małgosia Ludwiczak 6 lat, Leśni Przyjaciele
Paweł solecki 6 lat, Leśni Przyjaciele
kuba Dobicki 6 lat, Leśni Przyjaciele 
Iza Ossowska 6 lat, Leśni Przyjaciele
grupa ii, klasy 1-3
PIErWsZE MIEjsCE:
agata Ławniczak 8 lat, sP nr 1
Wojciech Makosz 8 lat, SP nr 1
aleksandra Zawada 8 lat, SP nr 1

roksana kujaszewska 8 lat, SP nr 1
WyróżNIENIa:
Dominika Oczujda 10 lat, sP nr 1
anna Wawrzyniak 9 lat, SP nr 1
grupa iii, klasy 4-6
PIErWsZE MIEjsCE
julia trzebiatowska 11 lat, sP nr 1
Dominika Demuth 11 lat, SP nr 1
szymon kruk 11 lat, SP nr 1
WyróżNIENIa
Wiktoria Michałowska 11 lat, sP nr 1
karolina krzyżańska 11 lat, SP nr 1
grupa iV, klasy 1-3 gimnazjum
PIErWsZE MIEjsCE:
Danuta kochańska III k, Gimn. nr 2
Dominika rosadzińska I k, Gimn. nr 2
WyróżNIENIE:
Magda samol I k, Gimn. nr 2



marzec 2009 | ECHO PUSZCZYKOWA |  9www.puszczykowo.pl

 |  20 lutego br. odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli Urzędu Miej-
skiego w Puszczykowie, Zarządu 
Dróg Powiatowych i komendanta 
puszczykowskiej Straży Miejskiej. 
Zainteresowane strony spotkały się 
na ul. Dworcowej, by omówić kwestię 

poprawy bezpieczeństwa na odcinku 
tej drogi.

Przedstawiono naszą propozycję roz-
wiązania problemu, a więc wprowadze-
nie ograniczenia prędkości, zakazu wy-
przedzania oraz naniesienie ciągłych linii  
w pasie środkowym jezdni, umieszczenie 

słupków przy chodniku od strony krawę-
dzi jezdni, a także zamontowanie ewentu-
alnej sygnalizacji świetlnej przy przejściu 
dla pieszych.

Przedstawiciele ZDP zaakceptowali 
rozwiązanie proponowane przez pra-
cowników Urzędu Miejskiego. Ustalono, 
że w pierwszym etapie wprowadzone bę-
dzie ograniczenie prędkości do 40 km/h 
i zakaz wyprzedzania oraz naniesione 
zostaną ciągłe linie w pasie środkowym 
jezdni. Poza tym Straż Miejska będzie do-
konywała pomiaru prędkości fotoradarem  
na tym właśnie odcinku ul. Dworcowej. 
W najbliższych dniach zostanie zlecone 
wykonanie projektu organizacji ruchu 
drogowego. Po zatwierdzeniu projektu 
przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miej-
ski zleci realizację jego założeń.

Jeśli wprowadzenie znaków i ogra-
niczeń nie podniesie bezpieczeństwa 
ruchu, kolejnym etapem będzie montaż 
słupków przy chodniku. Wprowadzenie 
sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla 
pieszych może być opcjonalnie ostatnim  
elementem wprowadzania urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym 
miejscu. |  reMigiusz Motycki

ZbIóRKI  
elektrosPrzętu

 | Urząd Miejski w Puszczyko-
wie 7 lutego br. zorganizował bez-
płatną zbiórkę zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 

W czterech miejscach na terenie miasta 
czekał na mieszkańców oznakowany sa-
mochód firmy „Elektrorecykling” z Nowe-
go Tomyśla. Można było przekazać firmie 
zużyty sprzęt, taki jak: chłodziarki, pral-
ki, kuchenki, odkurzacze, telefony, sprzęt 
komputerowy, kalkulatory, odbiorniki 
radiowe i telewizyjne, oprawy oświetle-
niowe, wiertarki, piły, gry video, lodówki 
itp. Trzeba było spełnić tylko jeden waru-
nek: oddawany sprzęt musiał być w stanie 
kompletnym. Kolejek co prawda nie było, 

jednak co chwilę podjeżdżali mieszkańcy, 
by skorzystać z darmowej zbiórki i pozbyć 
się z domów zalegających, niebezpiecznych 
„elektrośmieci”. 

Pierwsza w tym roku zbiórka przyniosła 
niesamowity efekt: zebrano ponad siedem 
ton niebezpiecznych dla środowiska odpa-
dów. Urząd Miejski planuje już kolejne akcje 
– następna odbędzie się prawdopodobnie 
na początku maja. | reMigiusz Motycki

SpRAWdZAMy  
„burzóWkę”

 | Na zlecenie Urzędu Miejskiego  
w Puszczykowie, firma Aquanet w pierw-
szych dniach lutego kontrolowała szczel-
ność instalacji kanalizacji burzowej na 
wybranych ulicach miasta. Celem było 
ujawnienie nielegalnych przyłączy desz-
czówki i kanalizacji sanitarnej. 

Sprawdzenie odbywało się przy wyko-
rzystaniu uniwersalnego urządzenia tzw. 
zadymiacza, które wtłaczało do kanału 
biały dym. W przypadku zaistnienia nie-
legalnego przyłącza, dym wydobywałby 
się rynnami, studzienkami czy odpo-
wietrznikami dachowymi. Firma Aquanet  
w kolejnych tygodniach będzie kontynu-
owała badania. | rM

gOSpOdARKA KOMuNAlNA

O dWORCOWEJ 
NA ul. dWORCOWEJ 

rozMoWy o PoPraWie bezPieczeństWa  
NA ul. dWORCOWEJ
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INWESTyCJE

RANKINg dRóg dO uTWARdZENIA 
 | Które z dróg Puszczykowa będą utwardzane w pierwszej kolejności? Radni z Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, 

przy pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ustalili listę ulic do utwardzenia. Znowelizowali też 
kryteria wyboru dróg. Na stronie obok podajemy, czym się kierowali. |

kolejność ulic do realizacji
 ulica długość szacunkowy punktacja
  koszt ogółem wg kryteriów

1. Matejki 429 m 686 tys. zł 57,8 pkt.
2. Langego 327 m 523 tys. zł 57,2 pkt.
3. Śląska 514 m 822 tys. zł 56,0 pkt.
4. Magazynowa 261 m 418 tys. zł 54,0 pkt.
5. Wrzosowa 192 m  192 tys. zł 52,9 pkt.
6. Zaułek 139 m  222 tys. zł 49,1 pkt.
7. jastrzębia 266 m 426 tys. zł 48,4 pkt.
8. Grunwaldzka 330 m 528 tys. zł 46,4 pkt.
9. Boczna 195 m 195 tys. zł 46,4 pkt.

10. kopernika 310 m 496 tys. zł 45,9 pkt.
11. kręta 114 m 148 tys. zł 45,1 pkt.
12. Bałtycka 431 m 690 tys. zł 44,5 pkt.
13. Środkowa 210 m 336 tys. zł 43,6 pkt.
14. rolna 592 m 592 tys. zł 42,8 pkt.
15. Parkowa 312 m 499 tys. zł 42,6 pkt.
16. krańcowa 267 m 427 tys. zł 41,9 pkt.
17. kochanowskiego 445 m 712 tys. zł 41,6 pkt.
18. Wydmowa 118 m 189 tys. zł 41,6 pkt.
19. Niwka stara 900 m 900 tys. zł 40,6 pkt.
20. kasztanowa 150 m 240 tys. zł 40,0 pkt.
21. krótka 229 m 366 tys. zł 39,3 pkt.
22. Graniczna 146 m 146 tys. zł 38,9 pkt.
23. klasztorna 380 m 608 tys. zł 38,5 pkt.
24. jasna 262 m 419 tys. zł 38,5 pkt.
25. Polna 390 m 390 tys. zł 37,5 pkt.
26. strażacka 230 m 368 tys. zł 36,6 pkt.
27. Łąkowa 71 m 71 tys. zł 36,2 pkt.
28. solskiego 415 m 664 tys. zł 36,0 pkt.
29. Świerkowa 219 m 350 tys. zł 35,9 pkt.
30. żupańskiego 398 m 639 tys. zł 35,9 pkt.
31. Pułaskiego 326 m 522 tys. zł 35,8 pkt.
32. Nowe Osiedle 334 m 534 tys. zł 35,4 pkt.
33. Zacisze 69 m 110 tys. zł 34,4 pkt.
34. sokoła 144 m 144 tys. zł 33,8 pkt.
35. akacjowa 17 m 63 tys. zł 3,3 pkt.
36. Helska 250 m 400 tys. zł 33,3 pkt.
37. kosińskiego 595 m 774 tys. zł 32,8 pkt.
38. Wiązowa 326 m 522 tys. zł 32,7 pkt.
39. kwiatowa 204 m 326 tys. zł 32,6 pkt.
40. Zapłaty 666 m 666 tys. zł 32,6 pkt.

