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AKTUALNOŚCI

 | W Puszczykowie, 2 czerwca 
obchodzono uroczyście podwójny 
jubileusz: XX lat samorządu teryto-
rialnego oraz Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Z tej okazji Bur-
mistrz Miasta Małgorzata Ornoch-Ta-
będzka zaprosiła na okolicznościowe 
spotkanie poprzednie władze miasta, 
byłych i obecnych radnych, urzędni-
ków, pracowników MOPS oraz osób 
z nimi współpracujących. Gościem 
specjalnym uroczystości był prof. 
Jerzy Stępień – współtwórca ustawy 
samorządowej, były senator i sędzia 
Trybunału Konstytucyjnego.

W wypełnionej po brzegi sali bibliote-
ki Miejskiej Centrum Animacji Kultury, 
prof. Stępień dzielił się z zebranymi refl ek-
sjami na temat 20 lat funkcjonowania de-
mokracji w Polsce. W swoim wystąpieniu 
podkreślił, że najważniejszym osiągnię-
ciem reformy samorządowej jest zmiana 
mentalności społeczeństwa i przeniesienie 
realnej władzy do gmin.

O tym, jak ta władza kształtowała 
się w Puszczykowie, o przygotowaniach 

SAMORZĄD ISTNIEJE 20 LAT 

do pierwszych wyborów i atmosferze tam-
tych czasów z humorem opowiadał An-
drzej Jakubowicz, były członek Komitetu 

Obywatelskiego, radny pierwszej kadencji 
a obecnie pracownik Urzędu Miejskiego. 
W prezentacji „Ludzie samorządu” poka-
zano i wymieniono nazwiska wszystkich 
radnych pięciu kadencji oraz osób zasia-
dających we władzach miasta. Burmistrz 
Małgorzata Ornoch-Tabędzka wraz z Prze-
wodniczącym Rady Markiem Błajeckim 
podziękowali wszystkim za zaangażowanie 
w pracę na rzecz społeczności lokalnej i 
wręczyli zasłużonym radnym, pracowni-
kom Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej okoliczno-
ściowe dyplomy. Przygotowano również 
prezentację pokazującą zmiany jakie na-
stąpiły w Puszczykowie w ciągu ostatnich 
20 lat. Komentowali je Barbara Mulczyń-
ska –wieloletnia kierownik referatu inwe-
stycji Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, 
Karol Majewski – współtwórca Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz obecna 
Burmistrz Miasta. Na zakończenie spo-
tkania dla wszystkich zaproszonych gości 
oraz mieszkańców Puszczykowa, po raz 
pierwszy na scenie przed budynkiem 
Biblioteki Miejskiej, zagrał zespół Samo-
khin Band. Szkoda, że nie przyciągnął wie-
lu mieszkańców, bo gorący jazz z elemen-
tami folkowej muzyki wschodniej sprzyjał 
dobrej zabawie. 

Wcześniej w kościele pw. św. Józefa Ob-
lubieńca NMP odprawiona została msza 
święta w intencji miasta, mieszkańców i 
radnych, również tych, którzy na zawsze 
odeszli z puszczykowskiej wspólnoty 
samorządowej.

Obchodom XX-lecia samorządu w Pusz-
czykowie towarzyszyła wystawa prac Elż-
biety Wieczorkiewicz: „Perły architektury 
Puszczykowskiej” – czyli cykl rysunków 
najstarszych, stylowych budynków w mie-
ście, którą w dalszym ciągu można oglądać 
w Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji 
Kultury. | LIDIA MAJDECKA

prof. Jerzy Stępień

W sali teatralnej biblioteki spotkali się byli i obecni samorządowcy

Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta 
wręczali zasłużonym dyplomy

echo-2010_06_5.indd   2echo-2010_06_5.indd   2 2010-06-14   12:51:072010-06-14   12:51:07



czerwiec 2010 | ECHOECHO PUSZCZYKOWA |  3www.puszczykowo.pl

FELIETON

Sprawdzian 
organizacji 
i pomocy

Szanowni Państwo,
Oglądając dramaty ludzi, którzy stracili dorobek całego swojego życia i widząc w 90% zatopione gminy, które w czasie 

następnej fali powodziowej znalazły się ponownie pod wodą, dziękuję Panu Bogu, że był dla Puszczykowa tak łaskawy. 
Jednocześnie współczuję wszystkim poszkodowanym mieszkańcom polskich gmin.

Nasze straty w postaci niedużych podtopień i uszkodzenia grobli, po której biegnie droga z Łęczycy do dworca PKP 
w Puszczykowie, są relatywnie niewielkie. Przeżyliśmy wprawdzie trochę strachu, ale z drugiej strony mieliśmy możliwość 
sprawdzenia się jako zespół w prawdziwej akcji kryzysowej. Wiele nas to nauczyło. Procedury na papierze wyglądają 
bowiem zupełnie inaczej niż w praktyce. Już wiemy na przykład, że składowanie dużej liczby worków w magazynach 
przeciwpowodziowych nie jest niezbędne. O wiele ważniejsze są: dystrybucja informacji oraz dobra logistyka, które pozwalają 
na ściągnięcie niezbędnego sprzętu w ciągu jednej godziny. Znakomicie działały: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
które reagowało natychmiast na wszystkie potrzeby, policja powiatowa i nasza miejska; bezcenni okazali się przyjaciele z gmin 
sąsiednich – Czempinia i Stęszewa, którzy dzielili się swoimi zasobami. To było normalne.

Normalne było również, że na hasło „potrzebna jest pomoc” zgłosiło się natychmiast wielu mieszkańców 
miasta, w tym młodzież harcerska i niezrzeszona oraz wiele fi rm, które oferowały ciężki sprzęt i wsparcie 
techniczne. Po raz kolejny w ciągu krótkiego czasu doświadczyłam uczucia, że gdy jest ciężko i potrzebna jest 
mobilizacja, to potrafi my się jednoczyć i jesteśmy wspólnotą. To bardzo pokrzepiające! 

Ponieważ wiele jest w tym wydaniu „Echa Puszczykowa” podziękowań dla mieszkańców, dlatego w tym miejscu chciałabym 
przekazać szczególne słowa uznania moim współpracownikom, członkom Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 
Barbarze Mulczyńskiej, Remigiuszowi Motyckiemu, burmistrzowi Zwolińskiemu, komendantowi Dariuszowi Borowskiemu 
oraz całemu zespołowi straży miejskiej. Przez kilka dni i nocy organizowali pracę i czuwali na posterunkach przy ul. Niwka 
Stara oraz przy ul. Poznańskiej. Jako szefowa Obrony Cywilnej w mieście planowałam tej wiosny przeprowadzenie ćwiczeń 
sprawdzających zachowania GCZK w sytuacjach trudnych.

Już nie muszę ich wymyślać. Zrobiło to za mnie życie i cieszę się, że ten niezamierzony test wypadł zupełnie dobrze. 
Obyśmy go jednak nie musieli zdawać po raz drugi. |  MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA, BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

Szanowni Państwo,
W imieniu własnym i podległych mi 

strażników Straży Miejskiej w Puszczyko-
wie bardzo dziękuję wszystkim ochotni-
kom i wolontariuszom, którzy od 26 maja 
br. pomagali i wspierali nas w akcji prze-
ciwpowodziowej na terenie Puszczykowa.

Dzięki ich zaangażowaniu i poświęceniu 
błyskawicznie powstał wał obejmujący te-
ren nadbrzeża Warty na długości 500 me-
trów. To również dzięki ich głębokiej chęci 

niesienia pomocy, Gminne Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego mogło podjąć decyzję 
o przesunięciu najbardziej wytrwałych z ul. 
Jarosławskiej, Nowego Osiedla i Niwki Sta-
rej do pomocy w układaniu wału na terenie 
Leśnego Ośrodka Szkoleniowego. Na szacu-
nek zasługuje błyskawiczna pomoc miejsco-
wych przedsiębiorców, którzy dostarczyli 
nam brakujących materiałów i narzędzi 
oraz zapewnili specjalistyczny transport.

Chciałbym również podziękować funk-
cjonariuszom miejscowego Komisariatu 
Policji i komendantowi Robertowi Rasz-
torfowi za pomoc w zabezpieczeniu ułożo-
nego wału oraz za osobisty udział w jego 
tworzeniu. | 

 DARIUSZ BOROWSKI, 

 KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ 

 W PUSZCZYKOWIE

echo-2010_06_5.indd   3echo-2010_06_5.indd   3 2010-06-14   12:51:232010-06-14   12:51:23



www.puszczykowo.pl | ECHOECHO PUSZCZYKOWA | czerwiec 20104

RADA MIASTA

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na sesję Rady Miasta 
Puszczykowa, która odbędzie się 
30 czerwca 2010 r. o godz. 17 
w budynku Biblioteki Miejskiej 
ul. Wysoka 1, I piętro, sala nr 4. 
Jednocześnie informujemy, 
że terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta 
i terminy dyżurów radnych znajdują się 
na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie 
internetowej miasta: www.puszczykowo.pl

UCHWAŁY I PROTOKÓŁ Z SESJI 
ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONIE 

INTERNETOWEJ MIASTA: 
www.puszczykowo.pl 

oraz dostępne są w Biurze Rady Miasta. 
Informacje można też uzyskać 

pod numerem tel. 061 898 37 34 
lub mailem: rada@puszczykowo.pl

UCHWAŁY PRZYJĘTE 
NA SESJI 26 MAJA:

 Prezentacja „10 reguł rządzenia” 
– wystąpienie Billa McDonalda, menadżera 
miasta DuPont w Stanach Zjednoczonych. 

 Prezentacja Aquanet dotycząca zmiany 
granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo.

 Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
nr 264/10/V z dnia 20 stycznia 2010 r. 
Rady Miasta Puszczykowa.

 Uchwała w sprawie uchwały w sprawie: 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifi katy 
od opłaty z przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności 
przez dotychczasowych użytkowników 
i współużytkowników wieczystych, 
w odniesieniu do nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Puszczykowa zabudowanych 
i przeznaczonych pod zabudowę na cele 
mieszkaniowe.

 Uchwała w sprawie odwołania członka 
Komisji Mieszkaniowej. 

 Uchwała w sprawie powołania członka 
Komisji Mieszkaniowej. 

 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale 
Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu 
na rok 2010.

 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Burmistrza Miasta Puszczykowa.

 | Przygotowanie miasta na walkę 
z zalewaniem terenów przez Wartę, 
było jednym z tematów 50 sesji Rady 
Miasta, która odbyła się 26 maja.

Sesję otworzyła prezentacja menadżera 
miasta DuPont w Stanach Zjednoczonych, 
przebywającego z wizytą w Puszczykowie. 
Bill McDonald zasiada w radzie miasta 
DuPont i doradza tamtejszemu zarządcy. 
Prowadzi szkolenia z zakresu m.in. podej-
mowania decyzji i zarządzania. Na sesji w 
sposób zwięzły i klarowny zaprezentował 
„10 reguł rządzenia”. Zapytany, opowie-
dział też, jak u niego w hrabstwie podejmo-
wane są decyzje. 

Z prezentacją wystąpili także przedsta-
wiciele firmy pracującej na zlecenie Aqu-
anetu. Dotyczyła ona zmiany granic związa-
nych z rozbudową układów kanalizacyjnych 
w aglomeracji Mosina-Puszczykowo. Ma to 
związek z możliwością pozyskania środków 
unijnych przez Aquanet na rozbudowę sieci. 

Rada wyraziła zgodę na udzielenie 
bonifikaty od opłaty z przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności przez dotychczasowych użyt-
kowników i wieczystych nieruchomości 
miasta. Dotyczyło to 10 nieruchomości, 
w tym sześciu na Niwce. 

Radni powołali nowego członka Ko-
misji Mieszkaniowej, ponieważ Krystyna 
Radziszewska-Kaczmarek zrezygnowała 

SESYJNE TEMATY 

z pełnienia tej funkcji. Na swoje miejsce 
zaproponowała Dorotę Kaczmarek, na co 
Rada przystała. 

Wprowadzono kolejne zmiany w budże-
cie: między innymi dotacje od wojewody 
oraz uwzglednienie 60 tys. zł, które pozy-
skało Centrum Animacji Sportu z tytułu 
wynajmu lodowiska. 

Z okazji XX-lecia samorządu lokalnego 
w Polsce, samorządowcy i urzędnicy mogą 
liczyć na nagrody. Nie ma jednak takich 
przywilejów burmistrz. Stąd Przewodni-
czący Rady Marek Błajecki zaproponował 
zwiększenie wysokości dodatku funkcyjne-
go dla Burmistrz Miasta. 

