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FELIETON

Zasypało 
na biało

Szanowni Państwo,

Od czasu, gdy jestem burmistrzem zupełnie inaczej patrzę na zimę. Kojarzy mi się ona z nieustającą troską o to, czy ulice są 
na pewno odśnieżone, przejezdne, czy nie zapomniano o posypaniu „górskich” dróg na Starym Puszczykowie, czy starczy nam 
pieniędzy do końca sezonu? Poza tym, jeśli są jeszcze w toku inwestycje, to trzeba je przerwać. W ubiegłym roku, przy obfi tych 
opadach śniegu i dużych mrozach było to ponad dwa miesiące przerwy. W tym roku pozostały nieskończone jeszcze ul. Gołębia 
i Rynek. Wprawdzie meteorolodzy mówią, że te opady już się skończą i przyjdzie odwilż, a fi rma przyrzeka, że zabezpieczy front 
robót w taki sposób, żeby wszyscy mogli normalnie korzystać z drogi, to nie czuję się z takim rozwiązaniem komfortowo, 
bo wiem, że mieszkańcy są narażeni na utrudnienia. Na dodatek obfi te opady śniegu i perspektywa ich gwałtownego topnienia, 
przy wysokim poziomie Warty powoduje dodatkowe zagrożenie – nie daj Boże kolejną powódź.

Ponieważ jednak jestem z natury optymistką, to wyrzucam z myśli czarne scenariusze i szukam samych pozytywów. 

Po pierwsze – śnieg to radość dla dzieci. 

Po drugie – również dorośli mogą skorzystać. Można wyjąć narty biegowe i przebiec piękną trasę wzdłuż torów 
kolejowych z Puszczykowa do Puszczykówka. W sezonie zimowym otwarta niedawno droga rowerowa przez las 
jest wspaniałą trasą narciarską. 

Po trzecie – za oknem jest piękne, jasno i wszystkie mankamenty otoczenia na chwilę zostały zakryte. 

Jest również lodowisko, które bardzo dobrze wpisuje się w tę zimową scenerię. Niedzielne otwarcie tafl i lodowej 
ponownie przyciągnęło setki miłośników łyżwiarstwa od przedszkolaków do seniorów. W tym sezonie zimowym 
przygotowano dla młodzieży zarówno możliwość nauki jazdy na łyżwach, jak i wiele atrakcji w czasie wakacji zimowych. 
Lodowisko będzie funkcjonowało przez całe trzy miesiące!

Szanowni Państwo, zimowa aura spowodowała, że zrobiło się prawie świątecznie. Wprawdzie w tym roku na ulicach 
będzie zdecydowanie mniej światełek (oszczędzamy!), jednak dzięki bieli i świecącym w centrum gwiazdkom 
uświadamiamy sobie, że święta są tuż, tuż. Zatem z okazji Świętego Mikołaja wszystkim dzieciom życzę wspaniałych prezentów, 
a WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM NA WSZYSTKIE NADCHODZĄCE ŚWIĘTA, OD MIKOŁAJA DO TRZECH KRÓLI 
życzę wiele spokoju, życzliwości i radości z oczekiwania i narodzenia PANA. | 

       MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA, 
       BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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WYNIKI I TURY WYBORÓW 
NA BURMISTRZA PUSZCZYKOWA

Balcerek Andrzej 
1600 głosów, 35,33%

Ornoch-Tabędzka 
Małgorzata  
1182 głosów, 26,10%

Nie przeszli do drugiej tury:

Niedbała Gniewko Bolesław   
1081 głosów, 23,87%

Nowakowski Marek
424 głosy, 9,36%

Banach Kazimierz 
242 głosy, 5,34%

WYBORY

NOWA RADA MIASTA 
2010 2014

 | W wyborach samorządowych 
przeprowadzonych 21 listopada 2010 r.
 uprawnionych do głosowania w Pusz-
czykowie było 7787. Udział w wybo-
rach wzięło 4599 osób. W wyniku 
przeprowadzonego głosowania na 
Burmistrza Miasta do drugiej tury wy-
borów, która odbędzie się 5 grudnia 
br. zakwalifi kowali się: Andrzej Bal-
cerek i Małgorzata Ornoch-Tabędzka. 

W wyniku wyborów do Rady Miasta 
Puszczykowa na kadencję 2010-2014 wyło-
niono następujących radnych:
Okręg nr 1:
Jopek Krzysztof 
Bekas Piotr Marian 
Hetman Władysław 

Okręg nr 2:
Szczotka Małgorzata Genowefa 
Stelmachowski Maciej 
Okręg nr 3:
Dolska Bogumiła 
Hempowicz Małgorzata Anna
Górna-Krzeszowiak Kinga Maria
Okręg nr 4:
Szafarkiewicz Janusz
Czyż Zbigniew Piotr
Okręg nr 5:
Czarnecka Elżbieta
Barłóg Marek
Okręg nr 6:
Dettloff Andrzej Marian
Strzelczyk Jarosław
Rochowiak Paweł | LM

GŁOSOWALIŚMY I GŁOSUJMY 
 | W wielu publikacjach powy-

borczych można było przeczytać 
o tym, jak głosował przeciętny Polak. 
Sondaże prześcigały się w zestawie-
niach dotyczących wieku, płci wy-
borcy, czy też określeniu popieranej 
opcji politycznej. A jak głosowało 
Puszczykowo? 