 ulica długość szacunkowy punktacja
  koszt ogółem wg kryteriów
41. Cicha 806 m 806 tys. zł 32,5 pkt. 
42. Makowa 175 m 280 tys. zł 32,4 pkt.
43. Chrobrego 292 m 292 tys. zł 32,2 pkt.
44. Marcinkowskiego 363 m 472 tys. zł 32,2 pkt.
45. reja 194 m 310 tys. zł 31,4 pkt.
46. żwirowa  225 tys. zł 30,5 pkt.
47. Zalesie 397 m 397 tys. zł 30,0 pkt.
48. stroma z Glinianą 300 m 300 tys. zł 29,6 pkt.
49. Mickiewicza 595 m 774 tys. zł 29,1 pkt.
50. konwaliowa 493 m 493 tys. zł 28,8 pkt.
51. Prusa  160 m 208 tys. zł 28,3 pkt.
52. kosynierów  150 m 150 tys. zł 28,2 pkt.
53. Dąbrowskiego 443 m 443 tys. zł 27,5 pkt.
54. Piesza 246 m 246 tys. zł 27,0 pkt.
55. Grochowa 98 m 98 tys. zł 26,6 pkt.
56. Chabrowa 369 m 590 tys. zł 26,4 pkt.
57. jałowcowa 254 m 330 tys. zł 26,1 pkt.
58. Pszeniczna  196 tys. zł 24,5 pkt.
59. Dębowa 524 m 524 tys. zł 23,5 pkt.
60. żytnia 480 m 768 tys. zł 22,7 pkt.
61. Mazurska 553 m 885 tys. zł 22,5 pkt.
62. Urocza 167 m 167 tys. zł 22,3 pkt.
63. Grzybowa 151 m 151 tys. zł 21,9 pkt.
64. Na skarpie 200 m 320 tys. zł 21,8 pkt.
65. Przy Murze 815 m 1 304 tys. zł 20,9 pkt.
66. słowicza 266 m 426 tys. zł 20,7 pkt.
67. Miodowa 179 m 286 tys. zł 19,7 pkt.
68. Fiołkowa 455 m 728 tys. zł 16,9 pkt.
69. topolowa 300 m 480 tys. zł 16,8 pkt.
70. konopnickiej 371 m 594 tys. zł 15,4 pkt.
71. Morenowa 690 m 1 104 tys. zł 15,3 pkt.
72. radosna 178 m 285 tys. zł 15,0 pkt.
73. jaskółcza 278 m 445 tys. zł 13,8 pkt.
74. tulipanowa 253 m 405 tys. zł 13,6 pkt.
75. Czarna 311 m 498 tys. zł 13,1 pkt.
76. Myśliwska 100 m 160 tys. zł 13,0 pkt.
77. Miętowa 300 m 300 tys. zł 11,0 pkt.
78. Wyspiańskiego 284 m 284 tys. zł 8,0 pkt.
79. Narcyzowa  294 tys. zł 6,0 pkt.



marzec 2009 | ECHO PUSZCZYKOWA |  11www.puszczykowo.pl

INWESTyCJE

1. ul. RObOCZA

3. ul. gołębia

ulICE ZAplANOWANE  
dO WyKONANIA  
W 2009 ROKu

ulica szacunkowy
 koszt ogółem

1. robocza 196 tys. zł
2. Norwida 90 tys. zł
3. Gołębia  2 205 tys. zł
4. jodłowa 180 tys. zł
5. Rynek 
6. Nowowiejskiego 135 tys. zł
7. Wąska

KTóRE pIERWSZE? 
 | Przy wyborze ulic przewidzia-

nych do utwardzenia w pierwszej  
kolejności, radni brali pod uwagę  
kilka warunków: 

  wiek zabudowy mieszkaniowej – pierw-
szeństwo dla ulic, których mieszkańcy od 
lat czekają na nawierzchnię,
  lokalizacja ulicy i obiektów mających 
wpływ na zwiększenie natężenia ruchu, 
  przepuszczalność gruntu – na nawierzch-
niach gliniastych, gdzie brak przepusz-
czalności błoto utrzymuje się przez dłu-
gi czas, utrudniony jest ruch pieszych  

i samochodów,
  niebezpieczeństwo zalewania posesji  
w czasie opadów,
  zakończenie zabudowy ulicy budynka-
mi – podczas budowy domów następuje 
często dewastacja nawierzchni jezdni  
i chodników,
  ukształtowanie terenu, 
  gęstość zabudowy – bardziej gęsta zabu-
dowa powoduje większe natężenie ruchu,
 nakłady do poniesienia, 
 liczba zameldowanych mieszkańców. |  

 lm

2. ul. NORWIdA

4. ul. jodłoWa
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ziMoWe ferie W Mieście
KAlAMbuRy  
I ZAbAWy

 | W Bibliotece Miejskiej im. M. Mu-
sierowicz w czasie ferii zimowych codzien-
nie od godziny 10 do 13 dzieci miały okazję 
uczestniczyć w specjalnie dla nich przygo-
towanych zajęciach plastycznych, konkur-
sach, zgadywankach, kalamburach. Nie 
zabrakło również bardzo lubianych przez 
dzieci zabaw ruchowych, murarza, berka 
oraz nowych zabaw i zajęć wymyślonych 
przez Małgorzatę Bocian. |  bw

tydzień W ziMoWej scenerii 
 | Tegoroczne ferie zimowe po raz kolej-

ny uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 spę-
dzili na półkoloniach. W tym roku, w odróż-
nieniu od lat ubiegłych, trwały one tydzień,  
za to w prawdziwie zimowej scenerii. 
Uczniowie korzystali z słonecznej pogody, 
spacerowali po okolicy, bawili się na śniegu. 
Piękny zimowy świat utrwalali w rozma-
itych pracach plastycznych. 

Swoją energię spożytkowali na kręgielni  
w Centrum Niku. Na miejscu uczestniczyli 
w zajęciach ruchowych na sali gimnastycz-
nej i na basenie w SPA.

Ostatni dzień pobytu na półkoloniach 
spędzili w kinie na premierze filmu „Ho-
tel dla psów”, gdzie w zabawny sposób 
dowiedzieli się, jak opiekować się swoim 
pupilem. | lm

 |  Podczas tegorocznych ferii zimowych, między 16 a 27 lutego, na dzieci  
i młodzież gimnazjalną w Puszczykowie czekało wiele atrakcji. Wybierać mo-
gli między zajęciami sportowymi, atrakcyjnymi ofertami szkół czy warszta-
tami artystycznymi. Każdy uczeń mógł znaleźć dla siebie odpowiednią formę 
wypoczynku w ten zimowy, wolny od nauki czas… 

FERIOWy 
zaWrót głoWy

ARTySTyCZNE WARSZTATy 
 | Lepienie w glinie, bębniarstwo, go-

spel – takie atrakcje dla dzieci i młodzie-
ży na ferie przygotowało stowarzyszenie 
EnterArt z pomocą Urzędu Miejskiego  
w Puszczykowie. 

Cykl bezpłatnych warsztatów w ra-
mach Fabryki Sztuki odbył się już drugi 
raz. Zajęcia zorganizowano w starej szkole  
w Puszczykowie.

Tak jak w ub. roku warsztaty cieszyły się 
dużym zainteresowaniem dzieci i młodzie-

ży szkolnej. Uczestnicy mogli rozwijać swo-
je umiejętności i nabywać zupełnie nowe w 
dziedzinach takich jak: plastyka, bębniar-
stwo oraz śpiew gospelowy. Podczas tego-
rocznych ferii oferta Fabryki Sztuki w Pusz-
czykowie została poszerzona o dodatkowe 
zajęcia z wymienionych dziedzin, a także o 
zajęcia ceramiczne i rzeźbiarskie. 

Największym zainteresowaniem cieszyły 
się tradycyjnie warsztaty bębniarskie, pro-
wadzone przez Ewę Sykulską (mogą w nich 

uczestniczyć nawet trzyletnie maluchy!)  
i gospelowe. Te drugie prowadzone były 
przez Ebenezera Nwoko z Nigerii, były więc 
też świetną okazją do nauki języka angiel-
skiego, którym ten posługuje się podczas 
zajęć. Uczestnicy byli zachwyceni energią 
i pasją, z jaką były prowadzone wszystkie 
zajęcia. Mamy nadzieję, że po tak udanych 
feriach uczestnicy będą dalej rozwijać zdo-
byte podczas warsztatów pasje i zaprezen-
tują swoje umiejętności na scenie, podczas 
Dni Puszczykowa w czerwcu. | iP

FERIE W JEdyNCE

uCZNIOWIE KORZySTAlI  
Z ZIMOWEJ AuRy

W szkołacH trWały zajęcia sPortoWe



WARSZTATy gOSpEl
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ziMoWe ferie W Mieście

NA SpORTOWO
 | W czasie ferii w obu puszczy-

kowskich szkołach odbywały się zajęcia 
sportowe dla szkół podstawowych i gim-
nazjalnych. Uczniowie w tym roku sami 
decydowali o wyborze dyscypliny, z czego 
byli bardzo zadowoleni. 