Po podjęciu uchwał radni dyskutowali o za-
grożeniu powodziowym w mieście. Chcieli 
wiedzieć, jak Urząd Miejski jest przygotowa-
ny na ewentualne niebezpieczeństwo, jakimi 
zasobami dysponuje i na kogo może liczyć 
w przypadku zalania terenów. Więcej o walce 
z żywiołem na s. 12-13. |  LIDIA MAJDECKA 

BILL MCDONALD NA SESJI RADY MIASTA

 | Na sesji 30 kwietnia Rada Mia-
sta udzieliła absolutorium Burmistrz 
Puszczykowa, po tym, jak Regional-
na Izba Obrachunkowa pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu. 
Komisja Rewizyjna Rady złożyła wpraw-
dzie wniosek do RIO o nieudzielenie abso-
lutorium (podpisany przez dwóch z pięciu 
członków komisji), ale Izba uznała, że wnio-

sek jest niedostatecznie uzasadniony. Rada 
przegłosowała więc udzielenie absoluto-
rium Burmistrz Miasta. 

W opinii RIO doszło jednak do błędu 
w procedurze przy formułowaniu uchwa-
ły. Zdania radców prawnych i orzecznictwo 
w podobnych sprawach są zgoła inne. Prze-
wodniczący Rady Miasta Puszczykowa po-
dejmie decyzję o dalszym postępowaniu. | LM

JESZCZE O ABSOLUTORIUM
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RADA MIASTA

Po 50 sesji, 
przewodniczący 
podsumowuje 
pracę Rady Miasta

Szanowni Państwo,
Rada obradowała do końca maja na 50 sesjach. Przyjęła 

294 uchwały oraz kilka oświadczeń. Do najważniejszych decyzji 
Rady zaliczam przyjęcie uchwał dotyczących:

 zakupu zakola Warty – historyczna decyzja, która pozwoliła za-
chować dla nas i następnych pokoleń piękny pod względem przy-
rodniczym i krajobrazowym teren, 

 nowego Statutu Miasta, umożliwiającego mieszkańcom tworze-
nie rad osiedlowych, 

 przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta na lata 2010-2020, 
 przyjęcia Wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego 

Miasta na lata 2010-2018, 
 przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta 

Puszczykowa, 
 uchwał pozwalających na reanimację życia kulturalnego i spor-

towego, powołanie i uruchomienie Centrum Animacji Kultury 
w starej szkole oraz Centrum Animacji Sportu na terenach przy 
ul. Kościelnej.

Ponadto przyjęte uchwały pozwoliły na:
 systematyczną, w miarę możliwości fi nansowych i wymogów 

formalnych, realizację programu utwardzania dróg w mieście, 
 budowę obiektów sportowych, placów zabaw dla dzieci, 
 rozpoczęcie realizacji adaptacji i remontów budynków miejskich 

na mieszkania socjalne (ul. Przecznica i Niwka Stara), 
 utrwalenie koncepcji Puszczykowa – miasta ogrodu.

Również Rada, jak co roku, zajmowała się uchwalaniem budże-
tu miasta, a także udzielała absolutorium burmistrzowi. Jest jed-
nakże kilka spraw i problemów, których nie udało się w tej kadencji 
rozwiązać bądź zrealizować. Myślę tutaj o niezakończeniu budowy 
płyty Rynku i nieuporządkowaniu sprawy własności gruntów.

Nie udało się uruchomić na terenie miasta bezprzewodowego 

Internetu – dotychczas jedyny taki punkt dostępowy został zre-
alizowany w budynku Biblioteki Miejskiej, prace nad uruchomie-
niem następnych trwają. Są też problemy, mimo pewnej poprawy, 
z wyegzekwowaniem porządku i czystości na wielu posesjach, 
zwłaszcza tych, których właściciele nie mieszkają w Puszczyko-
wie. Również nie udało się, przede wszystkim z powodów fi nanso-
wych, a także protestów niektórych mieszkańców, zdecydowanie 
rozpocząć budowy obiektów Centrum Animacji Sportu (dawniej 
MOSiR).

Kadencja Rady Miasta trwa jeszcze pięć miesięcy i mam na-
dzieję, że część projektów uda się zakończyć. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że program działania, przyjęty na początku kadencji 
wykraczał poza czas jej trwania. Myślę zatem, że następne wybrane 
przez mieszkańców władze naszego miasta będą kontynuowały 
jego założenia, zakończą rozpoczęte prace, a także zaproponują 
nowe pomysły dla wspólnego dobra. 

Jeśli chodzi o współpracę w Radzie, to pragnę podkreślić, 
że udało się konsekwentnie uniknąć podziałów politycznych. 
Różniły nas jedynie koncepcje, pomysły i sposoby ich realizacji. 
Mimo wszystko jednak chcę zauważyć, że niejednokrotnie party-
kularne i nie zawsze spójne podejście do proponowanych rozwią-
zań niektórych radnych utrudniało znacznie podejmowanie do-
brych i koniecznych decyzji. Zawsze jednak o wyniku głosowania 
decydowało jedynie dobro i interes mieszkańców naszego miasta.

Także współpraca z burmistrz, jej zastępcą, sekretarzem, skarb-
nikiem urzędu oraz wszystkimi urzędnikami układała się dobrze, 
co pozwalało radnym na merytoryczne i rzeczowe przygotowanie 
do pracy w Radzie i jej komisjach.

Ogólnie oceniam mijającą kadencję, jako czas przełomu 
i nowych szans dla Puszczykowa. Czy tak było, to ocenią miesz-
kańcy w nadchodzących jesiennych wyborach samorządowych. 
Myślę, że warto kontynuować to, co zostało zapoczątkowane, 
jak również skorzystać z nowych pomysłów dla rozwoju naszego 
Puszczykowa. |  MAREK BŁAJECKI, PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
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AKTUALNOŚCI Dotychczasowy dzierżawca, „Sa-
lus”, do przetargu nie przystąpił. 
Wygrał go zupełnie nowy na ryn-
ku medycznym w Puszczykowie 
podmiot – spółka POZMED. Takie 
rozwiązanie nie wszystkim odpo-
wiadało. Kilkoro opozycyjnych 
radnych złożyło zawiadomienie 
o popełnieniu przez Burmistrz Mia-
sta przestępstwa, poprzez działanie 
na szkodę miasta. Prokuratura 
umorzyła śledztwo wobec braku 
ustawowych znamion przestępstwa, 
uznając, że przetarg był przeprowa-
dzony prawidłowo.  Jednak odium 
tej sprawy dotknęło bezpośrednio 
nowego dzierżawcę. Mieszkańcy bali 
się zapisywać do nowej przychodni 
w świetle rozpowszechnianych in-
formacji, że przetarg na pewno zo-
stanie unieważniony i przychodnia 
przestanie funkcjonować. Wydaje 
się, że w sytuacji, w której pieniądze 
z NFZ „idą za pacjentem” takie infor-
macje osłabiły możliwości rozwoju 
spółki.  Większość pacjentów pozo-
stała przy spółce „Salus” w nowej sie-
dzibie, którą jest szpital w Puszczy-
kowie.  Takie są nieubłagane prawa 
rynku, nawet w tak wrażliwym spo-
łecznie obszarze, jakim jest służba 
zdrowia.

Co dalej POZME-em? Burmistrz Miasta 
nie rozwiąże z POZMED-em umowy dzier-
żawy, jeśli spółka nie zabezpieczy miejsca 
udzielania świadczeń zapisanym dotych-
czas pacjentom. Być może pacjentom zo-
staną zarekomendowane inne przychod-
nie, ale nie ma mowy o pozostawieniu 
pacjentów bez możliwości opieki me-
dycznej. Miasto, któremu bardzo zależało 
i ciągle zależy na utrzymaniu ośrodka zdro-
wia w miejscu, do którego przyzwyczaili 
się pacjenci, prowadzi rozmowy z kilkoma 
podmiotami medycznymi, które mogłyby 
kontynuować działalność lekarza rodzin-
nego w miejsce spółki POZMED. Warun-
ki prowadzenia tej działalności burmistrz 
miasta omawia obecnie z radnymi i praw-
nikami. |  TOMASZ ZWOLIŃSKI, 

 ZASTĘPCA BURMISTRZ PUSZCZYKOWA

 | W sytuacji braku pieniędzy 
w budżecie i perspektywy na wyre-
montowanie budynku przychodni 
przy ul. Poznańskiej przez spółkę „Sa-
lus”, Rada Miasta podjęła zdecydowa-
nie najkorzystniejszą dla finansów 
miasta decyzję, polegającą 
na rozpisaniu przetargu na 
wieloletnią dzierżawę bu-
dynku. W ramach umowy 
na 20 lat, dzierżawca miał 
przeprowadzić niezbędną 
adaptację budynku, odlicza-
jąc sobie poniesione koszty remontu 
z dzierżawy. Tymczasem spółka me-
dyczna POZMED, która wygrała prze-
targ na dzierżawę, nie zdołała zebrać 
dostatecznej liczby pacjentów i nie wi-
dzi możliwości dalszego prowadzenia 
praktyki lekarza rodzinnego.

W dniu 7 czerwca do Urzędu Miejskiego 
w Puszczykowie wpłynęła informacja od 
spółki POZMED o konieczności zaprze-
stania w najbliższym czasie działalności 
w zakresie podstawowej opieki zdrowot-
nej i prośba o rozwiązanie umowy najmu. 
Zbyt mała liczba zgłoszonych pacjentów 
nie pozwoliła bowiem na pokrycie kosztów 
świadczonych usług. 

Sprawa przychodni toczyła się blisko 
trzy lata. Poprzednia, prywatna spółka 
„Salus”, która dzierżawiła budynek od 
kilkunastu lat, nie chciała zainwesto-
wać w remont nieprzystosowanego 
do prowadzenia świadczeń medycz-
nych obiektu (w celu utrzymania kon-
traktu, spółka zobligowana była do speł-
nienia nowych wymogów SANEPID-u). 
Do końca 2006 r. ani miasto ani „Salus” 
nie wykonali w budynku żadnego poważ-
niejszego remontu (poza wymianą przez 
miasto w połowie lat 90. pieca i zainstalo-
waniem przyłącza gazowego – dotowanymi 

w 50% z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska). W 2007 r. w budżecie mia-
sta nie było pieniędzy na przeprowadze-
nie kilkusettysięcznej inwestycji. Dlatego 
pierwszą propozycją burmistrz Małgorzaty 
Ornoch-Tabędzkiej była sprzedaż budynku 

spółce „Salus”. Została wstępnie 
przyjęta przez dzierżawcę, ale nie 
zgodzili się na nią radni, obawia-
jąc się zmiany funkcji i sposobu 
prowadzonej działalności. Takie 
rozwiązanie, czyli sprzedaż bu-
dynku obecnym dzierżawcom 

rozważa obecnie gmina Rokietnica.  
Rozpatrywano również możliwość wyre-

montowania budynku, a następnie wydzier-
żawienia go po wyższych stawkach. W taki 
sposób postąpiono w Swarzędzu. W przy-
padku Puszczykowa oznaczałoby to koniecz-
ność zrezygnowania z wcześniej zaplanowa-
nych inwestycji lub zaciągnięcia kolejnego 
kredytu. Miasto miało świadomość, 
że zadłużanie się w celu wyremonto-
wania przychodni, groziłoby brakiem 
środków na remonty i ocieplenie 
szkół lub innych budynków publicz-
nych. Dla porównania: w Puszczykowie 
dochody budżetu w 2009 r. wynosiły 2660 zł 
na osobę, a w Swarzędzu 3360 zł. 

Powinnością władz samorządowych 
jest udostępnienie miejsca na prowadzenie 
praktyki lekarza rodzinnego, ale nie jest 
to równoznaczne z obowiązkiem remontu 
wskazanego lokalu. W niektórych gminach, 
takich jak Dopiewo czy Luboń, inwestycje 
podejmują sami lekarze, którzy z własnych 
pieniędzy decydują się na wybudowanie 
ośrodków zdrowia. W Puszczykowie Rada 
podjęła decyzję o rozpisaniu przetargu na 
wieloletnią dzierżawę. W ramach umowy na 
20 lat, dzierżawca miał przeprowadzić nie-
zbędną adaptację budynku, odliczając sobie 
poniesione koszty remontu z dzierżawy. 

CO DALEJ 
Z POZMED EM? 
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lub niepełnosprawne przez pełnomocni-
ka. Wcześniej jednak takie osoby muszą 
złożyć stosowny wniosek do Urzędu Miej-
skiego. Inną nowością jest wydawanie 
przez obwodową komisję wyborczą, na 
wniosek wyborcy, zaświadczenia o udziale 
w głosowaniu. 

Puszczykowo jest znane z wysokiej fre-
kwencji wyborczej. Postarajmy się, żeby 
podobnie było i tym razem. | 

 MACIEJ DETTLAFF, SEKRETARZ MIASTA

 | Już 20 czerwca czekają nas 
wybory prezydenckie. W Puszczy-
kowie działać będzie pięć obwodo-
wych komisji wyborczych – po dwie 
w szkołach podstawowych oraz jed-
na w obwodzie zamkniętym dla pa-
cjentów szpitala. 