W porównaniu do gmin i miast powia-
tu poznańskiego możemy poszczycić się 
najwyższą frekwencją! Głos oddało 59% 
uprawnionych do głosowania. Dziękujemy 
wszystkim puszczykowianom za obywatel-
ską postawę. Tylko dzięki podejmowaniu 
wspólnych działań możliwa jest realizacja 
celu, jakim jest wspólne dobro danej spo-
łeczności. Mieszkańcy naszego miasta mają 
w pełni świadomość tej zależności, co po-
świadcza frekwencja wyborcza.

Przygotowania przedwyborcze to 
nie tylko kampania samych komitetów 

wyborczych. To również czas, który my 
– obywatele – poświęcamy na zapoznanie 
się z programem wyborczym kandydatów. 
Czasami jest to tylko przeczytanie ulotki, 
która trafi ła do skrzynki, bardziej docie-
kliwi przeczesują internet w poszukiwaniu 
wiadomości. Niejeden dom został odwie-
dzony przez kandydatów prezentujących 
swój pomysł na funkcjonowanie miasta. 
Dla innych mieszkańców liczy się bezpo-
średni kontakt z kandydatem i są oni go-
towi poświęcić swój czas biorąc udział 
w spotkaniu przedwyborczym. Do bezpo-
średniej konfrontacji wyborców z preten-
dentami do stanowiska radnego doszło 
5 listopada podczas akcji „Masz głos, masz 
wybór” zorganizowanej przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Puszczykowa. 

Była to już kolejna odsłona tej ogólno-
polskiej akcji w Puszczykowie. Jej celem 
jest m.in. zwrócenie uwagi obywateli 

na nadchodzące wybory samorządowe 
i uświadomienie im, że poprzez fre-
kwencję i świadomy wybór kandydatów 
mają wpływ na codzienne życie własnej 
społeczności.

Niejedna osoba skorzystała z możliwo-
ści spotkania „twarzą w twarz” z kandy-
datami na burmistrza podczas specjalnie 
ku temu organizowanych przez nich de-
bat. Zabrakło debaty pomiędzy kandyda-
tami, wspólnego spotkania, podczas któ-
rego mieszkańcy otrzymaliby odpowiedzi 
na nurtujące ich pytania. 

Przed nami kolejna tura wyborów 
na burmistrza. Odbędzie się ona 5 grud-
nia br. Lokale wyborcze będą otwarte, 
tak jak w pierwszej turze, w godz. 8.00 
do 22.00. Mamy nadzieję, że również tym 
razem Puszczykowo pod względem fre-
kwencji będzie triumfowało w powiecie 
poznańskim. | AGNIESZKA ZIELIŃSKA
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WYBORY
WYNIKI GŁOSOWANIA 
DO RADY POWIATU I SEJMIKU 

 | W wyborach do Rady Powiatu Po-
znańskiego w okręgu nr 5 obejmującym 
gminy Luboń, Puszczykowo i Komor-
niki wyniki głosowania przedstawiają 
się następująco (pogrubionym dru-
kiem kandydaci, którzy uzyskali 
mandat):

 | W wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w okręgu nr 3 obejmującym 
powiaty: poznański, śremski, średzki, gnieźnieński, wrzesiński wyniki przedstawiają się na-
stępująco (pogrubionym drukiem kandydaci, którzy uzyskali mandat):

Numer
na li cie

Nazwisko i Imiona
Liczba
g osów

% g osów
wa nych

Lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

1 Niedba a Marek Leon 12952 6.32%

2 Janusz Waldemar Piotr 3214 1.57%

3 Siczy ski Eugeniusz Ludwik 984 0.48%

4 Kubicka Sztul Krystyna 3772 1.84%

5 Aumiller Andrzej Kordian 3160 1.54%

6 Wo niak Anna 2486 1.21%

7 Skrzypczak Irena Maria 2162 1.05%

8 Pera Rafa 2083 1.02%

9 Borowicz Piotr Jerzy 1835 0.89%

10 Czy ak Danuta Anna 938 0.46%

11 Ikierska Renata 589 0.29%

12 Antkowiak Dawid 1028 0.50%

13 Szyma ski Adrian 951 0.46%

14 Budzi ska Urszula Julia 2074 1.01%

G osów na list 38 228 18.64%

Lista nr 2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1 Jankowiak Wojciech 8487 4.14%

2 B ochowiak Arkadiusz Stanis aw 1320 0.64%

3 Ka mierczak Miros awa Katarzyna 2857 1.39%

4 ykowski Piotr 2695 1.31%

5 Wachowiak Pawe Szczepan 1049 0.51%

6 Tomczak Przemys aw Marek 1434 0.70%

7 Stru y ski Krzysztof Zenon 1897 0.93%

8 Kaczmarek Marcin Piotr 1309 0.64%

9 Barna Gra yna Maria 731 0.36%

10 Lewandowski Ryszard Szczepan 1182 0.58%

11 Miko ajczak Jerzy 1457 0.71%

12 Baumgart Marek Piotr 3088 1.51%

13 Paw owski Robert Piotr 595 0.29%

14 Jackowski Jacek 1057 0.52%

G osów na list 29 158 14.22%

Lista nr 3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY SIERPIE 80

1 Gabryelewicz Anna Marta 1381 0.67%

2 Piekuta Wojciech Piotr 365 0.18%

3 Konrad Agnieszka 449 0.22%

4 Chelwing Zbigniew Czes aw 278 0.14%

5 Malinowska Danuta 583 0.28%

6 Marczewski Jacek Roman 206 0.10%

7 Kurzy ski Wojciech 372 0.18%

G osów na list 3 634 1.77%

Lista nr 4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1 Wo niak Marek 28592 13.94%