Największym zainteresowaniem cie-
szyła się piłka siatkowa, piłka koszykowa, 
oraz piłka nożna. Sympatycy wybranej 
dyscypliny bardzo licznie uczestniczy-
li w zajęciach, które były prowadzone  
przez doświadczonych i lubianych na-
uczycieli. |  zg

Z IMpulSEM
 | Powodzeniem w ferie cieszyły się 

też zajęcia na siłowni i kurs samoobrony  
w ośrodku Impuls. Młodzież, głów-
nie gimnazjalna, codziennie przez dwa  
t ygodnie mogła wzmacniać swoje  
mięsnie i dowiedzieć się, jak się bronić.  
Na kursie samoobrony więcej było dziew-
cząt, także z młodszych klas. – Najmłodsza 
uczestniczka kursu miała 10 lat – opowia-
da Robert Sokół, właściciel ośrodka. Dzięki 
dofinansowaniu zajęć przez Urząd Miejski 
uczniowie mogli korzystać z tych atrakcji 
bezpłatnie. | lm

FIlMOWO I W RuCHu
 | W pierwszym tygodniu półkolo-

nii zimowych w Szkole Podstawowej nr 2  
oraz w Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie 
uczestniczyło 70 dzieci, a w drugim tygo-
dniu – 60. W każdym tygodniu dzieci dwa 
razy wyjeżdżały, raz do kina i raz na pływal-
nię. W Multikinie młodsi uczniowie obejrze-
li film „Chihuahua z Beverly Hills” a starsi 
– „Ciekawy przypadek Benjamina Butto-
na”. W drugim tygodniu wszyscy obejrzeli  
„Opowieści na dobranoc”.

Dwa wyjazdy do Kościana na krytą pły-
walnię cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem. Dzieci mogły nauczyć się podstaw 
pływania, skorzystać ze zjeżdżalni i jacuzzi. 
Popularnością cieszyły się też bicze wodne. 

Oprócz wycieczek młodzież uczestniczy-
ła w wielu innych zajęciach m.in. plastycz-
nych, muzycznych i sportowych. Podczas 
tych ostatnich rozgrywano wiele turniejów: 
piłki siatkowej, koszykowej, nożnej oraz 
ręcznej, a także tenisa stołowego. Dla dzieci 

młodszych zorganizowano gry i zabawy ru-
chowe oraz turnieje „Dwóch ogni”. Korzy-
stano także z pracowni komputerowej. 

A kiedy spadło dużo śniegu, gimnazja-
liści wybrali się na sanki. Miło było sobie 
przypomnieć, jak pięknie wygląda Wiel-
kopolski Park Narodowy zimą. Co prawda 
nie wszystkie sanki wytrzymały te szalone 
zabawy na śniegu, ale młodzież wróciła  
do domu bardzo zadowolona. | 

 PrzeMysław hejnowicz 

ćWiczenia siłoWe W iMPulsie 

W bIblIOTECE  
dzieci Miały Wiele  

różnorodnycH 
zajęć
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EKOlOgIA

osób i instytucji… – podsumował prezydent. 
Urząd Miejski w Puszczykowie 20 maja 

2008 r. wraz z 16 innymi gminami Związ-
ku Międzygminnego Centrum Zagospo-
darowania Odpadów –„Selekt” podpisał 
wieloletnią umowę na budowę nowocze-
snego centrum utylizacji odpadów z nie-
miecką firmą TEWEnsorgung GmbHCo.Kg.  
Program „Czyste Puszczykowo” promujący 
nowy system segregacji odpadów otrzymał 
nagrodę w konkursie „Samorządowy Lider 
Zarządzania 2008”.

W działania proekologiczne włączyły 
się szkoły, wędkarze, instytucje kulturalne 
i społeczne działające na terenie miasta. 
Wśród ubiegłorocznych inicjatyw ekolo-
gicznych można wymienić: 

 Warsztaty dla puszczykowskich przed-
szkolaków „Mam przyjaciela w przyrodzie”

 Akcja sprzątania brzegów Warty  

i sprzątania Puszczykowa – Polski Związek 
Wędkarski (40 osób w ciągu trzech godzin 
zebrało sto worków śmieci na terenie 10 ha),

 Dzień Ziemi w puszczykowskich szko-
łach – młodzież poprzez zabawę uczy się 
segregacji odpadów, rozmawia na tematy 
ochrony środowiska, poznaje zagrożenia 
związane z ociepleniem klimatu.

 Warsztaty na temat przyszłości Zakola 
Warty. 

 Wystawy fotografii Gunnara Iversena 
„Uroki Warty na Niwce w obiektywie Gun-
nara” oraz „Natura i śpiew ptaków”.

 Akcja „Kwiaty na ulicach”
 Sesja Ekologiczna w Liceum Ogólno-

kształcącym w Puszczykowie. 
 Udział miasta w konferencji „Zrównowa-

żone gospodarowanie energią i odpadami  
w aspekcie zmian klimatu”. Puszczykowo za-
prezentowało program „Czyste Puszczykowo”.

 Udział w zorganizowanym przez Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Poznaniu projekcie „Partnerstwo admini-
stracji publicznej i władz lokalnych na rzecz 
ochrony klimatu”. Puszczykowo zaprezen-
towało tzw. „dobre praktyki”, program edu-
kacyjny „Czyste Puszczykowo”, Mikrore-
gion Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
Międzygminny Związek Celowy Centrum 
Zagospodarowania Odpadów – SELEKT.

 Projekt „Ekologia inaczej. Sztuka Inspiro-
wana Pięknem Natury” w ramach Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. Puszczykowska 
artystka Aleksandra Korejwo przedstawiła 
filmy animowane, inspirowane przyrodą 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pod-
czas Konferencji Klimatycznej odbyła się 
prapremiera jej najnowszego filmu „Sche-
rzo” do muzyki F. Chopina. Przez sześć dni 
w Wielkopolskim Parku Narodowym od-
było się 14 spotkań edukacyjno-artystycz-
nych, w których udział wzięło około tysiąc 
osób, w tym 40 obcokrajowców – uczest-
ników Konferencji Klimatycznej. Kolejne  
600 zwiedziło wystawę obrazów Aleksandry 
Korejwo w Muzeum Przyrodniczym WPN.

Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
dziękuje za współpracę wszystkim Miesz-
kańcom, którzy włączyli się w działania pro-
ekologiczne w ramach Roku Klimatu i Śro-
dowiska. | lidia Majdecka 

 | W ubiegłym roku w ramach ini-
cjatyw „Poznań 2008. Rok Klimatu  
i Środowiska” w Puszczykowie zre-
alizowano wiele przedsięwzięć ma-
jących na celu przybliżenie idei zwią-
zanych z potrzebą ochrony klimatu  
i środowiska. W mieście odbyły się m.in. 
wystawy, warsztaty, akcje społeczne, wer-
nisaże, spotkania poświęcone przyrodzie  
i ochronie środowiska.

Za te działania Prezydent Poznania Ry-
szard Grobelny podziękował Burmistrz Pusz-
czykowa, Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej 
podczas konferencji podsumowującej Rok 
Klimatu i  Środowiska. – Sukces, który jest 
także Państwa udziałem, polegający na do-
skonałym zrozumieniu przez społeczeństwo 
przesłań wynikających z Konferencji Klima-
tycznej osiągnięty został dzięki pomysłom, za-
angażowaniu i dużemu nakładowi pracy wielu  

Minął rok 

KlIMATu  
i środoWiska 
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KulTuRA

CO? gdZIE?
KIEdy?
bajkoWa Przystań
Wtorki: 10, 17, 24, 31 Marca,  
godz. 10-12
BIBLIOtEka MIEjska im. M. Musierowicz  
w Puszczykowie, ul. Wysoka 1 
|  Spotkania pt. „Bajkowa  
przystań w bibliotece”  
– głośne czytanie bajek  
dla maluchów. 

W trakcie cotygodniowych spotkań 
dzieci będą słuchać odpowiednio  
dobranych tekstów, bajek, wierszy  
czy opowiadań, a także poprzez swoje  
wypowiedzi będą rozwijać własną  
aktywność, spostrzegawczość, pamięć, 
zasób słownictwa, zdolność wypowiadania 
się na dany temat. 