W obwodach wyborczych nie wprowa-
dzono żadnych zmian – obwieszczenia 
o granicach obwodów głosowania oraz sie-
dzibach komisji zostały rozplakatowane 
na terenie miasta, informacja ta jest 

również dostępna w Urzędzie Miejskim 
i na stronie internetowej www.puszczyko-
wo.pl w zakładce „Wybory prezydenckie 
20 czerwca 2010”.

Głosowanie będzie się odbywać 
w godzinach od 6 do 20. Przypomnij-
my, że prawo do głosowania mają osoby, 
które najpóźniej w dniu wyborów ukoń-
czą 18 lat i nie zostały pozbawione takiego 
prawa przez sąd. 

Nowością w tych wyborach jest moż-
liwość głosowania przez osoby starsze 

WYBORY PREZYDENCKIE 

to obowiązek ustawowy, w przyszłorocz-
nym spisie powszechnym takie sytuacje 
nie będą dopuszczalne. Przewidziano od-
powiednie procedury mające na celu uzy-
skanie informacji, włącznie z karą grzyw-
ny. Liczymy, że w Puszczykowie nigdy nie 
będą one musiały być przeprowadzane. 

Korz ystając z okaz ji  apelujemy 
o umieszczenie dzwonków przy furtkach 
oraz numerów porządkowych. Jak się 
okazało, wiele posesji w Puszczykowie nie 
jest jeszcze w nie wyposażona, a to powo-
duje utrudnienia w komunikacji, nie tyl-
ko dla rachmistrzów spisowych. |

  MACIEJ DETTLAFF, SEKRETARZ MIASTA

 | 31 maja zakończył się w na-
szym mieście próbny spis powszech-
ny przed Powszechnym Spisem Lud-
ności i Mieszkań w 2011 roku. 

Gminne Biuro Spisowe w imieniu wła-
snym oraz rachmistrzów spisowych dzię-
kuje mieszkańcom Puszczykowa za uprzej-
me przyjęcie i okazaną cierpliwość przy 
udzielaniu odpowiedzi na pytania z an-
kiety przygotowanej przez Główny Urząd 
Statystyczny. 

Realizacja spisu próbnego miała przede 
wszystkim na celu sprawdzenie nowych 

rozwiązań technologicznych (zastąpienie 
formularzy papierowych – systemem elek-
tronicznym) oraz ocenę jakości zebranych 
danych za pomocą nowych metod. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że wdrażane rozwiąza-
nia nie są jeszcze doskonałe, składamy tym 
większe podziękowania za cierpliwość oraz 
konstruktywne uwagi, które zostaną prze-
kazane do organizatorów spisu i mamy na-
dzieję, że błędy te zostaną wyeliminowane 
w ogólnopolskim spisie w przyszłym roku. 

Tym z Państwa, którzy odmówili 
udziału w spisie przypominamy, że jest 

POSPISOWE REFLEKSJE 

Jako prezes Rady Nadzorczej telewizji 
samorządowej Rainer Media Center wy-
jaśnił, że na początku Puszczykowo nie 
było przygotowane technicznie na takie 
rozwiązanie. Teraz z kolei Amerykanie, 
z uwagi na kryzys ekonomiczny, nie mogą 
zaangażować się w to przedsięwzięcie. 
DuPont otwarte jest w dalszym ciągu 
na inne możliwości współpracy, w tym 
na umożliwienie pobytów stażowych 
dla pracowników Urzędu Miejskiego. 

Państwo McDonald uczestniczy-
li m.in. w sesji Rady Miasta, w zjeździe 
członków Stowarzyszenia Gmin i Powia-
tów Wielkopolski, a Lee McDonald tak-
że brała udział w spotkaniu autorskim 
z Romą Ligocką. | MOS, LM

 | W maju Puszczykowo po-
nownie gościło amerykańskiego 
samorządowca. Bill McDonald, 
city manager z ośmiotysięcznego 
miasta DuPont, przyjechał wraz 
z żoną Lee McDonald, na zapro-
szenie Burmistrz Ma łgorzat y 
Ornoch-Tabędzkiej. 

Bill McDonald od 42 lat zarządza du-
żymi i mniejszymi miastami w Stanach 
Zjednoczonych. Obecnie swoją wielo-
letnią praktyką dzieli się z polskimi sa-
morządowcami. Od trzech lat wspólnie 

z Burmistrz Puszczykowa przygotowy-
wali projekt utworzenia edukacyjnej 
platformy internetowej między Puszczy-
kowem i miastami w Stanie Washington. 

BILL MCDONALD 
W PUSZCZYKOWIE 
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W sprawie złego stanu ul. Koper-
nika w Puszczykowie na odcinku 
pomiędzy ul. Kasprowicza a torami 
kolejowymi napisali do Rady Miasta 
i Urzędu Miejskiego mieszkańcy tej 
ulicy. Domagają się od władz miasta 
podjęcia natychmiastowych kroków 
w celu wykonania nawierzchni. | 

Szanowni Państwo, 
na terenie naszego miasta znajduje się 

80 ulic nieutwardzonych o łącznej długości 
około 28 km, co stanowi 42% wszystkich 
dróg w Puszczykowie. Doskonale znamy 
warunki, w jakich przyszło funkcjonować 
mieszkańcom tych ulic w okresach roztopów 
czy też obfi tych opadów. Problemy z korzy-
staniem z nich dotyczą w równym stopniu 
pracowników urzędu, którzy są puszczyko-
wianami mieszkającymi przy takich ulicach.

PYTANIE DO BURMISTRZA
 | Pytania do Burmistrz Miasta Puszczykowa można przysyłać 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 najczęściej dru-
kujemy pytanie i odpowiedź, ewentualnie skrót listu. Żeby uzyskać odpowiedź, listy powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem. 

ZŁY STAN UL. KOPERNIKA 
Rozumiem Państwa zdenerwowanie 

i niezadowolenie ze stanu technicznego uli-
cy, ale jak Państwo widzą, w podobnej sytu-
acji jest jeszcze znaczna część mieszkańców 
naszego miasta. Jednocześnie chcielibyśmy 
zaznaczyć, że czynimy starania, aby w jak 
największym stopniu zmniejszyć uciążli-
wości komunikacyjne występujące szcze-
gólnie w okresie roztopów. Państwa ulica 
była zawsze monitorowana po obfi tych opa-
dach, a jeżeli zachodziła konieczność, zleca-
no pompowanie wód opadowych (w 2010 r. 
do tej pory czterokrotnie Urząd Miejski 
zlecał pompowanie). Droga była wyrówny-
wana równiarką. W ostatnim czasie najbar-
dziej narażone na zalanie fragmenty drogi, 
zostały dodatkowo utwardzone przez zasy-
panie tłuczniem z zagęszczeniem. 

W ustalonym przez radnych rankingu 
dróg do utwardzenia, ul. Kopernika jest 

na korzystnej pozycji, można więc przy-
puszczać, że perspektywa wykonania drogi 
nie jest bardzo odległa.

Do tej pory Urząd Miejski nie zlecał 
wykonania dokumentacji budowy drogi, 
ponieważ czekamy na projekt przejścia 
podziemnego, które powstanie między 
ul. Kopernika a ul. Fiedlera. Istotne są 
dane dotyczące rzędnych, długości przej-
ścia. Projekt i realizacja przejścia będą 
wykonane na zlecenie, ze środków PKP. 
O ustaleniach z rozmów z projektanta-
mi PKP będziemy Państwa informować 
na bieżąco. |

 Z POWAŻANIEM 

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA 

BURMISTRZ PUSZCZYKOWA 

Odpowiedź powyższej treści otrzyma-
li mieszkańcy ul. Kopernika listownie. 
W „Echu” zamieszczamy ją do wiadomości 
wszystkich Czytelników. | RED

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
w Puszczykowie dla:

 terenu położonego w centrum miasta, w rejonie ulic: 
Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap A,

 terenu położonego w centrum miasta, w rejonie ulic: 
Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap B,

 terenu położonego w rejonie ulic: Sobieskiego, 
Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN,

 terenu położonego w północnej części miasta w rejonie 
ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej.
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.), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 
i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 
r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwał Rady Miasta 
Puszczykowa:

 nr 81/07/V z dnia 19 grudnia 2007 r. 

 nr 62/07/V z dnia 19 września 2007 r.
 nr 82/07/V z dnia 19 grudnia 2007 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w Puszczykowie wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko dla: 

 terenu położonego w centrum miasta, w rejonie ulic: 
Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap A,

 terenu położonego w centrum miasta, w rejonie ulic: 
Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap B,

 terenu położonego w rejonie ulic: Sobieskiego, Klasztornej, 
Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowego WIELSPIN,

 terenu położonego w północnej części miasta w rejonie 
ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej,
w dniach od 15.07.2010 r. do 12.08.2010 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, 
pokój nr 2, w godzinach od 8.00 do 15.00.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów 
miejscowych rozwiązaniami odbędą się w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A:

 w dniu 9.08.2010 r. o godz. 15.30 – dla projektów miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego w Pusz-
czykowie dla terenu położonego w centrum miasta, w re-
jonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap A i B,

 w dniu 19.07.2010 r. o godz. 15:00 – dla projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic: 
Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN,

 w dniu 19.07.2010r. o godz. 13:00 – dla projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej 
części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, 
Źródlanej, Jasnej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto 
kwesti onuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta 
Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.09.2010 r. | 
 BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA 
 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA
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2010

 | Jesteśmy na półmetku 2010 
roku, w którym zaplanowaliśmy 
kilka ważnych dla miasta inwesty-
cji. Ponieważ w ostatnim czasie ode-
brałem kilka telefonów od miesz-
kańców z różnymi pytaniami, co 
do losów szkoły, Rynku oraz utwar-
dzanych ulic postanowiłem napisać 
klika zdań, które mam nadzieję po-
zwolą wyjaśnić wątpliwości.

To, co mamy już za sobą, to dokończenie 
wywołanych w ub. roku przetargów, czy-
li zakończenie utwardzania ul. Parkowej, 
Wydmowej i Jodłowej. Niedawno zakoń-
czony został kapitalny remont budynku Bi-
blioteki Miejskiej, przy którym wybudowa-
no również oświetlony parking mieszczący 
48 pojazdów.

Na początku maja został rozstrzygnię-
ty długo oczekiwany przez wielu rodziców 
przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawo-
wej oraz Gimnazjum nr 2, które powiększą 
się o pięć sal lekcyjnych oraz drugą salę 
gimnastyczną. Konkurs wygrała firma, 
która przeprowadziła remont Biblioteki 
Miejskiej. Uważam, że jest to bardzo dobra 
wiadomość, ponieważ solidny i sprawdzo-
ny wykonawca daje większą gwarancję 
przeprowadzenia prac zgodnie z harmono-

gramem, czyli zakończenia budowy przed 
rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Trochę na uboczu miasta – przy ul. Przecz-
nica kończy się adaptacja starego budynku 
stojącego przy schronie budynku na miesz-
kania komunale. Będą tam cztery mieszka-
nia oraz pomieszczenie możliwe do zago-
spodarowania na inne cele.

W tym roku nowe oświetlenie pojawiło 
się na ul. Krótkiej oraz bocznej od ul. So-
bieskiego. Czekamy na podłączenie do sieci 
ul. Fiołkowej, Jaskółczej, Pszenicznej oraz 
odcinków ul. Śląskiej i Kosińskiego. Reali-
zacja tych inwestycji spowoduje, że wyko-
nanie budżetu przeznaczonego w tym roku 
na oświetlenie sięgnie 85%. Urząd dyspo-
nuje gotową dokumentacją na ul. Tulipa-
nową. W trakcie opracowania znajdują się 
dokumentacje na oświetlenie ul. Stromej 
oraz odcinków ul. Żytniej, Matejki, Bałtyc-
kiej, Glinianej oraz na poprawienie oświe-
tlenia w rejonie przejść dla pieszych przez 
ul. Wysoką przy Ogrodowej, Podgórnej 
oraz Źródlanej. 

W drugiej połowie maja został roz-
strzygnięty przetarg na budowę kolejnego 
Orlika, który zostanie oddany do użytku 
jesienią na terenie Nowego Osiedla. Obok 
Orlika pojawią się pierwsze elementy 

skateparku, na który tak bardzo czeka 
puszczykowska młodzież.

Najwięcej emocji budzą oczywiście 
inwestycje dotyczące utwardzania dróg. 
Mam nadzieję, że mieszkańców Starego 
Puszczykowa ucieszy fakt bliskiego już 
rozpoczęcia dużego remontu ciągu komu-
nikacyjnego ul. Studziennej, Czarnieckiego 
i Jarosławskiej, na który otrzymamy 50% 
dofi nansowania ze środków zewnętrznych. 
Prace już się rozpoczęły.