2 Po lednia Krystyna 13954 6.80%

3 Urbanek Hieronim Micha 4699 2.29%

4 Trepi ski Bogdan Kazimierz 6576 3.21%

5 Czerwi ski Mateusz 3823 1.86%

6 Poklewska Kozie Anna Maria 2325 1.13%

7 Ka wak Jerzy W adys aw 1001 0.49%

8 Jasi ska Mariola 3596 1.75%

9 Jopek Rados aw Piotr 2916 1.42%

10 widurska Maria Miros awa 2518 1.23%

11 Szarleja Rados aw 535 0.26%

12 Kolas Wies aw 1308 0.64%

13 Filipiak Pawe 2607 1.27%

14 Grabkowska Maria Hanna 7476 3.65%

G osów na list 81 926 39.95%

Lista nr 5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWO

1 Czerwi ski Zbigniew 14541 7.09%

2 Rdesi ski Filip Micha 1554 0.76%

3 Szymczak Dariusz B a ej 3654 1.78%

4 wierczy ski S awomir Szczepan 2627 1.28%

5 Mizia Cezary Andrzej 803 0.39%

6 Cicho ska Alicja Maria 2373 1.16%

7 Piasta Dawid 820 0.40%

8 Foltyn Ma gorzata Maria 1530 0.75%

9 Lewandowicz Artur Grzegorz 779 0.38%

10 D bicki Tadeusz 2262 1.10%

11 Marciniak S awomir Józef 1042 0.51%

12 P dzi ska Maria Kasylda 677 0.33%

13 Har lak Grze Anna Justyna 472 0.23%

14 Klinger Tadeusz Jacek 711 0.35%

G osów na list 33 845 16.50%

Lista nr 7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALE NA
PLATFORMA INICJATYW SPO ECZNYCH – TERAZ WIELKOPOLSKA

1 Michalczak Przemys aw 2019 0.98%

2 Czawiak Dawid S awomir 249 0.12%

3 Popko Edyta 1816 0.89%

4 Dobraszak Wojciech 425 0.21%

5 Maziarka Kamil ukasz 664 0.32%

G osów na list 5 173 2.52%
Lista nr 9 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I

RENCISTÓW

1 Antoszkiewicz Wies aw Józef 2054 1.00%

2 Muszy ski Karol Stanis aw 989 0.48%

3 cibisz Sebastian Piotr 311 0.15%

4 Rewkowski Kazimierz 172 0.08%

5 cibisz Miko aj Pawe 204 0.10%

6 Machura Rewkowska Janina 1021 0.50%

G osów na list 4 751 2.32%

Lista nr 10 KOMITET WYBORCZY UNIA POLITYKI REALNEJ

1 D ugosz Rafa Tomasz 1447 0.71%

2 Józwiak Karol 473 0.23%

3 Gru ewski Rados aw 128 0.06%

4 Groblewski Mi osz 284 0.14%

5 Rzepecka Angelika Anna 644 0.31%

G osów na list 2 976 1.45%

Lista nr 11 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO „PIAST”

1 Bera Bogdan Grzegorz 399 0.19%

2 Bukowski Józef 225 0.11%

3 Gola Czes aw 367 0.18%

4 Idziak Józef 304 0.15%

5 Krzy ostaniak Aleksander 188 0.09%

6 Wanis awczyk Janusz 141 0.07%

G osów na list 1 624 0.79%

Lista nr 12 KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN

1 Witasik Stefan Marian 856 0.42%

2 Szklarska Anna Maria 849 0.41%

3 Maciejewski Marek S awoj 551 0.27%

4 Gorczy ska Violetta Maria 542 0.26%

5 Hernacki B a ej 242 0.12%

6 Nowik Janina Kazimiera 288 0.14%

7 Wójciak Jerzy 427 0.21%

G osów na list 3 755 1.83%

Lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer
na li cie Nazwisko i Imiona Liczba g osów

% g osów
wa nych

1 B aszczak Jan Antoni 730 3.80%
2 Sowa Kazimierz Marian 276 1.44%
3 Szczepaniak Izabella 301 1.57%
4 Pietrzak Ewa 258 1.34%
5 Machnicki Filip 120 0.62%
6 Brych Krzysztof Ryszard 136 0.71%
7 Chodorowska Izabella Katarzyna 381 1.98%

G osów na list 2 202 11.47%

Lista nr 2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Numer
na li cie Nazwisko i Imiona

Liczba g osów
wa nych
oddanych
na kandydata

% g osów
wa nych

1 Gabler Adam 251 1.31%
2 Chmiel Andrzej 109 0.57%
3 Golczak Bogdan Adam 142 0.74%
4 Werbli ski Jakub 114 0.59%
5 Rudnicki Daniel Arkadiusz 23 0.12%
6 Gorzela czyk Karolina Monika 69 0.36%

G osów na list 708 3.69%

Lista nr 4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Numer
na li cie Nazwisko i Imiona