Zapisy pod nr. tel. 0-61 8194 649  
w godzinach otwarcia biblioteki.

Wesoła tWórczość 
środy: 11, 18, 25, godz. 16-17
BIBLIOtEka MIEjska im. M. Musierowicz 
w Puszczykowie, ul. Wysoka 1 
|  Zajęcia pt. „Wesoła twórczość” 
przeznaczone są dla dzieci w wieku 
7-10 lat. Zapisy pod nr. tel. 0-61 8194 649  
w godzinach otwarcia biblioteki.

Wirtualne Wak@cje
BIBLIOtEka MIEjska im. M. Musierowicz 
w Puszczykowie, ul. Wysoka 1 
|  Bezpłatne warsztaty komputerowe  
dla seniorów. Zajęcia odbywają się  
w godzinach popołudniowych.  
Zakres szkolenia do uzgodnienia. 

ZEgAR bIJE 
22 Marca, godz. 19
kOŚCIóŁ ParaFIaLNy pw. Wniebowzięcia 
Matki Boskiej, ul. kościelna 1 
|  Koncert Wielkopostny „Zegar bije”  
w wykonania Jacka Hałasa.  
W programie starodawne pieśni o marno-

ściach tego świata, o śmierci i wędrowa- 
niu dusz – ku przestrodze, zadumie  
i pokrzepieniu wyśpiewane. Pieśni dzia-
dów, żebraków, wędrownych śpiewaków. 

MuZyKA SREbRNEgO EKRANu 
28 Marca, godz. 18
MaŁa FILHarMONIa, ul. Cienista 6
|  Wystąpi Orkiestra Kameralna 
Miasta Poznania Im. Św. Marcina pod 
dyrekcją Macieja Sztora. Cena biletu: 50 zł.

PaMięci kaczMarskiego 
17 kWietnia, godz. 19
MaŁa FILHarMONIa, ul. Cienista 6
|  „Ale źródło wciąż bije” – koncert 
pamięci Jacka Kaczmarskiego  
w 5. rocznicę jego śmierci. Wystąpią Marek 
Wysmułek i Dariusz Tarczewski z zespo-
łem. Bilet w cenie 50 zł.

Bilety na koncerty w Małej Filharmo-
nii można zamawiać telefonicznie pod 
numerem 0-61 8194 520 lub emailem:  
portrety@wp.pl |  oPrac. lM

 | Puszczykowski zespół Horizon za-
gra 27 marca br. na koncercie charytatyw-
nym w ramach projektu „Mimo wszyst-
ko… w Przystani ”. Koncert odbędzie się  
o godz. 18 w Schronie Kultury „Europa” 
przy ul. Rolnej 24 w Poznaniu. Impre-
zę organizują Stowarzyszenie Społeczno 
-Kulturalne „Przystań”, Fundacja Anny 
Dymnej „Mimo Wszystko” i Ruchu Ludzi 
Dobrej Woli. 

W skład zespołu Horizon wchodzą:  Se-
bastian Chmielik – śpiew, Witold Dąbrow-
ski – gitara elektryczna, Roman Dąbrow-
ski – gitara akustyczna, Witold Jarmużek 
– bas, Mariusz Dąbrowski – bębny. Mana-
gement –Mariusz Dąbrowski. |  lm

 |  Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy 
serdecznie wszystkie mieszkanki Puszczy-
kowa na spotkanie „Kobiety Kobietom”.  
12 marca br. od godz. 17 Salon Artystyczny 
przy ul. Podleśnej 17 przeistoczy się w Wel-
lness Cafe, gdzie każda z Pań będzie mo-
gła zapoznać się ze starożytną sztuką TAI 
CHI, rozwijającą ciało i umysł, skorzystać  
z kokosowego masażu dłoni, wziąć udział  
w pokazie makijażu, lub odkryć naturalne 
metody przywracania dobrego samopoczu-
cia i radości życia zmęczonym kobietom.

W programie również chwila relak-
sującej muzyki w wykonaniu Pawła Wa-
siaka oraz wokalisty i gitarzysty zespołu 
Horizon – Sebastiana Chmielika, Roma-
na Dąbrowskiego, a także wiele innych 
niespodzianek.

Całość zaserwowana w smakowitej owo-
cowej oprawie.

Spotkanie „Kobiety Kobietom” wspie-
rają: Studio M – Mariola Śniegocka, Aka-
demia TAI CHI – Natasza Czerwińska, 
Spa-larnia kcal, Policealna Szkoła Kosme-
tyczna Julii Kończak, MARICLER – Maria 
Bukowska, Bellissima – Instytut Zdrowia  
i Urody. |  az

HORIZON  
ZAgRA NA RZECZ  
INTEgRACJI

KObIETy 
KObIETOM 
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ośWiata

 |  Nie samym hip-hopem mło-
dzież żyje. Można było się o tym prze-
konać podczas wieczorku muzyczne-
go przygotowanego przez uczniów 
Gimnazjum nr 2 w Puszczykówku. 

Uzdolnieni muzycznie młodzi ludzie za-
prezentowali publiczności swoje umiejęt-
ności, zaskakując widzów dawką naprawdę 
dobrej muzyki. 

Ania Wiaterek z klasy I a zaśpiewała 
„Kanikuły”, „Małgośkę" i „Malinowego 
Króla”. Wszyscy byli pod ogromnym wra-
żeniem jej mocnego głosu i umiejętności 
wokalnych. Później przygaszono światła  
i w blasku świec wystąpił Mikołaj Górczyń-
ski z klasy III b, który mistrzowsko wykonał 

kilka utworów Jacka Kaczmarskiego. Wie-
czór uświetnili również Zuza Bręcz z klasy 
III b i Michał Knapiński z Gimnazjum nr 1. 

Gościem specjalnym był Jan Błyszczak 
„Mufka”, znany ze współpracy z poznań-
skim kabaretem Tey. Został bardzo dobrze 
przyjęty przez młodzież. Jego mały recital 
raz wprawiał w zadumę, raz wywoływał 
uśmiechy na twarzach publiczności. 

Szczególną uwagę pan Jan zwrócił  
na Mikołaja, doceniając jego dojrzałość  
i ambicję, oraz na Zuzę, u której dostrzegł 
ogromny potencjał wokalny. 

Teraz gimnazjaliści z „Dwójki” przy-
gotowują kolejny wieczorek – tym razem  
filmowy. | red

WIECZOREK  
MuZyCZNy 

Minął 

karnaWał
 | Przed feriami uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej nr 1, jak na kar-
nawał przystało, poddali się wesołej 
zabawie. Dzieci z zerówek na balik zapro-
siły babcie i dziadków i razem z nimi święto-
wały Dzień Babci i Dziadka, wesoło tańcząc 
i śpiewając. 

9 lutego bal przebierańców mieli 
uczniowie klas I – III. W szkole pojawiły 
się księżniczki, wróżki, batmani, nietope-
rze, kościotrupy oraz inne bajkowe posta-
cie. W rytm znanych przebojów, zabawia-
ni przez pana Macieja w góralskim stroju, 
wszyscy bawili się wspaniale. Były kon-
kursy, barwne korowody, pociąg, poczę-
stunek oraz dużo śmiechu. Dzieci bawiły 
się wspólnie z nauczycielami i rodzicami. 
Najstarsi uczniowie połączyli karnawa-
łową zabawę z walentynkami, urządzając 
dyskotekę. Niestety wszystko co dobre, 
szybko się kończy. | 

 beata Markowska

PodziękoWanie 
 | Dyrektor Szkoły Podstawowej  

nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich  
wraz z Radą Rodziców pragnie serdecznie 
podziękować wszystkim darczyńcom, któ-
rzy przyczynili się do uświetnienia zabawy 
karnawałowej Loterią Fantową. Chcieli-
byśmy bardzo podziękować sponsorom:  
„Angie”, „Bellisima”, Finix Bar, Fryzjer „Be-
ata”, księgarnia Państwa Piaseckich, kwia-
ciarnia „Chimera”, kwiaciarnia-perfumeria 
Pani Bukowskiej, kwiaciarnia „Liljana”, 
„Merloteka” Piekarnia Błaszkowiak, restau-
racja „Szafoniera”, salon fryzjersko-kosme-
tyczny „Agness” , sklep „Arturo”, sklep dla 
zwierząt przy ul. Poznańskiej, sklep mięsny 
Państwa Balcerków, sklep Państwa Wierz-
bińskich przy szpitalu, sklep „Społem”  
przy ul. Piaskowej, „Spalarnia”. | 
 izabela bajbak, dyrektor�sP�nr�2�

Wyróżnienie W ogólnoPolskiM  
konkursie urzędu koMunikacji  
ElEKTRONICZNEJ

 | Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
2 brali udział w ogólnopolskim konkur-
sie ogłoszonym przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej na zaprojektowanie logo 
„Bezpieczny Internet”, „Bezpieczny telefon”, 
„Uczciwy transfer”. Spośród 1200 prac, ja-
kie wpłynęły do organizatorów, wyróżniona 
została praca Agaty Płócienniczak, uczenni-
cy klasy IV b. Agata odebrała dyplom i na-
grodę osobiście, 14 lutego w siedzibie UKE 
w Warszawie. 