Duży i w pełni zrozumiały dla mnie nie-
pokój wykazują mieszkańcy ul. Gołębiej, 
której budowa przesuwana jest w czasie 
od prawie dwudziestu lat. Ulica ta miała 
być oddana do użytku w 2009 r., jednak 
ze względu na brak koniecznych do budowy 
dokumentów jej realizacja została przesu-
nięta na pierwsze półrocze 2010 r. Nieste-
ty, okres oczekiwania wydłużył się, przez 
co inwestycja ta rozpocznie się w okresie 
wakacji i potrwa około cztery miesiące. 
Ul. Gołębia to najdłuższa nieutwardzona 
ulica Puszczykowa – jej długość wynosi 
ok. 1300 m. Dlatego koszt jej budowy jest 
największą zagadką tegorocznego budżetu. 

Jesienią tego roku, po ukończeniu pro-
wadzonych prac przez prywatnych inwesto-
rów, zostanie utwardzona druga i ostatnia 
część płyty Rynku. Koszt tej inwestycji jest 
drugą niewiadomą obecnego budżetu.

Ostateczną wiedzę, co do kosztów obu 
tych inwestycji będziemy mieli w lipcu. 
Dlatego chciałbym, abyśmy na początku 
września, na jednym z posiedzeń Komi-
sji Budżetu i Rozwoju Miasta, po analizie 
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 
2010, zastanowili się, czy w tym roku zo-
staną jeszcze jakieś środki, które będzie 
można wykorzystać na utwardzenie ko-
lejnej drogi. Powinny być wówczas gotowe 
dokumentacje dróg z początku nowego 
rankingu (ul. Matejki, Langego, Śląska/
Środkowa, Wrzosowa) oraz dokumentacja 
na ul. Nowowiejskiego. Jest to ostatnia 
z ulic wyznaczona do utwardzenia z po-
przedniego rankingu. |  MACIEJ SCHNEIDER, 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA 
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 | W maju miasto rozstrzygnę-
ło przetargi na rozbudowę Szkoły 
Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 
oraz modernizację ulic Studziennej 
i Czarnieckiego. Odbył się również 
przetarg na budowę Orlika na No-
wym Osiedlu. 

Inwestycją najbardziej oczekiwaną 
przez rodziców i uczniów jest rozbudowa 
budynku szkoły przy ul. Kasprowicza.  Wy-
brany w przetargu wykonawca – Zakład 
Ogólnobudowlany KOMPLEX Zbigniew 
Wycisk z Tulc – już rozpoczął prace. We 

wrześniu uczniowie powinni już wrócić do 
rozbudowanej o nowe sale szkoły. Zyskają 
również nową salą gimnastyczną o wymia-
rach większych od pełnowymiarowego bo-
iska do gry w siatkówkę. 

Do prac przystąpił też wykonawca ro-
bót modernizacyjnych na ul. Studziennej 
i Czarnieckiego. Umowa  opiewa na 1,3 
mln zł. Połowa z tego pochodzi z fundu-
szy unijnych (WRPO 2007-2013), o które 
starał się Urząd Miejski. Ulica zyska nową 
nawierzchnię bitumiczną, nowe wjazdy, 
chodniki i krawężniki. Prace mają zakoń-

ROZBUDOWA SZKOŁY ROZPOCZĘTA

INWESTYCJE

DOM „GRODZKIEGO” 
NA SPRZEDAŻ

 | Uchwalając Wieloletni Plan 
Inwestycyjny i Finansowy Rada 
Miasta zadecydowała o sprzedaży 
nieruchomości nazywanej od na-
zwiska byłego właściciela „Domem 
Grodzkiego”. Na marcowej sesji rad-
ni podjęli uchwałę, która wszczyna 
procedurę zbycia nieruchomości. 

Początkowo zastanawiano się nad moż-
liwością zagospodarowania domu na cele 

miejskie. Rozważano np. możliwość prze-
niesienia bliżej centrum miasta Bibliote-
ki Miejskiej czy utworzenia kameralnego 
domu kultury. Brano także pod uwagę 
adaptację budynku na mieszkania komu-
nalne. Przy podejmowaniu decyzji o sprze-
daży zwyciężyły jednak względy funkcjo-
nalne i ekonomiczne. Centrum Animacji 
Kultury wraz z biblioteką znalazło lepsze 
i przestronniejsze pomieszczenia w budyn-

ku dawnej szkoły, który już wcześniej został 
zakwalifikowany do generalnego remon-
tu. Adaptacja domu przy ul. Poznańskiej 
byłaby bardzo kosztowna i nie było na nią 
w budżecie pieniędzy. Dlatego uznano, 
że zlokalizowana w bardzo atrakcyjnym 
punkcie miasta duża willa może zostać 
korzystnie sprzedana na cele handlowo- 
usługowe. Tym samym, kwota uzyskana 
ze sprzedaży budynku zasili środki niezbęd-
ne do realizacji nieplanowanej wcześniej in-
westycji – rozbudowy szkoły. 

Zgodnie z procedurą, wywieszony został 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży na okres 21 dni od dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie oraz 
na stronie BIP Miasta Puszczykowa www.
puszczykowo.pl. Informacje o wywieszeniu 
ogłoszenia zostały podane do publicznej 
wiadomości w „Echu Puszczykowa”, „Gło-
sie Wielkopolskim ” oraz w „Rzeczpospoli-
tej” i „Gazecie Wyborczej”. 

W terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia 
o wywieszeniu wykazu przyjmowane były 
wnioski osób, którym przysługuje prawo 
pierwszeństwa nabycia ww. nieruchomo-
ści zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. 
Nr 261 poz. 2603 ze zmianami).

Ogłoszenie o przetargu planowane jest 
w czerwcu, a jego rozstrzygnięcie na począ-
tek września br. |  TOMASZ ZWOLIŃSKI, 

 ZASTĘPCA BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

czyć się w drugiej połowie sierpnia. Miasto 
i wykonawca przepraszają mieszkańców za 
utrudnienia i proszą o wyrozumiałość. 

Miasto przeprowadziło także przetarg 
na budowę kompleksu boisk w ramach 
programu „Moje Boisko – Orlik 2012”na 
Nowym Osiedlu. Koniec prac przewidy-
wany jest w sierpniu. Istniejący plac zabaw 
przeniesiony zostanie kilkadziesiąt metrów 
dalej, za przedszkole „Stokrotka”.  Pobliskie 
betonowe boisko do gry w koszykówkę zo-
stanie zagospodarowane na potrzeby ska-
teparku. Więcej na ten temat można prze-
czytać w „Puszczykowskim Przeglądzie 
Sportowym”. | LM
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GOSPODARKA KOMUNALNA / INWESTYCJE

BRAMA, ŁAWKI 
I STOJAKI 

POWSTAJĄ SKWERY   

ODNAWIANE SĄ PRZEJŚCIA  

 | Ze względów bezpieczeństwa, 
w drugiej połowie maja, nowo po-
wstały parking przed Biblioteką Miej-
ską Centrum Animacji Kultury został 
wyposażony w solidną bramę. Będzie 
ona zamykana na noc. Tym samym parking 
bardzo zyskał na wyglądzie i funkcjonal-
ności. Na placu stanęły ławeczki, stojak na 
rowery, kosze na śmieci i obsadzone zostały 
kwietniki. | LM 

 | Miasto zagospodarowuje zie-
lenią skwery na skrzyżowaniu ul. 
Dworcowej z Nadwarciańską, na 
skwerze przy ul. Fiedlera oraz przy 
krzyżu – przy ul. C. Ratajskiego. 

Radni na Komisji Spraw Społecznych 
zaakceptowali projekty, które w ramach 
pracy inżynierskiej wykonała Małgorzata 
Hofman – studentka Wydziału Ogrod-
niczego Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu.  Najkorzystniejszą ofertę 
na wykonanie skwerów złożyła firma Al-
kom z Poznania – na kwotę  26 641 zł.

 | W związku z poprawą pogody 
rozpoczęło się malowanie oznakowa-
nia poziomego na ulicach miasta. Od-
nowione zostaną pasy na wszystkich przej-
ściach dla pieszych oraz namalowane nowe 

NOWY BUDYNEK KOMUNALNY 
PRZY UL. PRZECZNICA 

BUDYNEK OPUSZCZONY PRZEZ WOJSKO BUDYNEK PO KAPITALNYM REMONCIE WNĘTRZE MIESZKANIA KOMUNALNEGO

 | W najbliższym czasie zanie-
dbany i opuszczony przez wojsko w 
latach 90. ubiegłego wieku budynek 
zatętni życiem na nowo. Rozpoczęty 
pod koniec ub. roku kapitalny remont 
budynku zakończył się na początku 
czerwca. Wyremontowane miesz-
kania zostały przekazane nowym 
mieszkańcom.

Na przełomie roku 2009 i 2010 zwery-
fi kowana została lista osób, którym przy-
sługują mieszkania komunalne. W wyniku 
analizy kryteriów, którym przyporządko-
wano określoną liczbę punktów, sporządzo-
no aktualną listę, na której znalazło się 25 
rodzin. W maju odbyły się trzy posiedzenia 
Komisji Mieszkaniowej, która pozytywnie 
zaopiniowała propozycje Burmistrz Miasta 

w sprawie przydzielenia poszczególnych 
mieszkań dla osób, które uzyskały najwięk-
szą liczbę punktów. Łącznie mieszkania 
przy ul. Przecznica znajdą cztery rodziny. 

Na działce obok budynku powstanie 
nowy plac zabaw zagospodarowany z pomo-
cą nowych lokatorów i otwarty dla wszyst-
kich najmłodszych mieszkańców miasta. | 
 TOMASZ ZWOLIŃSKI, ZASTĘPCA BURMISTRZ MIASTA 

Rozpoczęły się prace na skwerach przy 
skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Nadwarciań-
skiej. Tworzone są kwietniki, na skarpie 
sadzone zostają krzewy liściaste. Na skwe-
rze przy ul. Fiedlera powstaje miejsce wy-
poczynkowe, tworzone są ścieżki, sadzone 
drzewa i krzewy oraz kwietnik.

Również trwają prace przy porządkowa-
niu terenu przy krzyżu – przy ul. C. Rataj-
skiego. Uzupełnione będą ubytki berberysu 
i barwinka. By ułatwić dojście do krzyża, 
powstaje ścieżka, po obu stronach obsadzo-
na kwiatami. | AW, LM

na wybudowanych w ub. roku ulicach: Pia-
skowej i Zielonej. Zaznaczone będą też zatoki 
postojowe. W zatoce przy szpitalu powstaną 
dwa nowe miejsca dla niepełnosprawnych. 
Prace potrwają do końca czerwca. | LM 
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WALCZYLIŚMY 
Z WODĄ 

 | Od 20 maja do 1 czerwca Pusz-
czykowo walczyło z wylewającą się 
z Warty wodą. Wielu pracowników 
Urzędu Miejskiego, służb miejskich, 
a także wielu mieszkańców, wolonta-
riuszy dzień i noc walczyło z żywio-
łem. Na szczęście udało się uchronić 
przed zalaniem nawet te najbardziej 
zagrożone w mieście tereny. 

20 maja – godz. 10 – pierwsze sygna-
ły, że ze zbiornika w Jeziorsku następują 
zwiększone zrzuty wody i woda się niebez-
piecznie podniesie. Decyzja o usypaniu 
podwyższonego wału na wysokości Stajni 
Niwka. 

24 maja – narada Powiatowego Cen-
trum Zarządzania Kryzowego, w którym 
uczestniczyły Burmistrz Małgorzata Or-
noch-Tabędzka oraz Barbara Mulczyńska 
– członek Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego.

25 maja – wszystkie dostępne worki 
napełnione zostają piaskiem i dostarczo-
ne we wskazane miejsca 

– wprowadzenie dyżurów w Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w godz. 6-22 
do odwołania 

– zakup dodatkowych 6 tys. worków 
z piaskiem.

26 maja – zamontowanie wodowska-
zu nad Wartą i odczytywanie precyzyj-
nych danych dwa razy na dobę: o godz. 6 
i 18. Wcześniej miasto kierowało się dany-
mi z wodowskazów w Śremie i na moście 
Rocha w Poznaniu 

– strażnicy, policja oraz ochotnicy 
ze stajni Niwka i okolicznych fi rm sypią pia-
sek do worków i układają pierwszy wał 

– do pomocy zgłasza się duża grupa 
wolontariuszy, szczególnie młodzieży. 
Trwa obrona zalewanego Leśnego Ośrod-
ka Szkoleniowego przy ul. Wodziczki

– wprowadzenie 24-godzinnego dyżu-
ru straży miejskiej – do 29 maja.

27 maja rano – wody stale przybywa.

– kulminacja prac obronnych, na Niwce 
walczy z żywiołem ponad 100 osób: miesz-
kańców Puszczykowa i okolic, pracowni-
ków stajni Niwka, młodzież. Prace koordy-
nuje Zespół Zarządzania Kryzysowego przy 
Urzędzie Miejskim

– Burmistrz Małgorzata Ornoch-Ta-
będzka ogłasza alarm przeciwpowodziowy 
dla Puszczykowa, w szczególności dla ulic: 
Niwka Stara, Łąkowa, Lipowa, Wodziczki 
i Poznańska (od ul. Podleśnej do Lipowej). 