Liczba g osów
wa nych
oddanych
na kandydata

% g osów
wa nych

1 Laskowski Andrzej 3302 17.20%
2 Wieloch Miros aw 2361 12.30%
3 Jankowski Zbigniew 1379 7.18%
4 Bielawska Agata Paula 835 4.35%
5 Radom Iwona 173 0.90%
6 Fiedler Marzena 1160 6.04%

G osów na list 9 210 47.97%

Lista nr 5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWO

Numer
na li cie Nazwisko i Imiona

Liczba g osów
wa nych
oddanych
na kandydata

% g osów
wa nych

1 Korcz Jolanta 1999 10.41%
2 Skuratowicz Jan Marek 403 2.10%
3 B ajecki Marek 338 1.76%
4 Puk Robert 50 0.26%
5 Skrzypek Stanis aw Julian 177 0.92%
6 Majchrzak Jaros aw Grzegorz 130 0.68%
7 Kulpa Norbert Piotr 77 0.40%
8 Strózik W adys aw 313 1.63%

G osów
na list 3 487 18.16%

Lista nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALE NI
DLA POWIATU

Numer
na li cie Nazwisko i Imiona

Liczba g osów
wa nych
oddanych
na kandydata

% g osów
wa nych

1 Zalewski Piotr Karol 590 3.07%
2 Sobi o Andrzej Piotr 771 4.02%
3 Kapczy ska El bieta Ma gorzata 169 0.88%
4 Fiedler Krystyna 399 2.08%
5 Stefaniak El bieta Iwona 440 2.29%

6
Wilczy ska K kol Karolina
Monika 563 2.93%

7
Grze kowiak Wojciech
Mieczys aw 132 0.69%

8 Zygmanowski Ireneusz 398 2.07%
9 Kapczy ski Bartosz Jaros aw 34 0.18%

10 Królikowski Mariusz Bernard 98 0.51%
G osów
na list 3 594 18.72%
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AKTUALNOŚCI

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) 
oraz uchwały Nr 330/010/V Miasta Puszczykowa w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011, 
w następujących obszarach:

II. Zasady przyznawania dotacji 
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć: 
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
wskazane w art. 3 pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. 03.96.873 z późn. zm.), 
które prowadzą działalność statutową w dziedzinie 
objętej konkursem i zamierzają zrealizować zadanie 
na rzecz mieszkańców miasta Puszczykowa. 
Zasady przyznawania dotacji określają art. 13-19 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.
Warunki realizacji zadania, tryb i kryteria określa 
„Regulamin Konkursu” dostępny na stronie 

internetowej www.puszczykowo.pl 
2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne 
ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz w niniejszym komunikacie:
Ofertę na odpowiednim formularzu wraz 
z wymaganymi załącznikami należy złożyć: 
– w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania 
publicznego,
– w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu,
– o terminie złożenia oferty decyduje data dostarczenia 
oferty do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA NA ROK 2011

Obszar A Pomoc spo eczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1. Organizacja wycieczek krajoznawczych dla seniorów

Kwota 43 000 z
2. Organizacja wyjazdów kulturalnych dla seniorów
3. Organizacja imprez, spotka integracyjnych dla seniorów

4. Przygotowanie wi tecznej paczki dla seniorów
Obszar B Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

1. Organizacja wydarze i imprez kulturalnych
Kwota 19 000 z

2. Organizacja warsztatów zaj artystycznych dla dzieci i m odzie y

Obszar C Dzia ania na rzecz osób niepe nosprawnych;
1. Organizacja wystaw plastycznych

Kwota 17 000 z
2. Organizacja imprez integracyjnych
3. Organizacja obozu sportowo rehabilitacyjnego
4. Organizacja warsztatów

Obszar D Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i m odzie y;
1. Organizacja letniego wypoczynku dla m odzie y szkolnej

Kwota 14 000 z
2. Organizacja zimowego wypoczynku dla m odzie y szkolnej

Obszar E Dzia ania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i wspó pracy mi dzy spo ecze stwami;

1. Organizacja wyjazdu do Chateaugiron w ramach Miast Partnerskich dla ró nych grup
wiekowych

Kwota 19 000 z
2. Organizacja lekcji z j zyka francuskiego dla ró nych grup wiekowych, na ró nych

poziomach zaawansowania
Obszar F Dzia alno ci wspomagaj cej rozwój wspólnot i spo eczno ci lokalnych;

1. Konkurs ogrodów Kwota 2 000 z
Obszar G Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

1. Organizacja zawodów w dkarskich dla mieszka ców

Kwota 140 000 z

3. Organizacja treningów, rozgrywek oraz obozów sportowych dla pi karzy w ró nych
grupach wiekowych

5. Organizacja rajdów rowerowych dla ró nych grup wiekowych

6. Organizacja zawodów szkolnych w kolarstwie górskim
7. Prowadzenie sekcji kolarstwa górskiego
8. Prowadzenie sekcji badmintona
9. Organizacja Mistrzostw w Tenisie Ziemnym