Agata tak wspomina dzień odebrania na-
grody: – Przyjechało około 30 dzieci z całej 
Polski wraz z rodzicami i opiekunami. (…) 
Oglądaliśmy wszystkie nagrodzone i wy-
różnione prace. (…) Odbył się również krótki 
konkurs komputerowy, w którym wygrałam 
koszulkę i smycz na klucze(…). Dostałam 
dyplom, grę komputerową – WALL-E, 
pendrive, komiksy, smycz na klucze i torbę  
z błędem ortograficznym w moim nazwisku. 
(…) Warto brać udział w konkursach… | 

 agnieszka frąckowiak, naUczycielka�sP�2
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ośWiata

 |  Nauczyciele ze szkół podsta-
wowych w Puszczykowie rozpoczęli 
realizację projektu „ Dni Kulturowe”, 
który skierowany jest do najmłod-
szych uczniów. 

Korzystając z gościnności ojca Marka 
Smyka, proboszcza parafii pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP 13 lutego 2009 r. i w Sali 
im. Jana Pawła II zorganizowano pierw-
sze takie spotkanie dla klas I i II obu szkół 
puszczykowskich. Było to spotkanie z kul-
turą arabską, które prowadziły studentki 
arabistyki UAM w Poznaniu. 

Dzieci miały okazję nauczyć się liczyć 
po arabsku, rysować wzory liter arabskich, 
skosztować herbaty parzonej na arabski 
sposób i spróbowały irańskich daktyli. 
Obejrzały również prezentację multime-
dialną o krajach arabskich dokumentującą 

pobyt jednej ze studentek w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich. Mogły nauczyć się 
krótkiej piosenki o lampie Alladyna. Nie-
którzy uczniowie przywdziali charaktery-
styczne nakrycia głowy , a wszyscy przybyli 
ze swoimi „arabskimi” dywanikami. Każdy 
uczestnik imprezy otrzymał swoje imię na-
pisane po arabsku.

Kolejne spotkanie będzie poświęcone 
kulturze romskiej i odbędzie się 9 marca 
2009 r., tym razem w Szkole Podstawowej 
nr 1. Z kolei 23 kwietnia nauczyciele Szkoły 
Podstawowej nr 2 zorganizują spotkanie 
z kulturą japońską, a 12 maja nauczyciele  
z „jedynki” – z kulturą afrykańską.

Pomysł spotkań wyszedł od dyrektorek 
szkół, które chcą w ten sposób integrować 
najmłodszych uczniów wokół problematyki 
dialogu wielokulturowego. | izabela bajbak

szkolne sPotkania z różnyMi 

KulTuRAMI

JEdyNKA W eTWINNINg
 | Szkoła Podstawowa nr 1 zarejestro-

wała się w Programie eTwinning w ubie-
głym roku szkolnym. To program, który 
promuje szkolną współpracę w Europie za 
pomocą technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych. Dzięki niemu szkoły tworzą 
partnerstwa z innymi szkołami w Europie 
w ramach różnych dziedzin tematycznych. 
Uczniowie kształcą i poprawiają swoje 
umiejętności stosowania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych, pogłębiają zna-
jomość realiów krajów europejskich, a także 
zwiększają kompetencje językowe.

W październiku 2008 roku w ramach 
współpracy między nauczycielami przy-
rody, informatyki, języka angielskiego po-
wstał projekt edukacyjny pt. „Cztery pory 
roku – jak zmienia się moje miasto?”. Pro-
jekt realizować będą uczniowie klas czwar-
tych od marca 2009 r. do kwietnia 2010 r. 
W styczniu projekt został zarejestrowany 
na platformie eTwinning i czeka na partne-
ra ze Słowacji.

Wybrane zostały do badań cztery punk-
ty terenowe w mieście. Każda klasa (są 
dwie klasy czwarte) ma za zadanie obser-
wować i badać dwa z tych punktów. Projekt 
realizowany będzie na zajęciach przyrody, 
informatyki, plastyki, języka angielskiego 
oraz podczas zajęć pozalekcyjnych: kółka 
plastycznego, kółka przyrodniczego, in-
formatycznego i teatralnego. W czasie jego 
trwania po każdej porze roku w Internecie 
zamieszczane będą zebrane przez uczniów 

materiały. Na zakończenie projektu  
odbędzie się prezentacja multimedialna 
dla rodziców uczniów, a także dla uczniów 
z klas nauczania zintegrowanego. Ważnym 
akcentem zakończenia prac nad projektem 
będą przedstawienia przygotowane na za-
jęciach kółka teatralnego. Prezentacja tych 
przedstawień odbędzie się w kwietniu 2010 
r. Takich samych działań oczekiwać będzie-
my od naszego partnera. 

Mamy nadzieję, że dzięki temu projekto-
wi zdobędziemy wiele ciekawych doświad-
czeń | autorzy Projektu – nauczyciele sP nr 1 

Po inforMację na targi 
 | Uczniowie i ich rodzice, któ-

rzy stoją przed decyzją wyboru 
szkoły, mogą wybrać się na XIII 
Targi Edukacyjne w Poznaniu. Im-
preza odbędzie się w dniach od 13 do 15 
marca na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich pod hasłem Edu-
kacja-Badania-Innowacje. Oprócz moż-

liwości zapoznania się z ofertą szkół, 
także puszczykowskich, uczniowie mogą 
wziąć udział w ciekawych konferencjach 
i seminariach. Wstęp na targi jest wolny.  
Na seminaria i konferencje trzeba zapi-
sywać się w Internecie. Informacje szcze-
gółowe na stronach: www.odn.poznan.pl 
oraz www.edukacja.mtp.pl | lm
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organizacje PozarządoWe

MAgdAlENA SENdORZ – ukończyła szkolenie francusko-
belgijskiego stowarzyszenia Peau-à-peau specjalizującego się 
w kształceniu rodziców i personelu medycznego w noszeniu 
dzieci w chustach i nosidłach miękkich, działającego na rzecz 
karmienia piersią i wykonywania masaży u dzieci i niemowląt. 
autorka książki pt. „Noś swoje dziecko” (2008). Wielokrotnie 
gościła na antenie tVP i tVN, w takich programach jak 
„Pytanie na śniadanie”, „Dzień dobry tVN”. Prowadzi portal 
ekodzieciak.pl

tańczące 
Z CHuSTAMI 

 |  Jak nosić dziecko w chuście? 
Tego w lutym uczyło się 60 mam  
z Puszczykowa na warsztatach zorga-
nizowanych przez Fundację Aktyw-
ności Lokalnej. 

Warsztaty noszenia w chuście to okazja 
do zapoznania się z zaletami płynącymi  
z noszenia dzieci w chustach, nauczenia się, 
jak nosić dziecko w poczuciu bezpieczeń-
stwa i wygody, zarówno dla dziecka jak  
i noszącego. Warsztaty w Puszczykowie pro-
wadził specjalny gość – Magdalena Sendor 
z Warszawy. 

Każda uczestniczka warsztatów otrzyma-
ła m.in. zestaw o wartości powyżej 200 zł:  
chustę wiązaną firmy NATIBABY – Naj-
lepszy Produkt Roku 2008 wg plebiscytu 
magazynu „Dziecko”, instrukcję wiązania 
chusty, książkę Magdaleny Sendor pt. „Noś 

 | Organizacje pozarządowe 
mogą wziąć udział w otwartym kon-
kursie Urzędu Miejskiego w Puszczy-
kowie na zadania na rzecz mieszkań-
ców miasta.

Oferta dotyczy działań w kilku obsza-
rach. W obszarze nauki, edukacji, oświa-
ty i wychowania: kurs komputerowy dla 
seniorów – 5 tys. zł. W obszarze działania 
na rzecz integracji europejskiej oraz roz-

wijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami: organizacja warsztatów 
filmowych dla młodzieży polskiej i francu-
skiej. W ramach upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu: organizacja obozu dla 
siatkarzy – 4 tys. zł, organizacja akcji „Pol-
ska biega” – 5 tys. zł, organizacja trenin-
gów, rozgrywek oraz obozów sportowych 
dla piłkarzy – 51 400 zł, organizacja Rajdu 
Gwieździstego pętlą rowerową WPN – 4 

tys. zł, organizacja zajęć na basenie dla se-
niorów – 3 tys. zł. 