Noc z 27 na 28 maja – poziom wody 
podnosi się o kolejne 20 cm. Od późnego 
wieczora do wczesnego rana trwa akcja 
umacniania wałów. Wzdłuż ul. Niwka Sta-
ra i w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym, 
najbardziej zagrożonym zalaniem, pra-
cownicy i ochotnicy układają worki z pia-
skiem wzdłuż ulicy. 

28 maja – woda na łąkach niebezpiecz-
nie podnosi się. Zostaje zasypany przepust 
pod drogą pomiędzy Łęczycą a dworcem 
PKP w Puszczykowie, co ma uchronić 
ul. Poznańską oraz Lipową przed ewentu-
alnym zalaniem. Otoczona z dwóch stron 
wodą grobla podsiąka i następuje uszkodze-
nie drogi, która decyzją burmistrz zostaje 
zamknięta dla ruchu kołowego.  

UKŁADANIE WORKÓW WZDŁUŻ UL. NIWKA STARA

PRACE PRZY STAJNI NIWKA
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Noc z 28 na 29 maja – poziom wody 
wzrasta o kolejne 5 cm. Puszczykowo jest 
ciągle monitorowane w miejscach najbar-
dziej zagrożonych zalaniem. Na drodze 
między dworcem PKP a skrzyżowaniem 
z drogą 430 w Łęczycy zasypany zostaje 
przepust, żeby woda nie dostała się w stro-
nę miasta. Zbudowane w ostatnich dniach 
wały nasiąknięty wodą, która znajduje uj-
ście i przecieka. Wał umocniono ziemią 
i workami. W dalszym ciągu najtrudniejsza 
sytuacja jest w ośrodku. 

30 maja – woda przez noc z 29 na 30 
maja podniosła się o 5 cm, ale od godz. 6 
już nie przybiera. 

31 maja – informacje z Gminnego Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego są uspo-
kajające. Wprawdzie w Puszczykowie przez 
noc przybyło 2 cm wody, ale jest to związane 
z ulewnymi deszczami, które miały miejsce. 

1 czerwca wieczór – poziom wody spada.

9 czerwca – alarm przeciwpowodzio-
wy zostaje odwołany. 

Przez cały ten czas, aż do 1 czerwca, stan 
zagrożenia monitorowany był 24 godzi-

ny na dobę przez Gminny Zespół Zarzą-
dzania Kryzysowego oraz straż miejską. 
Przez te dni setki mieszkańców dzwoniły 
pod numer alarmowy, uzyskując bieżące 
informacje na temat stanu wody i sytuacji 
w mieście. Swoją pomoc oferowali miesz-
kańcy, wolontariusze, nie tylko z Puszczy-
kowa, a także lokalne fi rmy. Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzysowego tworzył telefo-
niczny bank danych – chętnych do pracy 
i koordynował prace na Niwce i drodze 
do Łęczycy. 

Codziennie w serwisie internetowym 

miasta www.puszczykowo.pl zamieszcza-
ne były bieżące informacje o stanie wody 
i działaniach podejmowanych w celu za-
bezpieczenia miasta i mieszkańców.

Burmistrz Puszczykowa Małgorza-
ta Ornoch-Tabędzka bardzo serdecz-
nie dziękuje wszystkim mieszkań-
com, którzy brali udział w obronie 
miasta przed wielką wodą.

Do gorących podziękowań dołą-
cza się również dyrektor Leśnego 
Ośrodka Szkoleniowego Bogdan 
Golczak. | RED

WĘDKARZE NA STAWKU 
W ŁĘCZYCY

 | Wysoki stan wody spowodo-
wał, że z trzcin otaczających stawek 
między Puszczykowem a Łęczycą, 
wypłynęły niezliczonej ilości śmieci. 
Można podejrzewać, że pozostawili 
je „turyści” korzystający ze ścieżki ro-
werowej, czy korzystający z lodowiska 
na stawku zimą. 

Tym razem wędkarze również stanęli 
na wysokości zadania. Urząd Miejski wy-
pożyczył dwie łodzie wiosłowe, a wędkarze 

w sobotę, 5 czerwca zorganizowali silną 
ekipę i z wody zebrali wszystkie dostępne 
pływające śmieci. Oczywiście nie udało się 
zebrać wszystkiego, ale i tak plon był oka-
zały. W workach znalazło się ponad 2,5 m 
sześc. odpadów!

W pracach uczestniczyli wędkarze Pol-
skiego Związku Wędkarskiego z Puszczy-
kowa: Krzysztof Tomaszewski, Tomasz 
Nowak, Maciej Połomski, Przemysław 
Stefaniak.

Dziękujemy za zaangażowanie. | 
 REMIGIUSZ MOTYCKI 

OSIEDLE NIWKA STARA WOLONTARIUSZE POMAGALI RATOWAĆ LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY
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KULTURA

O PISANIU I ŻYCIU 
Z ROMĄ LIGOCKĄ

 | Spotkanie z Romą Ligocką, au-
torką m.in. „Dziewczynki w czerwo-
nym płaszczyku” odbyło się 24 maja 
w Bibliotece Miejskiej im. M. Musie-
rowicz Centrum Animacji Kultury. 
Zgromadziło miłośników książek pi-
sarki, malarki, kostiumologa i sceno-
grafa teatralnego. 

Na spotkanie z pisarką, które odbyło się 
w kameralnej atmosferze sali teatralnej 
biblioteki przybyły w większości kobiety, 
główne odbiorczynie książek Romy Ligoc-
kiej, takich jak „Tylko ja sama”, Kobieta 
w podróży” czy „Wszystko z miłości”. Spo-

tkanie prowadziła dr Anna Mazurkiewicz-
Szczyszek z Wydziału Filologii Polskiej Uni-
wersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu. 

Roma Ligocka wspominała swoje dzie-
ciństwo w gettcie krakowskim, opowiadała 
o miejscach ulubionych, o rodzinie, ale też o 
warunkach, w jakich pisze, o obserwacji lu-
dzi i szczerości w swoich książkach. Chętnie 
odpowiadała na pytania czytelników, m.in. 
o jej spotkania ze sławnymi ludźmi czy o 
emigrację do Wiednia i mieszkanie w Mo-
nachium. Czytała też fragment najnowszej 
książki „Czułość i obojętność”. 

Po spotkaniu ustawiła się kolejka chęt-
nych po autografy, które pisarka rozdawała 
z życzliwym uśmiechem. 

Roma Ligocka, serdecznie zapraszana, 
obiecała przyjechać jeszcze do Puszczyko-
wa. Może okazją do tego będzie planowane 
wydanie albumu z reprodukcjami jej ob-
razów i rysunków oraz fragmentami tek-
stów. | LIDIA MAJDECKA 

SPOTKANIE 
Z JACKIEM PAŁKIEWICZEM

 | Wspaniałego podróżnika Jac-
ka Pałkiewicza gościła 27 maja Bi-
blioteka Miejska im. M. Musierowicz 
Centrum Animacji Kultury. Chociaż 
na swoim podróżniczym koncie ma 
wiele ciekawych i niebezpiecznych 
wypraw, okazał się niezwykle skrom-
nym i sympatycznym człowiekiem.

W trakcie spotkania, które prowa-
dził Krzysztof Petek, również podróżnik, 

uczestnicy mieli okazję zobaczyć krótki 
film. Pokazywał on m.in. jak Pałkiewicz 
szkolił komandosów, prowadził obozy prze-
trwania dla wojskowych służ specjalnych, 
a także jego wyprawy, na przykład tę, 
która odkryła źródło Amazonki. 

Gość zaprezentował zdjęcia ze swoich 
ekstremalnych podróży, opowiedział kilka 
interesujących historii z nimi związanych, 
a później odpowiadał na wiele pytań 
publiczności. Niezbędnym punktem spo-
tkania było podpisywanie książek, które 
uczestnicy mogli kupić tuż przed spotka-
niem. | MAŁGORZATA BOCIAN

DZIEŃ DLA DZIECI 
 | Z okazji Dnia Dziecka 31 maja 

wszystkie dzieci z Puszczykowa mo-
gły uczestniczyć we wspólnej zaba-
wie, do której zaprosiła ich Biblio-
teka Miejska im. M. Musierowicz 
Centrum Animacji Kultury. 

Dzieciom wczesnoszkolnym, szkol-
nym i wszystkim maluchom, grupa 
szczudlarzy zaprezentowała pokaz arty-

Było też coś dla gimnazjalistów. Tego 
dnia zagościła „Akademia Filmowa”. Sala 
teatralna Biblioteki Miejskiej Centrum Ani-
macji Kultury zamieniła się w prawdziwe 
kino, z ekranem kinowym i projektorem. 
Gimnazjaliści mieli szansę obejrzeć fi lmy 
z cyklu „Ale kino” skierowane do młodzie-
ży: „Juno” w reżyserii Jasona Reitmana 
oraz „Labirynt Fauna” w reżyserii Guiller-
mo del Toro. Po seansie odbyła się prelekcja, 
a po niej dyskusja. | KATARZYNA GOLASZANKA

styczny. Wciągała ich także do wspólnej 
zabawy. Dzięki uprzejmości dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 pokaz odbył się 
na sali gimnastycznej jedynki. Możemy 
tylko żałować, że tego dnia aura nie do-
pisała. Nowo wyremontowany parking 
przy scenie i boisko szkoły, dawałyby 
dużo więcej możliwości do wspólnej 
zabawy. 
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AKADEMIA SENIORA/KULTURA

DNI PUSZCZYKOWA 
WE WRZEŚNIU 

 | Święto miasta nie odbędzie 
się 12 czerwca, jak podawaliśmy 
w poprzednim numerze „Echa”, 
ale 4 września. 

Taką decyzję podjął organizator – Bi-
blioteka Miejska im. Małgorzaty Musie-
rowicz Centrum Animacji Kultury wraz 

z burmistrz Małgorzatą Ornoch Tabędzką 
w związku z zalaniem terenów rekreacyj-
nych na zakolu Warty, gdzie planowano 
najważniejsze koncerty i zabawy. 

Pojawiła się koncepcja przeniesienia 
imprezy na teren byłego MOSiR-u. Nie-
stety, teren ten w opinii agencji ochrony 

CO? GDZIE? KIEDY?
PRZEGLĄD PIOSENKI SZANTOWEJ 
Muzeum-Pracownia A. Fiedlera, 
ul. Słowackiego 1, 18 czerwca, godz. 17.
 |  Po raz szósty Muzeum A. Fidlera 
organizuje Powiatowy Przegląd 
Piosenki Szantowej. W konkursie 
udział weźmie 7 zespołów z gmin powiatu 
poznańskiego. 

SENIORZY ZAPROSZENI 
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych 
i Dziennikarstwa w Poznaniu 
przy ul. Kutrzeby 10, 18 czerwca, 
godz. 10-45-12.25, sala 340 (III piętro) 
 |  Wykład prof. Jerzy Bralczyka 
„O sztuce mówienia”. Organizatorzy 
zapraszają serdecznie bratnich seniorów 
z Puszczykowa. 

FERIE DLA DZIECI
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz 

Centrum Animacji Kultury, ul. Wysoka 1
Od 28 czerwca do 2 lipca, godz. 9-14 
 |  Biblioteka zaprasza dzieci w wieku 
od 5 do 10 lat na ferie. W programie: 
zajęcia artystyczne, ruchowe i edukacyjne. 
Na każdy dzień przewidziany jest obiad. 
Koszt udziału – 30 zł. Zapisy w bibliotece, 
tel. 61 819 46 49. Liczba miejsc ograniczona.

BURSZTYN W ROLI GŁÓWNEJ 
Muzeum-Pracownia A. Fiedlera, 
ul. Słowackiego 1, 16 lipca
 |  Otwarcie wystawy „Bursztyn”. 

BLONDYNKA I FOTOGRAFIA 
Muzeum-Pracownia A. Fiedlera, 
ul. Słowackiego 1, 2 sierpnia, godz. 12
 |  Spotkanie z Beatą Pawlikowską 
i wystawa fotografi i „Blondynka w innym 
świecie”.

W SIERPNIU NIECZYNNE 
Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1

 |  W sierpniu, z powodu kontroli 
księgozbioru, Biblioteka Miejska będzie 
zamknięta. Pracownicy biblioteki proszą 
o wyrozumiałość i zachęcają do wypoży-
czania większej ilości książek na wakacje 
w czerwcu i lipcu.