10. Organizacja rodzinnych zaj i rozgrywek w badmintonie

11. Organizacja Mistrzostw Miasta Puszczykowa w windsurfingu dla ró nych grup
wiekowych

12. Organizacja sekcji aerobiku, jogi i pilatesu

13. Organizacja Mistrzostw Miasta Puszczykowa w narciarstwie alpejskim i snowboardzie
w ró nych grupach wiekowych

14. Organizacja sekcji pi ki siatkowej dla ró nych grup wiekowych
15. Organizacja obozów sportowych dla dzieci i m odzie y
16. Organizacja turniejów tenisa ziemnego dla dzieci i m odzie y
17. Organizacja treningów tenisa ziemnego dla dzieci klas pierwszych
18. Organizacja letnich kursów tenisowych dla dzieci i m odzie y
19. Organizacja szkolenia dzieci i m odzie y w nowej dyscyplinie sportu wakeboardingu
20. Organizacja zaj sportowych dla dzieci i m odzie y
21. Zaj cia z koszykówki dla doros ych
22. Organizacja zaj z Nordic Walking

3. Wymagane załączniki:
a) obowiązkowe:
– dokumenty rejestracyjne podmiotu ubiegającego się 
o dotację – wypis z rejestru wydany nie wcześniej niż 
3 m-ce przed datą złożenia wniosku (lub kserokopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem), obejmujący 
aktualny stan wpisów
– sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok 
– sprawozdanie fi nansowe za ostatni rok 
– statut 
b) uzupełniające:
– kopie porozumień partnerskich z innymi instytucjami, 
organizacjami w zakresie planowanego zadania
– rekomendacje dla projektu 
4. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 
jednej oferty, dopuszcza się możliwość przedłożenia 
jednego kompletu załączników ze wskazaniem, 
przy której ofercie te załączniki się znajdują.

II. Warunki i termin i realizacji zadania
1. Po dokonaniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa 
wyboru najkorzystniejszych ofert zostaną zawarte 
pisemne umowy ze zleceniobiorcami
2. Przewidywana dotacja nie może być wykorzystana 
w szczególności na: remonty budynków, chyba, 
że przyznanie takiej dotacji jest regulowane innymi 
przepisami, zadania i zakupy inwestycyjne, dotowanie 
przedsięwzięć, które są dofi nansowywane z budżetu 
Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie 
przepisów szczególnych (np. dotowanie instytucji 
kultury), pokrycie defi cytu zrealizowanych wcześniej 
przedsięwzięć, budowę, zakup budynków lub lokali, 
zakup gruntów, działalność gospodarczą, polityczną 
i religijną, kar, odsetek i mandatów karnych.
3.Wymaga się, by oferent wszechstronnie informował 
opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków 
budżetu Miasta Puszczykowa, a w terminie 30 dni 
po zakończeniu przedsięwzięcia złożył sprawozdanie 
merytoryczne i fi nansowe.

III. Tryb i kryteria wyboru ofert
Ocena wniosków rozpoczyna się z chwilą przyjęcia 
propozycji zadań przez Komisję Konkursową, powołany 
Zarządzeniem Burmistrza Puszczykowa, a kończy się 
decyzją Burmistrza Puszczykowa o przyznaniu dotacji, 
wybranym wnioskodawcom. Wnioski są oceniane przez 
Komisję Konkursową działającą w oparciu o Regulamin 
stanowiący Załącznik nr 2 do Rocznego Programu 
Współpracy Miasta Puszczykowa z Organizacjami 
Pozarządowymi a, w razie potrzeby wspieraną przez 
zewnętrznych ekspertów. Ocena wszystkich wniosków 
odbywa się na podstawie kryteriów wskazanych 
w niniejszym Regulaminie.
Informację o rozpatrzonych ofertach i dokonanym przez 
Burmistrza wyborze zamieszcza się na tablicy ogłoszeń 
oraz na stronie internetowej Urzędu w terminie 30 dni 
od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

IV. Sposób i termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami należy składać (pocztą 
lub osobiście) w siedzibie Urzędu Miejskiego, 
ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo do dnia 
20.12.2010 r. do godz. 15.00. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi do 3.01.2011r. Ogłoszenie znajduje się 
na stronie internetowej (www.puszczykowo.pl) 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr. tel. 61 8983 720.
Katarzyna Nowak
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PYTANIA DO BURMISTRZA
 | Pytania do Burmistrz Miasta Puszczykowa można przysyłać e-mailem na adres: um@puszczykowo.pl lub zgłaszać na stronie inter-

netowej miasta, w zakładce „Pytania do Burmistrza”. Nie mamy możliwości drukowania obszernych listów w całości, dlatego najczęściej 
drukujemy pytanie i odpowiedź, ewentualnie skrót listu. Żeby uzyskać odpowiedź, listy powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem. 

Szanowna Pani, 
jaki jest sens oddania na Panią gło-

su w drugiej turze, skoro Rada Miasta 
składa się z Pani oponentów? | 

 SEBASTIAN BAUMGART

Szanowny Panie, 
gdy zobaczyłam wyniki głosowania, 

sama się nad tym zastawiałam. Ale szyb-
ko przypomniałam sobie wszystkie mia-
sta, w których burmistrzowie i prezyden-
ci byli w podobnej sytuacji (w najbliższej 
okolicy: Poznań, Luboń) i okazało się, 

JAKA WSPÓŁPRACA Z RADĄ? 
że jest to układ trudny, wymagający wielu 
negocjacji, ale społecznie bezpieczny!