Oferty wraz z załącznikami należy 
składać (pocztą lub osobiście) w siedzi-
bie Urzędzie Miejskiego, ul. Podleśna 4, 
62-040 Puszczykowo do 25 marca 2009 r. 
do godz. 15.00. Termin otwarcia ko-
pert: 26 marca 2009 r. Pełne ogłoszenie  
znajduje się na stronie internetowej:  
w w w.puszcz ykowo.pl .  Dodat kowe  
informacje można uzyskać pod nr. tel.  
0-61 898 37 20 | lm

KONKuRS NA ZAdANIA dlA MIASTA

 | Od marca br. Powiatowy Urząd 
Pracy w Poznaniu wspólnie z gminami 
powiatu poznańskiego, organizuje lokalne 
spotkania dla przedstawicieli samorządu 
lokalnego oraz lokalnych przedsiębiorców. 
Zaprezentowane na nich zostaną wyniki 

przeprowadzonego w okresie wrzesień – 
październik 2008 r. badania gminnych 
rynków pracy pod kątem barier ograni-
czających dostęp do rynku pracy bezro-
botnym mieszkańcom powiatu, aktualnej 
sytuacji oraz przyszłych potrzeb kadro-
wych na rynku pracy w gminach powiatu 
poznańskiego.

W Puszczykowie spotkanie odbędzie 
się 1 kwietnia br. o godz. 10 w sali sesyjnej 
Rady Miasta, przy ul. Wysokiej 1 – w bu-
dynku starej szkoły. 

Spotkania organizowane są w ramach 
projektu „Nowa szansa” współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. | lM 

NOWA SZANSA 

swoje dziecko”. Statystycznie Puszczykowo 
będzie odtąd chyba najbardziej „zachusto-
waną” gminą w kraju.

Wszystkie koszty są pokrywane ze środ-
ków Unii Europejskiej i budżetu państwa 
w ramach projektów: „Puszczykowska  
Aktywna Mama” i „W Puszczykowie Mamy 
Aktywne Mamy”.

Oprócz Puszczykowa podobne zajęcia już 
od kwietnia rozpoczną się w kilku gminach 
Wielkopolski, m.in. w Tarnowie Podgór-
nym, Komornikach, Czerwo- 
naku, Kuślinie. „Puszczykow-
ski" projekt wzbudził zaintere-
sowanie dziesiątek osób w ca-
łym kraju, które kontaktują się  
na forach internetowych, dzwo-
nią i chciałyby wziąć udział 
w takich zajęciach. Dlatego  
w przygotowaniu jest ogólno-
polski projekt tego typu. | lm
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MIKROREgION

pROJEKTy
dlA MIKROREgIONu 

 |  Przedstawiciele gmin two-
rzących Stowarzyszenie Gmin Mi-
kroregionu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego spotkali się ponownie 
na spotkaniu roboczym 20 lutego br. 
Rozmawiali o szczegółach dotyczą-
cych budowy sieci ścieżek rowero-
wych i możliwości wspólnego wnio-
skowania o fundusze unijne.

Wstępnie zaproponowano skoncentro-
wanie się na budowie drogi rowerowej (od 
drogi wojewódzkiej 430 do Komornik przez 
Jeziory), która prowadziłaby przez cztery 
gminy: Mosinę, Komorniki, Stęszew i Pusz-
czykowo. Dla pozostałych gmin: Dopiewa, 
Kórnika i Brodnicy, w pierwszym etapie  
pozbawionych możliwości budowy ścieżki  

w ramach projektu, zaproponowano ele-
ment infrastruktury dodatkowej – infokio-
ski, wiaty, punkty informacji turystycznej 
dla gmin. 

Według szacunkowych wyliczeń od Szre-
niawy do „krzyżówki” z drogą 430 jest około 
13 km. Przewidywany koszt budowy drogi 
rowerowej na tym odcinku to ok. 6,5 mln zł.

Do najbliższego rozdania pieniędzy  
na turystykę (marzec – kwiecień 2009)  
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego nowo powstałe Stowarzysze-
nie niestety nie zdoła przygotować wniosku 
z pełną dokumentacją techniczną. Prace nad 
przygotowaniem projektu drogi rowerowej 
wymagają bowiem wyłączenia z produkcji 
leśnej gruntów WPN, na co musi wyrazić 

zgodę Minister Leśnictwa. Kompleksowy 
projekt dróg rowerowych wypożyczalni 
rowerów wraz z infokioskami i toaletami 
oraz zadaszonymi miejscami postojowymi 
zostanie złożony przy okazji następnego na-
boru jesienią 2009 lub wiosną 2010.

Przewiduje się, że wypożyczalnie ro-
werów będą działały w systemie „TAKE-
&RIDE” czyli weź rower, jedź aż się Tobie 
nie znudzi, a jak się znudzi, to go odstaw  
w najbliższej wypożyczalni należącej  
do Sieci Mikroregionu, a do domu wróć po-
ciągiem, czy autobusem.

Tymczasem wniosek na przetestowanie 
tego typu wypożyczalni i punktów infor-
macji turystycznej zostanie przygotowany 
w ramach projektu Interreg Europa Cen-
tralna, do którego pierwotnie aplikowało 
Puszczykowo, a obecnie partnerem zo-
staje Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Ter-
min złożenia wniosków upływa 18 marca, 
przewidywane rozstrzygnięcie w lipcu br. 
Ewentualna realizacja projektu nastąpi  
w latach 2010 -2012. | Mo

ROZMOWy  
O lASACH

 | Wiceminister środowiska, Janusz 
Zaleski oraz dyrektorzy regionalni i nadle-
śniczowie z generalnych dyrekcji z Łodzi, 
Piły, Poznania, Zielonej Góry spotkali się  
12 lutego w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym 
w Puszczykowie. Goście odpowiedzieli na 
zaproszenie dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych Mariana Pigana. Uczestnicy 
rozmawiali o przyszłości Lasów Państwo-
wych, ich wizerunku i światowym kryzysie 
w kontekście zarządzania lasami. | lm

MOSINA. 
szeroko na Wąskiej

 | Mosiński Ośrodek Kultury kolejny 
raz organizuje lokalną imprezę „Szeroko na 
Wąskiej”, integrującą lokalne środowisko 
twórców, hobbystów i kolekcjonerów. MOK 
zaprasza wszystkich twórców pragnących 
zainteresować i udostępnić swoje zbiory 
mieszkańcom gminy. Tegoroczna impreza 
odbędzie się 28 sierpnia na ulicy Wąskiej  
w Mosinie. 

KOMORNIKI. na straży 
 | Gmina Komorniki będzie miała 

Straż Gminną. Tak na sesji w lutym jedno-
głośnie postanowiła Rada Gminy. Komen-
dant i czterej strażnicy mają poprawić stan 
bezpieczeństwa w gminie i stać na straży 

porządku publicznego. Ze sprawozdania 
o stanie bezpieczeństwa przedstawione-
go przez Komendanta Komisariatu Policji  
w Komornikach wynika, że w Komorni-
kach wzrosła liczba zdarzeń kryminal-
nych w porównaniu z rokiem poprzednim.  
Ma to związek z dynamicznym tempem  
zaludniania się nowych osiedli. Konkurs  
na stanowisko komendanta zostanie rozpi-
sany na początku marca.

DOPIeWO.
aktor z Wizytą 

 | 11 marca br. o godz. 17 w sali bi-
blioteki w Dopiewie, przy ul. Szkolnej 21,  
odbędzie się spotkanie z Wiktorem Zbo-
rowskim, cenionym i niezwykle popular-
nym polskim aktorem. Spotkanie ma cha-
rakter otwarty. | red

Wieści z Mikroregionu
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Z pOWIATu

pOWIAT 
NA TARgACH EduKACyJNyCH 

 |  Na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, od 13 do 15 mar-
ca 2009 r. odbędą się Targi Edukacyj-
ne. Bogatą ofertę zamierza przedsta-
wić również powiat poznański. 

W szkołach prowadzonych przez po-
wiat poznański uczy się ponad cztery ty-
siące uczniów. Zachęcamy do zapoznania 
się z ofertą szkół, w tym z ofertą propo-
nowaną przez Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie.  
Od początku marca 2009 r. z propozycja-

mi tych szkół można zapoznać się również  
w Starostwie Powiatowym.