WARSZTATY TANECZNO AKTORSKIE
Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1
|  Biblioteka Miejska i Pozytywka 
Projekt zapraszają chętne dzieci 
na warsztaty taneczno-aktorskie w 
dniach 16-20 sierpnia 2010 r. 
i 23-27 sierpnia 2010 r. w godz. 9-15 
(koszt 100 zł za tydzień). Zajęcia 
odbywać się będą w siedzibie biblioteki. 
Zapisy: 696 089 945, 
e-mail: anna@zimowska.pl

POEZJA ŚPIEWANA
Salon Artystyczny, ul. Podleśna
2 lipca, godz. 20-21
|  Koncert poezji śpiewanej – Paweł 
Wasiak Band. | OPRAC. LM

KONIEC ROKU W AKADEMII SENIORA 
 | W czerwcu kończy się pierwszy 

semestr Akademii Seniora. Wszyst-
kich zainteresowanych Biblioteka 
Miejska im. M. Musierowicz Cen-
trum Animacji Kultury – organiza-
tor wykładów i zajęć dla seniorów 
serdecznie zaprasza wszystkich 

uczestników Akademii na uroczyste 
zakończenie semestru. 

Uroczystość odbędzie się 24 czerwca 
o godz. 16.30 w Bibliotece Miejskiej. W 
programie wykład dra Michała Szczyszka 
pt. „O gwarze poznańskiej” i występ arty-
styczny przygotowany przez uczestników 

„Treningu pamięci” pod opieką Elżbiety 
Wieczorkiewicz. 

Po części ofi cjalnej – słodki poczęstu-
nek przy kawie, podczas którego będzie 
można obejrzeć efekty niemal półrocznej 
działalności seniorów w ramach wybra-
nych przez nich zajęć. | BEATA WITCZAK

nie spełniał niezbędnych warunków, po-
zwalających na przeprowadzenia koncer-
tu zespołu KULT. Koncert popularnego 
KULT-u to impreza masowa, przyciągają-
ca zwykle powyżej 2 tys. fanów. Po wybu-
dowaniu sceny, która spełniałaby wymo-
gi gwiazdy – dwukrotnie większej od tej, 
która stała dotychczas na terenie byłego 
MOSiR-u – dla widzów i fanów Kazika 
nie byłoby już miejsca. |  BEATA WITCZAK
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KULTURA/OŚWIATA

 | V Międzyszkolny Festiwal Pio-
senki Małolata odbył się 28 maja br. 
w Szkole Podstawowej nr 1. Honoro-
wym patronatem objęli go Burmistrz 
Puszczykowa Małgorzata Ornoch-
Tabędzka oraz Starosta Powiatu Po-
znańskiego Jan Grabkowski, którzy 
przybyli na festiwal.

Do rywalizacji stanęło 12 szkół z Mosi-
ny, Lubonia, Kórnika, Komornik, Stęsze-
wa, Szczodrzykowa, Pecnej, Lubini Małej, 
Trzebawia i Puszczykowa. Wystąpiło 35 
uczestników, którzy zaśpiewali piosenki z 
repertuaru dziecięcego i młodzieżowego. 
Trudne zadanie stanęło przed jury, które 
spośród prezentujących niezwykle wysoki 
poziom artystyczny uczestników musiało 
wybrać laureatów. 

W kategorii I (klasy O i I) pierwsze miej-
sce przyznano Julii Pachockiej (SP 3 Luboń), 

 | Reportażysta, podróżnik Jacek 
Hugo-Bader, 24 maja w Muzeum im. 
Arkadego Fiedlera odebrał nagrodę 
„Bursztynowego Motyla” za zbiór re-
portaży pt. „Biała Gorączka”. 

Książka powstała podczas podróży 
autora po Rosji, Ukrainie i Mołdawii 
w latach 2007 i 2008. Hugo-Bader prze-
jechał samochodem z Moskwy do Włady-
wostoku ok. 13 tys. km. W książce opisał 

 | Wystawę fotograficzną Mar-
ka Oliwiera i Marka Fiedlerów 
„W krainie Inków” można oglądać 
do 8 lipca w Muzeum-Pracowni Arka-
dego Fiedlera. 70 zdjęć to plon wyprawy 
do Peru i Boliwii. Autorzy zdjęć podróżowali 
częściowo śladami ojca i dziadka, Arkadego 
Fiedlera, który w kraju Inków przebywał 
w 1970 r. Obok zdjęć z tej podróży oglądać 
też można fotografie pisarza – Arkadego 
Fiedlera. –To był inny świat. Choćby Ma-
chu Picchu – za czasów ojca panował tam 
uroczysty spokój, nie było ciżby turystów, 
nie było komercji, obecnie tak natarczywej 
– porównuje Marek Oliwier Fiedler. | LM

drugie – Martynie Malinowskiej (SP 2 Lu-
boń), trzecie – Idze Miśkiewicz (SP 1 Pusz-
czykowo). Wyróżnienia otrzymali: Hanna 
Jaczun (SP Komorniki), Jakub Kociołkowski 
(SP 2 Puszczykowo) oraz Natalia Madajczak 
(SP Szczodrzykowo). Wśród uczniów klas II 
i III (kategoria II) pierwsze miejsce zajęła 
Julia Szewczuk (SP 1 Puszczykowo), drugie – 
Hubert Mizerka (SP 3 Luboń), trzecie – Julia 

spotykanych ludzi i miejsca.
Marek Fiedler wyjaśnił, że jury doce-

niło umiejętność autora do nawiązywania 
kontaktów z każdym: z chorymi na AIDS, 
z gangsterami i milicjantami, ale też sposób 
widzenia świata i doskonały styl.

Autor przyznał, że po cichu liczył na 
tę nagrodę. Dodał, że cudownie bawi się 
swoją pracą i dlatego jest szczęśliwym 
człowiekiem. 

Nagrodę za najlepszą książkę podróż-
niczą polskiego autora od 15 lat przyznaje 
Muzeum-Pracownia im. Arkadego Fie-
dlera. Mogą poszczycić się nią m.in. Jerzy 
Kukuczka, Marek Kamiński, Ryszard Ka-
puściński, Marcin Kydryński, Wojciech 
Cejrowski i Beata Pawlikowska. Pierwszym 
laureatem nagrody był zmarły niedawno 
Stanisław Szwarc-Bronikowski. | LM

ROZŚPIEWANE MAŁOLATY

MOTYL 
DLA HUGO BADERA

ŚLADAMI 
INKÓW

Chęcińska (SP 2 Luboń). Wyróżnienia przy-
padły Faustynie Szewczuk (SP 1 Puszczyko-
wo), Julii Piętce (SP Szczodrzykowo) oraz 
Julii Peksie (SP Komorniki).

W kategorii III (klasy IV – VI) poziom 
był niezwykle wysoki. Pierwsze miejsce 
jury przyznało Barbarze Adamskiej (SP 
Pecna), drugie – Sandrze Madajczak (SP 
2 Puszczykowo), trzecie – Angelice Śpital-
niak (SP Lubinia Mała). Wyróżnienia otrzy-
mali: Michalina Olejniczak (SP Stęszew), 
Beata Norkiewicz (SP Szczodrzykowo), Ar-
kadiusz Janeczek (SP 1 Kórnik) oraz Wikto-
ria Płoszyńska (SP Komorniki).

Zwycięzcy otrzymali puchary, prezenty, 
a wszyscy uczestnicy dyplomy i gadżety. 
Serdecznie dziękuję za pomoc Agacie Aku-
szewskiej, Tomaszowi Mazurowi oraz Mar-
cie Madaj i Halinie Sobolewskiej. |

  MIROSŁAWA PRZYBYLSKA
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 | Uczniowie klas trzecich Szko-
ły Podstawowej nr 1 od 17 do 21 maja 
brali udział w „Zielonej Szkole” 
w Międzywodziu nad Bałtykiem. 
Na wycieczce była nauka i rozrywki, 
w tym wycieczki. 

Oglądaliśmy dwie latarnie morskie 
w Niechorzu i Świnoujściu, Muzeum Figur 
Woskowych, a na Alei Gwiazd w Między-
zdrojach widzieliśmy odciski rąk znanych 
ludzi. W Muzeum Kamieni i Minerałów 
w Kamieniu Pomorskim oglądaliśmy 
cudowne znaleziska, od agatów po ska-
mieniałości sprzed milionów lat. W Trzę-
saczu zwiedziliśmy ruiny starego kościo-
ła. Odwiedziliśmy także Fort Gerharda 
w Świnoujściu, w którym przeszliśmy 
wojskowe przeszkolenie pod dowództwem 
oprowadzającego nas sierżanta. 

Wycieczka nie udałaby się bez po-

 | Już 19 czerwca odbędzie się 
zjazd absolwentów Szkoły Podstawo-
wej nr 1 z okazji 175 lat jej istnienia. 

Uroczystość rozpocznie się mszą św. 
o godzinie 11.30 w Kościele Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Puszczykowie. 
Ok. godz. 12.15 z kościoła przejdzie parada 
orkiestry dętej z udziałem absolwentów 
i gości. Przewidziano m.in. wystawę zwią-

mocy pani Burmistrz Małgorzaty Or-
noch-Tabędzkiej, dyrektor szkoły pani 
Ewy Budzyńskiej, Rady Rodziców i Ca-

zaną z historią szkoły, a także spotkania 
z koleżanki i kolegami w klasach. Na pewno 
będzie też sporo emocji i wzruszeń. 

Odsłonięta zostanie tablica pamiąt-
kowa poświęcona kierownikowi szko-
ły w latach 1946-1969 – Franciszkowi 
Heigelmannowi.

Z okazji jubileuszu szkoła wydała biule-
tyn, w którym są m.in. informacje o historii 

ZIELONA SZKOŁA NAD MORZEM 

OŚWIATAZJAZD JUŻ WKRÓTCE

ritasu. Składamy im serdeczne podzię-
kowania. |  MAJA SZKLARSKA 

 W IMIENIU KLAS III A I III B 

SUKCES 
GIMNAZJALISTEK 
Z DWÓJKI

 | Trzy uczennice z Gimnazjum 
nr 2 w Puszczykowie uzyskały w tym 
roku tytuł laureata w konkursach na 
szczeblu wojewódzkim. 

Uczennice z klas trzecich, Agnieszka 
Lis i Monika Obrochta zostały laureatka-
mi Wojewódzkiego Konkursu Chemicz-
nego, a Aleksandra Lis – Wojewódzkiego 

OD LEWEJ: AGNIESZKA LIS, 
MONIKA OBROCHTA I ALEKSANDRA LIS

Konkursu Fizycznego. Agnieszka i Alek-
sandra Lis zostały też fi nalistkami Woje-
wódzkiego Konkursu Matematycznego. 

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych 
otrzymują 50 punktów z części matema-
tyczno-przyrodniczej na egzaminie gim-
nazjalnym i są zwolnieni z pisania tej jego 
części. Jako pierwsi są też przyjmowani 
do liceów. Gratulujemy sukcesu, który był 
możliwy dzięki ciężkiej pracy i systema-
tyczności oraz nieocenionemu wsparciu 
rodziców. | 

 JAROSŁAWA CZOMBIK

szkoły, spis jej absolwentów i dyrektorów. 
Znajdą się też w nim wspomnieniowe ar-
tykuły absolwentów. Wraz z okolicznościo-
wym znaczkiem otrzymają go ci, którzy we-
zmą udział w uroczystości. Nadal można 
zgłaszać swoją obecność po nr. tel. 61 
819 43 56 lub 603 65 47 49 lub przez 
Internet: ewbu@poczta.onet.pl. 
Koszt – 40 zł. | LM
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DZIEŃ MORŚWINÓW 
 | Zgodnie z tradycją Szkoły Pod-

stawowej nr 2 w tym roku również od-
były się w niej obchody Międzynaro-
dowego Dnia Bałtyckich Morświnów. 

Dzieci klas I – III poznały na lekcjach 
te zagrożone wyginięciem zwierzęta, a na-
stępnie wykonały ich sylwetki z masy solnej 
i plasteliny oraz plakaty. Uczniowie klas IV 
– VI wzięli udział w konkursie plastycznym 

WYRÓŻNIONE 
W „KANGURZE”

 | Dwie uczennice Szkoły Podsta-
wowej nr 2: Olga Iwaszkiewicz-
Rudoszańska z kl. V a oraz Kinga Hof-
fman z kl. III a zdobyły wyróżnienie w 
Międzynarodowym Konkursie Mate-
matycznym „Kangur”. Konkurs ma cha-
rakter jednorazowego testu matematyczne-
go, z którym zmagają się w tym samym dniu 
uczestnicy – blisko 5,5 miliona uczniów z 46 
państw. Gratulujemy. |  AGNIESZKA FRĄCKOWIAK

pt. „Ratujmy Bałtyckie Morświny”. Najcie-
kawsze prace wyeksponowano w holu szko-
ły, a ich autorzy otrzymają nagrody.

Szczególną okazją do poszerzenia wie-
dzy na temat tych zwierząt jest pobyt 
uczniów klas piątych i klasy VI a w Błękit-
nej Szkole w Helu, podczas którego zapla-
nowano także zajęcia w fokarium. | 

 MARIA TOMALAK, DANUTA KRZYŻOSTANIAK

OŚWIATA

 | Między 12 i 17 maja br. nauczy-
ciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 od-
wiedzili Sciennes School w Edynbur-
gu w ramach programu COMENIUS 
–„ Zielony wyścig wokół Europy”. 
Projekt kończy się w tym roku szkol-
nym, więc było to ostatnie spotkanie.