W Puszczykowie walka wyborcza 
o miejsce w Radzie się skończyła. Na pierw-
szej sesji radni wypowiadają słowa ślubo-
wania, w którym przyrzekają „obowiąz-
ki radnego sprawować godnie, rzetelnie 
i uczciwie mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców”. Nie wyobrażam 
sobie, by którakolwiek z tych osób próbo-
wała blokować niezbędne uchwały i chciała 
w ten sposób działać na szkodę miasta. Cele 
strategiczne zostały uchwalone na początku 

roku 2010. Być może Rada Miasta będzie 
je chciała zmienić, ale jeśli tak, to będzie 
musiała uchwalić nową strategię rozwoju 
i nowy budżet, a ja to będę po prostu reali-
zowała. Oczywiście będę skrupulatnie rozli-
czana ze sposobu realizacji, ale nie będzie to 
dla mnie nic nowego. 

Przy Radzie, która będzie praktycznie 
monolitem, burmistrz z przeciwnej opcji 
będzie stanowiła bardzo potrzebną prze-
ciwwagę. |  Z POWAŻANIEM 

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA, 

 BURMISTRZ PUSZCZYKOWA 

Dzień Dobry,  
proszę o wyjaśnienie, co oznacza 

kolor biały w rankingu ulic przezna-
czonych do utwardzenia. Dodatkowo 
proszę o uściślenie, kiedy ulica, na 
której mieszkam (Żupańskiego) bę-
dzie utwardzana. Uprzejmie proszę 
o ponowne skategoryzowanie tej uli-
cy. Wydaje mi się, że jej stan podczas 
deszczu, zalewanie i brak przepusz-
czalności przez długi okres powinien 
plasować ją na o wiele wyższej po-
zycji w rankingu. Podczas deszczów 
możliwość przejazdu jest niezwykle 
utrudniona. Przejście na drugą stronę 
ulicy bardzo często jest praktycznie 
niemożliwe. Uważam że utwardza-
nie takich ulic powinno znaleźć się 
na l iście spraw prior y tetow ych. 

ULICA CZEKA NA UTWARDZENIE 
Dodatkowo chciałbym dowiedzieć się, 
dlaczego drogi nieutwardzone nie są 
cyklicznie wyrównywane po desz-
czach? Dziury powstałe w nawierzch-
niach utrudniają przejazd przez nie, 
a czasem go uniemożliwiają. Bardzo 
proszę o ustosunkowanie się do mojego 
pytania. | 

 JAKUB SZYMANUSZKA

Szanowny Panie, 
zgadzam się z Panem, że powinno 

nastąpić zweryfikowanie kryteriów. 
To od nowej Rady Miasta zależało będzie, 
jaka będzie kolejność utwardzania ulic. 
Przypuszczam, że na ten temat odbędzie 
się szeroka dyskusja społeczna.

Białe miejsca na mapie, o które Pan 
pyta oznaczają, że na dzień sporządzenia 

rankingu nieznane były koszty realizacji 
danego zadania. Drogi gruntowe na tere-
nie naszego miasta są naprawiane przez 
równanie z zagęszczeniem dwa razy 
w roku: wiosną i jesienią. Skutek jest 
w dużym stopniu uzależniony od warun-
ków atmosferycznych, jakie będą po wy-
konaniu prac. Jest to duży wydatek dla 
miasta, dlatego nie stać nas na to, żeby 
takie prace wykonywać częściej. W uza-
sadnionych przypadkach drogi gruntowe 
są fragmentami naprawiane przez wysy-
panie tłucznia z jednoczesnym zagęsz-
czeniem. W ostatnim czasie w ten sposób 
naprawiono m.in. fragmenty ulic: Psze-
nicznej, Polnej, Cichej i Kwiatowej. | 

 Z POWAŻANIEM 

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA 

BURMISTRZ PUSZCZYKOWA 

AKTUALNOŚCI
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AKTUALNOŚCI

Ochrona Zabytków. 
Również miasto Puszczykowo w ramach 

uchwalonego w ubiegłym roku programu 
ochrony zabytków dotuje remont starych 
domów. Na rok 2011 przewidziano w bu-
dżecie na razie kwotę 50 tys. zł. Wnioski 
na ten cel na przyszły rok można było skła-
dać do września 2010 r. W bieżącym roku 
udzielono dotacji po raz pierwszy właści-
cielom dwóch domów. Jednym z nich jest 
znany i podziwiany nad Wartą historyczny 
budynek sanatorium sprzed I wojny świato-
wej – Willa Rusałka. | LM

PIENIĄDZE NA ZABYTKI  

 | Jak co roku Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego ogłosił za-
sady ubiegania się o dotacje na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. 

W Puszczykowie do rejestru zabytków 
wpisanych jest 20 obiektów, w tym kościo-
ły, dworce PKP i posesje prywatne. 

Do 31 marca 2011 r. trwa drugi nabór 
wniosków – na prace planowane w 2011 r. 
i na refundację kosztów prac zrealizowa-
nych w latach 2008-2010. 

Program Ministra jest szansą na kom-
pleksową renowację obiektu wpisanego 
do rejestru zabytków. Minimalna kwota 
dotacji wynosi 25 tys. zł dla dofinanso-
wania instalacji sygnalizacji pożaru i in-
stalacji sygnalizacji włamania i napadu 
oraz 75 tys. zł dla pozostałych wnio-
sków. Można otrzymać do 50% nakładów 
koniecznych, a w uzasadnionych przypad-
kach do 100% nakładów koniecznych.

Regulamin oraz dane kontaktowe 
dostępne są pod adresem www.mkidn.
gov.pl w zakładce Dziedzictwo Kulturowe, 

mujące o akcji. Z góry dziękujemy wszyst-
kim ofi arodawcom.