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Puszczykowie (ul. Kasprowi-
cza 3, 62-041 Puszczykowo, www.lopusz-
czykowo.pl) kształci młodzież już od 45 lat. 
W 1973 r. wprowadzono profil sportowy. 
Prawie 100 % uczniów tego LO zdaje matu-
rę. Funkcjonują w nim następujące klasy: 

„a” – sportowa (przedmioty rozszerzo-
ne: biologia, geografia, treningi lekko-
atletyczne); 

 |  Powiat poznański jest jednym 
z nielicznych, w których funkcjonują 
filie Wydziału Komunikacji i Trans-
portu. Działają one w Kostrzynie 
Wlkp., Mosinie, Murowanej Gośli-
nie, Pobiedziskach, Stęszewie, a od 
5 lutego także w Swarzędzu.

W otwarciu filii w Swarzędzu 4 lutego br. 
uczestniczyli m.in.: Bożena Szydłowska  

– Posłanka na Sejm RP, Jan Grabkowski – 
Starosta Poznański, Anna Tomicka – Bur-
mistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Andrzej 
Bogdanowicz – Dyrektor Departamentu 
Transportu Drogowego w Ministerstwie In-
frastruktury, Radni Powiatu Poznańskiego  
i Rady Miejskiej Swarzędza, Małgorzata  
Kaniewska – Dyrektor Wydziału Komu-
nikacji i Transportu, Krzysztof Żarnotal  

– Prezes Polskiej Wytwórni Papierów  
Wartościowych oraz ks. Janusz Molewski.

W filii realizowany jest cały proces re-
jestracji pojazdów (pozwolenie czasowe, 
dowód rejestracyjny, wyrejestrowanie, 
zgłoszenie sprzedaży i wszelkich zmian 
dotyczących pojazdów, wtórniki dowo-
dów, nalepki kontrolne na szybę i tablice 
rejestracyjne). 

Budynek przy ul. Poznańskiej 25, w któ-
rym mieści się filia, wyremontowała i wy-
posażyła w meble gmina Swarzędz. Oddział 
ma najnowocześniejsze systemy zabez-
pieczeń procesów przetwarzania danych 
osobowych, sześć stanowisk do obsługi 
klientów, w tym jedno dla podmiotów kor-
poracyjnych, rejestrujących wiele pojazdów 
w miesiącu. 

W Swarzędzu rejestrowanych będzie ok. 
10 tysięcy pojazdów należących do miesz-
kańców całego powiatu. Stanowi to ok. 1/3 
rejestracji w powiecie. Zatrzymane przez 
policję dowody rejestracyjne można jed-
nak odbierać tylko w Wydziale Komuni-
kacji i Transportu Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18,  
bo tutaj znajduje się Ewidencja Akt Pojaz-
dów i Kierowców. Od 2 lutego br. wydział 
czynny jest w poniedziałki od godz. 9.00 
–16.30, od wtorku do piątku w godz. 8.00 
– 15.00. | elwira białek, gabinet�starosty

blISKO
pO dOWód REJESTRACyJNy 

„b” – humanistyczna (j. polski, historia); 
„c” – ekonomiczna (matematyka, 

geografia);
„d” – europejska (j. angielski, j. nie-

miecki,wos);
„e” – przyrodnicza (biologia, chemia).

Uczniowie liceum uczą się dwóch języ-
ków obcych – angielskiego i niemieckiego. 
Od 15 lat szkoła współpracuje z placówką  
w Rosmalen w Holandii, dzięki której 
uczniowie poznają kulturę i zwyczaje euro-
pejskie, doskonalą znajomość języka angiel-
skiego oraz realizują różnorodne programy 
edukacyjne. 

Drzwi otwarte: 21 marca i 4 kwietnia 
2009 r. o godz. 9.00. | 

 agnieszka Przybylska

otWarcie filii Wydziału koMunikacji  
i transPortu W sWarzędzu fot.�roMUald�Świątkowski



Wyższe kary  
dlA KIEROWCóW 

 |  Kierowcy łamiący przepisy  
od listopada ub. roku płacą więcej za nie-
które wykroczenia drogowe. Za parkowanie 
w miejscach przeznaczonych dla osób nie-
pełnosprawnych kierowca zapłaci 500 zł,  
za niestosowanie się do sygnalizacji świetl-
nej – 300-500 zł, za jazdę bez włączonych 
świateł – 100 zł. Natomiast piesi za prze-
chodzenie przez jezdnię przy czerwonym 
świetle zapłacą teraz do 100 zł, a nie – jak 
wcześniej –250 zł. |  lm

trzeba sPrzątać 
pO pupIlu

 | Właścicielom psów, którzy wypro-
wadzają je na spacer przypominamy, że 
powinni sprzątać po swoich pupilach. To, 
co pozostaje często na skwerze lub na chod-
niku jest ewidentnym zaśmiecaniem. A za-
śmiecanie podlega karze grzywny do 500 zł. 
Liczymy na Państwa zrozumienie. |
  robert raczyński, starszy�insPektor�straży�Miejskiej

ApEl  
 – PilnujMy PsóW 

 | Urzędnicy miejscy podczas rutyno-
wego objazdu miasta zauważyli na poboczu 
ul. Dworcowej, jak pozbawione dozoru psy 
(jeden rasy husky, drugi wilczur) zagryzają 
małego pieska. Z dużym trudem udało się od-
gonić agresywne psy. Niestety, mimo udzie-
lenia pomocy, pieska nie dało się uratować.

Psy miały obroże. Nie były to więc bez-
pańskie, ale nie pilnowane stanowiły 
ogromne zagrożenie.

W związku z zaistniałym zdarzeniem pro-
simy mieszkańców o baczniejsze pilnowanie 
swoich psów. Apelujemy, aby nie wałęsały się 
po ulicach bez opieki. Zdarza się, że na ogół 
niegroźny i spokojny pies na ulicy przeradza 
się w agresywne, bezlitosne zwierzę. | bM
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bezPieczeństWo

 | INTERWENCJE. W minionym 
okresie Straż Miejska podjęła 103 inter-
wencje o różnym charakterze. Główne  
z nich to niewłaściwe parkowanie pojazdów, 
niedopilnowanie zwierząt, spalanie śmieci 
oraz ich lokalizacja, stan dróg i chodników 
po opadach śniegu oraz odwilży, akty wan-
dalizmu, awarie, pomoc w zabezpieczaniu 
miejsc wypadków drogowych itp. 39 razy 
zastosowano blokady kół w przypadkach 
niewłaściwego parkowania pojazdów. 

 | POUCZENIA. Wylegitymowano 
72 osoby, pouczając 103 osoby – sprawców 
wykroczeń.

 | MANDATY. Nałożono 58 manda-
tów karnych na łączną kwotę 7 580 zł. 

 | INNE. Przeprowadzono 11 konwo-
jów i doręczeń dokumentów na rzecz Urzędu 

Miejskiego. Sześciokrotnie strażnicy asysto-
wali podczas czynności miejskich urzędni-
ków. 14 razy zabezpieczano miejsca awarii  
i wypadów drogowych. W 40 przypadkach 
przekazano właściwym firmom zadania  
do realizacji związane z porządkiem i czy-
stością na terenie miasta. Przeprowadzono 
również piesze patrole w związku z kontrolą 
stanu chodników po opadach śniegu.

Stałej kontroli poddano również teren 
MOSiR-u w związku z wcześniejszymi ak-
tami wandalizmu. Kontrolowano prewen-
cyjnie tereny w pobliżu szkół. 

Dzięki pomocy mieszkańców ujawniono 
skradziony samochód marki Volkswagen 
Golf. Sprawę przekazano policji. | 

 robert raczyński, 

starszy�insPektor�straży�Miejskiej�w�PUszczykowie

z działalności straży Miejskiej 
20.01.2009 – 25.02.2009

MIEJSCA
dla niePełnosPraWnycH 

 | Pomimo szerokiej akcji uświada-
miającej w mediach, niektórzy kie-
rowcy łamią obowiązujące zasady  
i parkują samochody na miejscu  
dla osób niepełnosprawnych, ma-
jących trudności w poruszaniu się.  
Za takie wykroczenie Straż Miejska 
nałożyła już kilka mandatów kar-
nych. Przypominamy, że wzrosła 
wysokość mandatu za parkowanie 
na miejscu dla niepełnosprawnych. 
Mandat wynosi 500 zł, a kierowca 
otrzymuje jeden punkt karny. 

Apelujemy do wszystkich kierow-
ców, aby przestrzegali zasad i nie 
parkowali na miejscach przeznaczo-
nych dla samochodów osób niepeł-
nosprawnych. | 

 robert raczyński, 

 starszy�insPektor�straży�Miejskiej
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SpORT

 |  Mało szczęścia w losowaniu 
mieli puszczykowscy badmintoni-
ści na 45. Indywidualnych Mistrzo-

stwach Polski Seniorów w bad-
mintonie, które odbyły się między  
29 i 31 stycznia br. w Suwałkach. 