Do Szkocji wybrali się Agnieszka Jazdon 
– nauczycielka j. angielskiego, Marzenna 
Johaniewicz – nauczycielka wychowania 

NAUCZYCIELE Z DWÓJKI 
W EDYNBURGU

fi zycznego, Michał Piotrowski – nauczyciel 
j. angielskiego i dyrektor szkoły Izabela Baj-
bak. Z Belgii przyjechało pięciu nauczycieli, 
z Irlandii dwie nauczycielki, a z Turcji trzech 
nauczycieli i dyrektor szkoły Cam Erdal. 

Mieliśmy okazję przeprowadzić zajęcia 
w grupach uczniów w wieku 5-6 lat, 9-10 lat 
oraz 12-13 lat. Zaproponowaliśmy układa-
nie puzzli z okazami polskiej fauny i fl ory. 
Nauczyliśmy ich wielkopolskiego tańca tzw. 

wisieloka, piosenki „Panie Janie” oraz licze-
nia po polsku do 10. Lekcja trwa w Szkocji 
50 min., dzięki czemu udało się zrealizować 
to, co zaplanowaliśmy, a musieliśmy jeszcze 
odpowiadać na mnóstwo pytań o Polsce. 
Częstowaliśmy młodych Szkotów krówka-
mi oraz mieszanką wedlowską. 

W klasach jest ponad 30 uczniów, ale 
zajęcia prowadzą dwie osoby – nauczyciel 
i jego asystent, również z pedagogicznym 
przygotowaniem. Do szkoły w Edynburgu 
chodzi ponad 600 uczniów. Dziewiętnasto-
wieczny, piętrowy budynek z wieżyczkami 
przypomina architektonicznie szkołę Har-
rego Potera. 

Ważnym punktem była dyskusja nad 
kształtem raportu końcowego. Uczestnicy 
zaakceptowali finalny produkt projektu 
– grę dydaktyczną, którą zaprezentował 
Frank Dewaele z Belgii. W najbliższym 
czasie 30 egzemplarzy gry dotrze do nas. 
Właśnie w Puszczykowie, podczas wizyty 
w lutym, współpracujący ze sobą nauczy-
ciele opracowali konkretny kształt gry edu-
kacyjnej na temat projektu „Zielony wyścig 
wokół Europy”.

Gospodarze stworzyli tak miłą atmos-
ferę, że aż trudno było opuścić Edynburg. 
Wyjeżdżaliśmy z postanowieniem, aby 
przystąpić do kolejnego projektu, bo współ-
praca między szkołami uatrakcyjnia pracę 
uczniów i pozwala na wymianę doświad-
czeń między nauczycielami, co owocuje 
nową jakością w edukacji. | 

 UCZESTNICY WIZYTY COMENIUSA W EDYNBURGU
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OŚWIATA

 | Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1 znaleźli się w finale kon-
kursu wiedzy ogólnej „Supermózgi 
2010”. Konkurs odbył się 7 maja br. w 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Szczodrzykowie. Jedynkę re-
prezentowali: Dawid Oczujda, Kac-
per Mazur, Maks Bałazy i Stanisław 
Kamiński. 

Konkurs składał się z dwóch etapów: 
wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego. 

Uczestnicy odpowiadali na pytania z języka 
polskiego, przyrody, sportu, świata, histo-
rii, mitów i legend oraz matematyki. 

W fi nale pierwsze miejsce zajęła druży-
na gospodarzy, drugie – drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Kórniku, trzecie – drużyna 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczyko-
wie, czwarte – drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej w Radzewie.

W czasie konkursu panowała wspa-
niała atmosfera, która sprzyjała zdrowej 
rywalizacji. Na koniec poczęstowano nas 
smacznymi pączkami. Dziękujemy za miłe 
przyjęcie i czekamy na próbę sił w przy-
szłym roku. | DOMINIKA MUSIAŁ 

 | Pod koniec roku szkolnego 
warto podsumować ostatnie sukcesy 
naszych gimnazjalistów, którzy nie 
tylko sprawdzali swoją wiedzę na lek-
cjach, ale także na różnego rodzaju 
konkursach. 

Duży sukces odniosły trzy uczennice, 
które pokonując wszystkie etapy konkursu 
z biologii otrzymały tytuł Laureata Woje-
wódzkiego Konkursu Biologicznego. Przy-
gotowywane przez Małgorzatę Taraszkie-
wicz – Agnieszka Szymańska i Katarzyna 
Szymańska z klasy III b oraz Anna Bier-
nacka z klasy II a wykazały się dużą praco-
witością, a w konsekwencji wszechstronną 

 | Dzień Ziemi w Gimnazjum nr 
1 przebiegał zgodnie z myślą Kon-
fucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. 
Pokaż – zapamiętam. Pozwól mi 
działać, a zrozumiem”. Uczniowie 
musieli działać twórczo oraz z po-
żytkiem dla środowiska.

Po spacerze nad Jezioro Jarosławiec-
kie, uczniowie otrzymali zadanie do pra-
cy w grupach: mieli wyobrazić sobie, 
że otrzymują od miasta zakole Warty 
i stworzyć projekt jego zagospodarowania, 
przy uwzględnieniu wymagań przestrze-
ni i środowiska. Grupy musiały wykazać 
się przedsiębiorczością w pozyskiwaniu 

wiedzą z dziedziny biologii. Dodatkowo 
wyróżniono Annę Biernacką (wygrała wy-
jazd do Londynu), doceniając odniesione 
zwycięstwo już w klasie II gimnazjum. 

Na polu biologicznym sukces odniósł 
Jędrzej Stepmniak, który wykorzystując 
zainteresowania przyrodą wziął udział 
w konkursie pt. „Gatunki zwierząt chro-
nione w ramach sieci Natura 2000”, or-
ganizowanym przez Polskie Towarzystwo 
Ochrony Przyrody „Salamandra”. Obecnie 
przygotowuje się do etapu ponadwojewódz-
kiego tego konkursu.

Jak można pomagać? Na to pyta-
nie odpowiedziały Aleksandra Góźdź 

pieniędzy oraz kreatywnością przy tworze-
niu kampanii reklamowej. 

Wśród propozycji pojawiła się m.in. 
budowa elektrowni wodnej, punktu wi-
dokowego oraz mostu nad Wartą. Dzie-
ci miałyby spędzać czas na placu zabaw 
przy stawie z kolorowymi gatunkami ryb. 
Zaproponowano budowę hotelu, który 
wykorzystywałby ekologiczne sposoby 
pozyskiwania energii. Miejsce miałoby 
łączyć piękno natury z wygodami XXI 
wieku, dzięki rozbudowanemu ośrodko-
wi sportowo-rekreacyjnemu. Skatepark 
oraz klub młodzieżowy – to odzwiercie-
dlenie marzeń młodzieży.

SUKCESY UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 

DZIEŃ ZIEMI W JEDYNCE 

SUPERMÓZGI Z JEDYNKI 
W FINALE

oraz Katarzyna Krawczyk, które wzięły 
udział w konkursie fundacji Wotusiaki 
pt. „Potrafi ę pomagać”. Zadanie polegało 
na przedstawieniu tematu w formie obra-
zu, rysunku, fotografi i lub pracy pisemnej. 
Obie uczennice zdecydowały się na formę 
literacką – Ola zajęła miejsce pierwsze, 
wygrywając kurs szybkiego czytania, 
natomiast praca Kasi została wyróżnio-
na (otrzymała nagrody rzeczowe, m.in. 
plecak i mp4). Dyplomy zostały wręczo-
ne podczas koncertu fundacji, na który 
gimnazjalistki zostały zaproszone wraz 
ze swoimi rodzicami. | 

 DOMINIKA WOŹNIAK 

Teren mógłby przyciągać nowoczesnym 
delfi narium, parkiem linowym z basenem, 
„sceną na wodzie” oraz wypożyczalnią ka-
jaków. Znalazło się też kilku prawdziwych 
miłośnicy przyrody, którzy tylko część 
zakola proponowali zamienić w dostępny 
park, a pozostałą część terenu chcieliby 
pozostawić pod całkowitą ochroną, w ra-
mach projektu „Natura 2000”. Wstęp mie-
liby tam tylko naukowcy. Uczniowie klasy 
II zaproponowali nawet budowę Instytutu 
Badań Przyrodniczych. 

Propozycje uczniów, w tym atrakcyjna 
kampania reklamowa, pełna chwytliwych 
sloganów oraz przemyślany budżet, to 
dowody na to, że nie musimy martwić się 
o swoją przyszłość. | DOMINIKA WOŹNIAK 
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AKTUALNOŚCI

 | Osoby, które mają nadzór kura-
torski, będą mogły spotykać się z ku-
ratorem w Puszczykowie. Do maja br. 
w tym celu musiały jeździć na wizyty 
do Poznania. 

Konsultacyjny Punkt Kuratorski uru-
chomiony został 19 maja br. w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Puszczykowie przy ul. Wysokiej 1.

Dyżur y pe łni kurator zawodow y 
Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto 
i Wilda w każdą pierwszą i trzecią śro-

dę miesiąca, w godz. od 14.30 do 18.30, 
w pokoju nr 7. Z kuratorem można uma-

KURATOR PRZYJMUJE W MOPS 

 | Z okazji 65. rocznicy zakoń-
czenia II wojny światowej w Europie, 
16 maja 2010 r. w Bibliotece Miejskiej 
im. M. Musierowicz Centrum Anima-
cji Kultury, Burmistrz Miasta Małgo-
rzata Ornoch-Tabędzka spotkała się 
z kombatantami.

Z taką inicjatywą wystąpiła Rada Krę-
gu Seniorów ZHP PUSZCZYK przy du-
żym zaangażowaniu w jego organizację 

SPOTKANIE 
Z KOMBATANTAMI Burmistrz Miasta, jej zastępcy Tomasza 

Zwolińskiego oraz pracowników i dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki im. M. Musiero-
wicz Centrum Animacji Kultury Danuty 
Mankiewicz. 

W uroczystości oprócz kombatantów, 
w tym 19 członków Związku Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych z Puszczykowa, 
udział wzięli instruktorzy z koła seniorów 
oraz harcerze z puszczykowskich szkół. 

Burmistrz podkreślała, że bez poświę-
cenia i zaangażowania w walkę o wolność 
Ojczyzny naszych dzisiejszych kombatan-
tów nie byłoby możliwe spotkanie, a żad-
ne z powojennych pokoleń nie mogłoby 
realizować swoich marzeń. – Tylko żywa 
pamięć o tragediach tamtego czasu po-
zwoli uchronić od wojennej gehenny, walki 
o wolność i niepodległość obecne i przy-
szłe pokolenia – mówił Ryszard Torzyński 
– przewodniczący Rady Kręgu Seniorów 
ZHP Puszczyk.

Zgromadzeni wysłuchali wojennych 
wspomnień kombatantów z zapartym 
tchem. Spotkanie uświetnił występ chóru 
Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządza-
nia w Poznaniu pod dyr. Mateusza Sibil-
skiego. | MOS

ODESZLI 
 119.12.1932 WERONIKA MÜLLER  29.04.2010 

 13.04.1928 JERZY STANISŁAW PRZYSTAŃSKI  02.05.2010
 19 03.1937 STANISŁAW SKRZYPCZAK  09.05.2010
 14.04.1936 JANINA CHOCIESZYŃSKA  14.05.2010

 28.08.919 STANISŁAWA RYBICKA  20.05.2010
 16.03.1940 JADWIGA KAROLCZAK  27.05.2010
 10.11.1915 MAKSYMILIAN CZYŻ  05.06.2010

wiać się telefonicznie pod numerem: 
61 819 47 06. | KAROL MAJEWSKI, KIEROWNIK MOPS
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 | Rada Aglomeracji Poznańskiej 
13 maja br. przyjęła tzw. Zieloną Księ-
gę, czyli projekt wizji i kierunków roz-
woju dla aglomeracji. To przypieczę-
towanie trzyletniej współpracy gmin 
aglomeracji poznańskiej, do której 
należy Puszczykowo. 

W obchodach rocznicowych, które od-
były się w poznańskim Ratuszu, udział 
wzięli przedstawiciele Miasta Poznania, 
Powiatu Poznańskiego, 17 gmin powiatu, 
w tym Puszczykowo, oraz gminy Śrem, 
Skoki i Szamotuły. 

Podczas Rady zaprezentowano Zieloną 
Księgę, czyli dokument wyznaczający kie-
runki rozwoju aglomeracji, opracowany 
przez Centrum Badań Metropolitalnych 
UAM przy współpracy z naukowcami po-
znańskich uczelni. Zielona Księga zawie-

ra wstępne propozycje rozwoju i działań 
strategicznych gmin wchodzących w skład 
aglomeracji na najbliższą dekadę. Celem 
jest wyznaczenie wspólnej drogi, od silnej 
aglomeracji do zintegrowanej, nowoczesnej 
metropolii, znanej w Polsce i w Europie. 