Ta coroczna przedświąteczna akcja pro-
wadzona jest pod egidą Wielkopolskiego 
Banku Żywności. |  KAROL MAJEWSKI, 

 KIEROWNIK MOPS

PODZIELMY SIĘ JEDZENIEM   
 | W dwa weekendy – 3-5 oraz 

10-12 grudnia br. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Puszczy-
kowie przeprowadzi Świąteczną 
Zbiórkę Żywności dla najbardziej 
potrzebujących osób i rodzin w na-

szym mieście. W ub. roku udało się 
zebrać rekordową ilość żywności 
– ponad 1100 kg. 

W zbiórce pomagać będzie młodzież 
szkolna, która w największych sklepach 
w mieście będzie wydawała ulotki infor-

WILLA RUSAŁKA
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GOSPODARKA KOMUNALNA

SZERSZA UL. AZALIOWA 

NOWY 
WIATROŁAP 

LEPSZY DOJAZD DO UL. ŻWIROWEJ 

 | Mieszkańcy ul. Azaliowej zy-
skali lepszy wjazd na swoją ulicę. 

Przez lata wjazd na ul. Azaliową był 
utrudniony. Od chwili jej utworzenia po-
czątek ulicy miał tylko ok. 3 metry szero-
kości. Było to szczególnie uciążliwe zimą, 
kiedy samochód jadący pod górkę musiał 

 | Wejście do budynku B Urzędu 
Miejskiego chroni przed mrozem 
nowy wiatrołap. 

Poprzedni postawiono w latach 60. 
ub. wieku. Stara konstrukcja była sko-
rodowana a szyby częściowo popękane, 
co powodowało, że mróz przedostawał się 
do wewnątrz budynku. Osobnym aspek-
tem był walor estetyczny. Teraz wchodzi się 
do tej części urzędu o wiele przyjemniej. 

 | Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców, w listopadzie 
na zlecenie Urzędu Miejskiego połą-
czono ul. Żwirową z ul. Pszeniczną. 

Usunięto kilka starych drzew owoco-
wych, wyrównano teren pod drogę. Trzeba 

wycofywać, żeby przepuścić jadących 
z góry. Teraz droga ma już szerokość 
6 metrów, więc bez problemów miną się 
na niej dwa samochody. Zimą będzie 
można również wjechać tam ciężkim 
sprzętem, żeby odśnieżyć drogę. | RM

ROZBŁYSNĄ LAMPKI 
 | Świąteczne iluminacje, jak co 

roku, zaczęły pojawiać się już na uli-
cach naszego miasta. Ze względu na 
oszczędności, będzie ich zdecydowa-
nie mniej niż w roku ubiegłym. 
Świecące gwiazdy i choinki rozbłysną 

w miejscach najczęściej uczęszczanych, 

takich jak: ul. Poznańska, przy lodowisku 
– na terenie Centrum Animacji Sportu, 
przy Centrum Animacji Kultury, na Rynku 
i na rondach. Zachęcamy też mieszkańców 
do dekorowania swoich posesji, co pomo-
że stworzyć świąteczną atmosferę naszego 
miasta. | LM

Zauważyli to mieszkańcy, którzy licznie 
odwiedzają Urząd Stanu Cywilnego, Refe-
rat Spraw Obywatelskich (ewidencja lud-

jeszcze utwardzić powstały przejazd tłucz-
niem, jednak warunki gruntowe i pogodo-
we nie pozwoliły na pracę ciężkiego sprzętu 
na tym terenie. Jeśli to będzie możliwe pra-
ce zostaną dokończone jeszcze w tym roku. 

Po stworzeniu połączenia ulic miesz-

kańcy ul. Żwirowej będą mieli lepszy wjazd 
i bez problemu będą mogli przedostać się 
np. na ul. Gołębią. Teraz trzeba wjeżdżać 
od ul. Jarosławskiej stromo pod górkę, 
co jest uciążliwe, zwłaszcza zimą. | 

 REMIGIUSZ MOTYCKI 

ności) i Działalności Gospodarczej, kasę 
oraz pomieszczenia Referatu Gospodarki 
Komunalnej. | LM

Poprzedni wiatrołap z lat 60. ub. wieku Nowe wejście do budynku urzędu
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FINANSE MIASTA

zadłużenia jest porównywalny i praktycz-
nie pozostaje na poziomie średniej kraju.  
Wszystkie gminy, które w ostatnim czasie 
inwestowały zaciągały kredyty.

Gdyby poziom zadłużenia, które ro-
sło od 2007 roku był ściśle skorelowany 
z wysokością nakładów przeznaczanych 
na inwestycje, to moglibyśmy wykonać 
inwestycje tylko za 7,6 mln zł. W przy-
padku Puszczykowa takiej zależności 
nie ma. W tym samym czasie, to jest od 
2007 r. do końca 2010 r., wartość inwe-
stycji wzrosła do 36 mln zł. Czyli przy 
7,6 mln zł kredytów wykonali-
śmy inwestycje za około 36 mln zł, 
z czego 28,4 mln zł wydatkowano 
z dochodów bieżących i pozyska-
nych środków zewnętrznych.