Nasz debel w składzie J.Janaszek/ 
/P.Niewoliński już w drugiej rundzie 
trafił na przyszłych wicemistrzów Pol-
ski P.Wachę/R.Hawla. Zawodnicy Pusz-
czykowskiego Towarzystwa Sportowego 
walczyli jednak do końca, przegrywając 
ostatecznie 21:11, 21:16. 

Wyrwanie 11 i 16 punktów w grze z za-
wodnikami tej klasy, co wicemistrzowie 
Polski (Wacha zajmuje 9. miejsce na listach 
światowych i jest najlepszym polskim sin-
glistą) jest niezłym wynikiem. Ostatecznie 
puszczykowscy badmintoniści zakończyli 
turniej na miejscach 9-16. | jj 

CO? gdZIE? KIEdy?
finał 
SIATKóWKI 
14 Marca, godz. 16
sala szkoły Podstawowej nr 1,  
ul. Wysoka 1
|  Finał Puszczykowskiej Ligi  
Piłki Siatkowej 

Piłka nożna – losoWanie 
19 Marca, godz. 18
sala szkoły Podstawowej nr 1,  
ul. Wysoka 1 
Losowanie Puszczykowskiej Ligi Piłki 
Nożnej Szkół Podstawowych  
– klasy 4, 5, 6. |  oPrac. red

SuKCES W słuPcy 
 |  Duży sukces odnotowali puszczy-

kowscy sportowcy w Mistrzostwach Mia-
sta Słupcy w badmintonie, które odbyły 
się 7 lutego br. W singlu kobiet złoty medal 
zdobyła Katarzyna Kistowska, pokonując 
w finale zawodniczkę ze Słupcy. W kate-
gorii mężczyzn triumfował Jakub Jana-
szek zwyciężając w finale z zawodnikiem  
z Trzcianki, trzecie miejsce zdobył również 
zawodnik z Puszczykowa – Paweł Niewo-
liński. | jj 

NA NARTACH  
I SNOWbOARdZIE 

 | Na XVIII Mistrzostwach Wielkopol-
ski w narciarstwie zjazdowym i snowboar-
dzie, które odbyły się 7 lutego br. w Karpaczu, 
licznie zjawili się mieszkańcy Puszczykowa  
i odgrali w nich bardzo istotną rolę. Silny 
wiatr na stoku Euro, dochodzący w pory-
wach do 100 km/h nie popsuł jednak ducha 
rywalizacji wśród uczestników zawodów. 

PuszczykoWscy narciarze i snoW-
boardziści zajęli czołoWe Miejsca: 
narciarze: Bererzański Filip – III miejsce, Elza-
nowska anna – I miejsce, Hoffmann tomasz  
– III miejsce, Bererzańska anna – II miejsce,  
w klasyfikacji rodzinnej państwo Bererzańscy: 
anna, radosław i radosław junior – III miejsce.
snowboardziści: kat. C wygrał tomek  
Elzanowski, drugi był radosław Bererzański;  
w kat. trzecia była tatiana Elzanowska. 
Zwycięską rodziną zostali państwo Bererzańscy 
w składzie: radosław i Filip. | rb 

MISTRZOSTWA pOlSKI  
W bAdMINTONIE 

Wędkarskie iMPrezy 
 |  Wędkarze wybrali nowy za-

rząd koła nr 41 Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Puszczykowie.  
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze  
odbyło się 25 stycznia.

Obecni na spotkaniu uzgodnili plan 
pracy i kalendarz imprez na najbliż-
szy rok. Udzielono absolutorium po-
przedniemu zarządowi oraz omówiono  
zmiany w ustawie o rybactwie śródlą-
dowym, wydatkowanie dotacji z Urzędu 

Miasta i ustalono wysokość składek. 
Plan imprez na najbliższy rok przed-

stawił Dionizy Mikołajczyk, przedstawi-
ciel Okręgu PZW. Nadzorował on też po-
prawność wyborów nowego zarządu Koła 
nr 41.W wyniku wyborów prezesem zo-
stał Przemysław Stefaniak, skarbnikiem 
Maciej Kowalec, wiceprezesem ds. sportu 
Kazimierz Anioła, wiceprezesem ds. mło-
dzieży Krzysztof Madajewski, sekreta-
rzem Tomasz Foerster, gospodarzem koła 
Maria Kowalec. Członkowie to: Maciej 
Połomski, Andrzej Górniaczyk, Wojciech 
Tomaszewski, Franciszek Ciszewski.

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zo-
stali: Sławomir Wiśniewski, Zbyszko 
Sobkowiak, Roland Brzyski. Do Sądu 
Organizacyjnego wybrano Adama Wal-
czaka, Stanisława Kortusa i Andrzeja 
Majewskiego.
Zebranie zakończył nowy prezes, któ-
ry serdecznie podziękował za wybór  
i zaufanie. | zarząd koła nr 41
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KOSZyKóWKA 
 – eliMinacje

 |  Eliminacje miejskie w piłce ko-
szykowej dziewcząt i chłopców szkół pod-
stawowych odbyły się 11 lutego br. w sali 
Szkoły Podstawowej nr 1. Wśród dziew-
cząt 43:30 zwycięstwo odniosły uczenni-
ce Szkoły Podstawowej nr 2. W kategorii 
chłopców zwycięstwo 74 : 0 odniosła re-
prezentacja „Jedynki”.

składy zesPołóW  
I lICZbA ZdObyTyCH puNKTóW:
szkoła Podstawowa nr 1:  
ksenia solovyeva – 10, róża Bąkowska – 6, 
Dominika Grajewska – 4, Monika Wolgetan – 4, 
Magda Norek – 4, Martyna retinger – 2,  
Marta knapińska, Daria Walicht,  
agata Woelke, Maria Winkowska,  
Martyna Frąckowiak, karolina szczepaniak.  
trener – Maria taraszkiewicz.
szkoła Podstawowa nr 2:  
Weronika Nowak – 12, Daria tylska – 9, 

agnieszka Gagat – 6, Weronika Barcz – 4,  
Magdalena Majewska – 4, Daria kwiatkowska – 2,  
Dominika sykulska – 2, katarzyna szebiotko – 2,  
Monika Łukaszewicz, anna stempniak,  
joanna krzemkowska, aleksandra Duda.  
trener – Marzena johaniewicz.

skład zWycięskiego zesPołu 
cHłoPcóW: 
krzysztof strojny – 26, Wojciech Niedbała – 12,  
sebastian koszela – 12, Wojciech Borkowski – 6, 
Wojciech Baraniak – 4, Maciej Baraniak – 4, 
Piotr Dziedzic – 4, szymon Nowacki – 3,  
karol Nagórski – 2, Piotr Wybieralski – 2. 
trener – Wiesław Bartkowiak. | 
 zbigniew gorzelanny 

siatkóWka – eliMinacje szkół PodstaWoWycH 
 |  Eliminacje miejskie w piłce 

siatkowej szkół podstawowych odby-
ły się 29 stycznia w sali Szkoły Podsta-
wowej nr 2. 

Wśród dziewcząt zwyciężył zespół Szko-
ły Podstawowej nr 2 uzyskując wynik 2:0,  
w setach 25:16, 25:6. Rywalizacja chłop-
ców, po bardzo wyrównanej grze, zakoń-
czyła się zwycięstwem reprezentacji Szkoły  
Podstawowej nr 1 – 2:1,w setach 25:20, 
13:25, 15:12.

skład zesPołu dzieWcząt:
szkoła Podstawowa nr 1: Magdalena Norek, 
Maria Wińkowska, Daria Walicht,  
ksenia solovyewa, karolina szczepaniak, 
Monika Wolgetan, Martyna Frąckowiak, 
Martyna retinger, agata Woelke, anna 
szłapka, Paloma Fahmi, Daria Pruchniewska.  
trener – Maria taraszkiewicz.
szkoła Podstawowa nr 2: Daria kwiatkowska, 
agnieszka Gagat, Dominika sykulska, 
Weronika Nowak, Daria tylska,  
joanna kiziemkowska, Magdalena Majewska, 
Monika Łukaszewicz, Marta Waszak.  
trener – Marzena johaniewicz.

skład zesPołu cHłoPcóW: 
szkoła Podstawowa nr 1: Wojciech Baraniak, 
Wojciech Borkowski, Piotr Dziedzic, Piotr 
Wybieralski, Przemysław Błaszak, szymon 
Nowacki, Marcin Wesołowski, Dawid 
krzyżański. trener – Wiesław Bartkowiak.
szkoła Podstawowa nr 2: Patryk Wachowiak, 
Mateusz sylwestrzak, Patryk toniński,  
Piotr Pytlak, kacper Pietrzak, Maks Behr, 
krzysztof Halicki, alex Wachowiak,  
krzysztof jaworski, Marcin Habernik.  
trener – Michał Przybylski. | 
 zbigniew gorzelanny
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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 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 
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