W Puszczykowie burmistrz Małgorza-
ta Ornoch-Tabędzka przedstawiła już za-
łożenia Zielonej Księgi radnym Komisji 
Budżetu i Rozwoju Miasta. Od 1 czerwca 
do 1 września br. każdy może wziąć udział 
w dyskusji o założeniach Zielonej Księgi 
na stronie www.cbm.amu.edu.pl, a swo-
je opinie można przesyłać na adres: 
cbm@amu.edu.pl. 

Założenia działań na rzecz Metro-
polii Poznań prezentowano też pod-
czas I Zjazdu Samorządów Aglome-
racji Poznańskiej z okazji XX-lecia 

POWSTAŁA 
ZIELONA KSIĘGA 

samorządu terytorialnego. Zjazd pod 
hasłem „20 lat samorządu terytorialnego 
w Aglomeracji Poznańskiej” odbył się 
1 czerwca w Auli Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 

Jak podkreślał na spotkaniu prezydent 
Poznania, Ryszard Grobelny, w działaniu 
dotyczącym aglomeracji nie chodzi o roz-
wiązanie pojedynczych problemów, ale 
o szybszy, lepszy i tańszy rozwój gmin 
wchodzących w skład metropolii. Żeby 
przybliżyć mieszkańcom ideę tych działań 
poprzez działania promocyjne powołane 
ma zostać Biuro Metropolii. 

Jesienią br. ma być gotowa Biała Księga, 
czyli ostateczna wersja Strategii Rozwoju 
Metropolii Poznań. Jeszcze przed wybo-
rami samorządowymi Radę Aglomeracji 
Poznańskiej zastąpi Stowarzyszenie Me-
tropolia Poznań. Obecnie kończą się prace 
nad statutem stowarzyszenia. Z czasem, po 
uchwaleniu przez Sejm odpowiedniej usta-
wy, stowarzyszenie ma przekształcić się 
w związek metropolitarny. |  LIDIA MAJDECKA 

AKTUALNOŚCI

 | „Silna aglomeracja – nowo-
czesna metropolia” – to hasło tego-
rocznej edycji Forum Gospodarczego 
Aglomeracji Poznańskiej. Do udziału 

w dyskusji organizatorzy zaprosili 
Burmistrz Puszczykowa, Małgorzatę 
Oroch-Tabędzką. 

W dwudniowej konferencji, która odby-
ła się w Poznaniu 17 i 18 maja 2010 roku, 
udział wzięli politycy, lokalni przedsię-
biorcy, przedstawiciele gmin, świata nauki 
i kultury oraz inwestorzy krajowi i zagra-
niczni. Wśród osób zaproszonych do dysku-
sji panelowej była Burmistrz Puszczykowa 
Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która zapre-
zentowała zasoby Puszczykowa i specyfi kę 
miasta w kontekście wspólnych działań w 
aglomeracji. Zaznaczyła, że wobec braku 
potencjału gospodarczego, przy wspólnym 
finansowaniu przedsięwzięć gospodar-

O SILNEJ 
AGLOMERACJI 
NA FORUM 

czych, Puszczykowo oczekuje rekompensa-
ty za brak możliwości rozwoju. 

Jednym z ważniejszych tematów był 
zintegrowany system komunikacji publicz-
nej, w tym kolei i komunikacji autobusowej 
w gminach, m.in. umożliwienie mieszkań-
com miast i gmin ościennych dobry dojazd 
i komunikację wewnątrz Poznania czy wpro-
wadzenie Poznańskiego Szybkiego Tram-
waju na tory Dworca Zachodniego PKP. 

Przypomnijmy, że pierwszym krokiem 
do realizacji tych założeń było porozu-
mienie zawarte m.in. między Poznaniem, 
Puszczykowem, Mosiną i Luboniem, doty-
czące wspólnej komunikacji autobusowej 
i wspólnej taryfy transportowej. W przy-
szłym związku komunalnym Burmistrz 
Puszczykowa zabiega o integrację transpor-
tu autobusowego i kolejowego i jak najszyb-
sze uruchomienie w kierunku Puszczyko-
wa-Mosiny kolei metropolitalnej. | 

 LIDIA MAJDECKA 
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AKTUALNOŚCI

W br. DPM realizuje projekt, dofi nansowany m.in. przez Urząd Miejski w Puszczykowie 
„Akademia Umiejętności”. Mogą w nim wziąć udział osoby zarejestrowane w poradniach 
psychiatrycznych, psychologicznych i neurologicznych. Osoby, które się zgłoszą otrzymają 
wsparcie i możliwość spędzenia czasu w ciekawy sposób. Zgłoszenia: DPS, ul. Dworcowa 16, 
tel. 61 819 44 46, mail: maltazom@wp.pl

WERNISAŻ 
NA JUBILEUSZ

 | Dom Pomocy Maltańskiej 
w Puszczykowie obchodził dziesię-
ciolecie swojej działalności. Z tej 
okazji 27 maja w sali parafialnej 
im. Jana Pawła II odbyła się uro-
czystość połączona z wernisażem 
wystawy Twórczości Osób Niepeł-
nosprawnych „10 kadrów z naszej 
codzienności”.

GŁOSOWANIE NA EUROLIDERA 
 | Mieszkanka Puszczykowa 

Iwona Janicka, była wiceburmistrz 
miasta, związana ze środowiskiem 
organizacji pozarządowych w Wielko-
polsce, m.in. z Fundacją Aktywności 
Lokalnej w Puszczykowie, znalazła 
się w wąskim gronie 10 osób nomi-
nowanych przez Kapitułę Konkursu 
EUROLIDER 2010 do nagrody Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalnego. 

Iwona Janicka została nominowana 
m.in. za realizację projektów społecznych, 
zwłaszcza szkoleniowo-doradczych wspie-
rających rozwój osobisto-zawodowy kobiet 
mających małe dzieci na terenie niewiel-
kich gmin w Wielkopolsce. Zajęcia w uni-
kalny sposób były dostosowane do prefe-
rencji i możliwości uczestniczek, wśród 
których bywały kobiety nawet z dwutygo-
dniowymi dziećmi. Zajęcia odbywały się 

na ogół w przedszkolach, gdzie na miejscu 
była zapewniona opieka. Godziny zajęć były 
dostosowane do rytmu i godzin funkcjono-
wania najmłodszych, a także umożliwia-
ły odbiór starszego dziecka z przedszkola 
czy szkoły. Obecnie takie warsztaty trwają 
w Czerwonaku, Puszczykowie i w Buku.

Kapituła Konkursu o Nagrodę Ministra 
Rozwoju Regionalnego EUROLIDER2010 
nominowała do nagrody dziesięcioro kan-
dydatów. Z tego grona trzem osobom zosta-
nie przyznany tytuł Eurolidera 2010. | LM

FESTYN W PARAFII 
 |  W niedzielę Zesłania Ducha 

Świętego, 23 maja, w parafi i pw. św. 
Józefa Oblubieńca NMP odbył się 
VII Parafi alny Festyn Rodzinny. 

Od godz. 13 do 22 świętowali starsi i 
młodzi parafi anie, dla których przygotowa-
no quizy, zabawy, gry. Wiele fantów czekało 
na zwycięzców loterii fantowej. Jeden ze 
szczęśliwców mógł odjechać do domu wy-

granym w loterii rowerem. Smakosze mogli 
kosztować mięs z grilla, chleba ze smalcem 
i ogórkiem małosolnym, a także słodkości. 

Na festynie pojawi się m.in. ułani, miło-
śnicy harleyów na swoich motorach, a straż 
pożarna przeprowadziła pokaz akcji ratow-
niczej. Mieszkańcy mieli okazję oddać krew 
w zbiórce, jaką tego dnia przeprowadzała 
fundacja Wojtusiaki. | LM

Przedstawiono też prezentację multime-
dialną o Domu Pomocy Maltańskiej, odbył 
się minispektakl „Sprawa dla reporterów” 
przygotowany przez uczestników domu. 
Zaprezentowano także prace plastyczne 
i literackie podopiecznych placówek zajmu-
jących się terapią osób niepełnosprawnych, 
rozstrzygnięto konkursy plastyczne i lite-
rackie, a laureatom wręczono nagrody. | MOS
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MIKROREGION

MOSINA. LATO POD ŻAGLAMI 
 | Mosiński Klub Żeglarski organi-

zuje w wakacje obozy żeglarskie dla dzieci 
i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat. Zgło-
szenia: tel. 813 29 03 do godz. 14. Szczegóły 
pod nr. tel. 813 63 45 wieczorem lub na 
stronie: www.mkz.org.pl. MKŻ organizuje 
też Rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich 
dla młodzieży przynajmniej gimnazjalnej. 
Więcej na stronie: www.mkz.org.pl.

PUNKT W ROGALINIE
W maju w Pałacu w Rogalinie wznowił dzia-
łalność punkt informacji turystycznej. Bę-
dzie czynny od czerwca do września, w sobo-
ty w godz. 9.30-16, w niedziele w godz. 10-18, 
przy kasach w pałacu. | OPRAC. LM

13 czerwca, godz. 19 – kościół pw. św. 
Faustyny w Plewiskach – gdański Kwartet 
Kontrabasowy, Jan Bartłomiej Bokszczanin 
– organy (Legionowo).
27 czerwca, godz. 19 – kościół pw. św. Ja-
dwigi Śląskiej, godz. 19 – Hannah Berensen 
– sopran i Christopher Berensen – organy 
(Sydney, Australia). 
7 lipca, godz. 19 – kościół pw. św. Floria-
na w Wirach – koncert zamykający festi-
wal: Orkiestra Kameralna Capella Bydgo-
stiensis (Bydgoszcz), Krzysztof Czerwiński 
– organy (Komorniki/Sydney, Australia). 
Wszystkie koncerty poprowadzi Alina 
Kurczewska.

WIEŚCI Z MIKROREGIONU
DOPIEWO. 
NA SPORTOWO 

 | Na plaży w Zborowie 20 czerwca 
o godz. 10 rozpocznie się II Turniej I Grand 
Prix w siatkówkę plażową, turniej rozgry-
wany na dwóch boiskach. Uwaga: W razie 
złych warunków atmosferycznych turniej 
odbędzie się w innym terminie. Więcej in-
formacji pod nr. tel. 600 81 12 93. 

KOMORNIKI. 
KONCERTY ORGANOWE 

 | Gmina Komorniki zaprasza konese-
rów muzyki na V Ogólnopolski Festiwal Mu-
zyki Organowej i kameralnej.

PIENIĄDZE NA RAJD 

 | Ponad 12 800 tys. zł dofinan-
sowania ze Starostwa Powiatowego 
otrzymało Stowarzyszenie Gmin Mi-
kroregionu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego wraz z Towarzystwem 
Animatorów Rekreacji i Sportu 
na organizację tegorocznego „Rajdu 
po zdrowie w Mikroregionie”. 

W ub. roku rajd cieszył się ogromnym 

zainteresowaniem. Tegoroczna edycja od-
będzie się 3 października.

Do uczestnictwa w rajdzie zaproszeni 
zostaną mieszkańcy siedmiu gmin należą-
cych do stowarzyszenia, ale również miesz-
kańcy Poznania, powiatu poznańskiego 
oraz powiatu śremskiego. W sumie orga-
nizatorzy przewidują, że w rajdzie udział 
weźmie 420 osób.

Na początku lipca w gminach zosta-
ną wybrani koordynatorzy projektu. 
W sierpniu TARiS wyznaczy dokładne 
drogi przejazdu z każdej z gmin do siedzi-
by Wielkopolskiego Parku Narodowego 
w Jeziorach. Rekrutacja uczestników 
prowadzona będzie w terminie od 20 
do 27 września w gminach. 

3 października w godz. 10-11 z każdej 
gminy wyruszą maks. 60-osobowe peleto-
ny rajdowiczów, podzielone na 15-osobo-
we grupy. Uczestnicy otrzymają czapeczki, 
naklejki samoprzylepne z poradami dla 
zdrowia oraz na drogę jabłka i wodę mine-
ralną. Na zakończenie zasiądą przy ogni-
sku, w którym będą piec jabłka. Ma być też 
kiszka ziemniaczana, surówki i zupa.

Swoją pomoc zapowiedzieli: Wiel-
kopolski Park Narodowy, który przy-
gotuje f ina łowe ognisko i udostępni 
do zwiedzania Muzeum Przyrodnicze 
oraz NZOZ Szpital w Puszczykowie, któ-
rego personel włączy się w nadzór me-
dyczny nad imprezą i stworzy listę pytań 
konkursowych z zakresu profilaktyki 
chorób układu krążenia oraz zdrowego 
sposobu odżywiania się. | 

 LIDIA MAJDECKA 
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