Jakie inwestycje zrealizowano?
 drogi: 2007 r. za 8,5 mln zł, 2008 r. 

za 5,6 mln zł, 2009 r. za 2,8 mln zł, 2010 r. 
za 5,2 mln zł, czyli samych dróg wykona-
no za ponad 22 mln zł.

 termomodernizacje 2 szkół oraz siedziby 
Biblioteki Miejskiej – ponad 2,4 mln zł

 rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 
i Gimnazjum nr 2 wraz z budową sali 
gimnastycznej za ponad 2,5 mln zł 

 wybudowanie dwóch Orlików 
za 2 mln zł.

Ponadto w latach 2007-2010 
realizowano wiele drobnych inwe-

stycji związanych z modernizacją 
budynków komunalnych i ochroną 

środowiska.
W samym tylko roku 2010 r. są to 

inwestycje za  prawie 10 mln zł. |
  PIOTR SZMYTKOWSKI, 

 SKARBNIK URZĘDU MIEJSKIEGO  

INWESTOWANIE 
ZNACZY ZADŁUŻENIE   

 | W poprzednim numerze 
„Echa” pokazaliśmy, w jaki sposób 
należy odczytywać wielkość wskaź-
ników: zadłużenia i obsługi długu. 
Podaliśmy, że wskaźniki Puszczy-
kowa są bezpieczne oraz wskazy-
waliśmy, jakie są jeszcze zdolności 
kredytowe miasta. 

W związku z żywą dyskusją społeczną 
dotyczącą sytuacji finansowej naszego 
miasta, dla zobrazowania tendencji w tym 
zakresie pokazujemy poniżej porównanie 
wskaźników zadłużenia z innymi gminami 
na tle ich dochodów.

Podkowa Leśna jest gminą o podobnym 
charakterze (miasto ogród) i położeniu (w 
aglomeracji warszawskiej), ale o mniejszej 
liczbie mieszkańców (3800) i najniższych 
dochodach.  Pozostałe gminy to sąsiedzi 
Puszczykowa z większą liczbą miesz-
kańców i większymi możliwościami 
rozwoju gospodarczego.  W najlep-
szej sytuacji są Komorniki, które 
mają najkorzystniejsze położenie 
dla rozwoju działalności gospodar-
czej i największe tereny inwestycyj-
ne. W najgorszej – gmina Kórnik, 
która posiada wprawdzie możliwości 
ściągania inwestorów, ale zadłużyła się 
maksymalnie, by sfinansować budowę 
hali sportowej wraz z pływalnią. W od-
niesieniu do pozostałych gmin wskaźnik 

Bud et Puszczykowo Podkowa Le na Kórnik Mosina Komorniki Lubo

Wydatki 2010 36 137 497 27 541 370 94 055 240 84 572 606 70 097 408 63 377 021

Dochody 2010 31 261 135 18 936 430 74 718 040 70 333 454 61 069 758 58 692 019

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
INWESTYCJI MIEJSKICH

PORÓWNANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMIN

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA PUSZCZYKOWA 
NA TLE PODOBNYCH GMIN 

Komorniki

Kórnik

Luboń

Mosina

Podkowa Leśna 

Puszczykowo

28,46%

59,38%

41,29%

41,09%

34,33%

39,86%

Dochody 
bieżące

21,4 mln zł

60% Środki 
zewnętrzne

7 mln zł

19%

Kredyty

7,6 mln zł

21%

4-echo-2010_12.indd   104-echo-2010_12.indd   10 2010-12-01   11:26:172010-12-01   11:26:17



Grudzień 2010 | ECHOECHO PUSZCZYKOWA |  11www.puszczykowo.pl

INWESTYCJE

POWSTAŁY ROZETY 
NA RYNKU 

TRUDNA UL. GOŁĘBIA 

 | Gdyby ktoś spojrzał z góry 
na Rynek w Puszczykowie, zobaczył-
by trzy nowo powstałe duże rozety 
ułożone z kostki brukowej na płycie 
głównej Rynku. 

Prace ciągle trwają. Dopóki jednak 
nie zakończy się budowa nieruchomości 
w centrum placu, nie można skończyć 
układania płyty głównej na Rynku. Pomi-
mo to przybywają kolejne elementy: zało-
żono lampy chodnikowe, położono kolejne 
metry dużej płyty wraz z ozdobnymi ro-
zetami oraz przygotowywane są miejsca 
pod zieleń. W Urzędzie Miejskim jest już 
projekt zieleni przygotowany przez stu-
dentkę Uniwersytetu Przyrodniczego 
w ramach pracy dyplomowej. Teraz już po-
goda nie pozwala na nasadzenia, ale wio-
sną zazieleni się na Rynku. | LM

 | Mimo zimy i śniegu prace 
na ul. Gołębiej trwają. Kable energe-
tyczne, rury wodociągowe, instalacje 
telekomunikacyjne – sporo tego kry-
je się pod tą budowaną właśnie ulicą. 

Wydawać by się mogło, że to nic nad-
zwyczajnego, bo pod każdą prawie uli-
cą idą jakieś instalacje. Ta ulica jednak 
nie tylko jest jedną z najdłuższych w mieście, 
ale także jedną z węższych. To powoduje, 
że wszystkie rury wodociągowe i kanaliza-

cyjne oraz linie energetyczne przecinają się 
i utrudniają budowę. Mało tego. W prakty-
ce okazało się, że nie wszystkie instalacje 
idą na wysokości, jaką wskazywały mapy. 
Dlatego niektóre urządzenia trzeba prze-
kładać. Dwie kolizje kanalizacji deszczowej 
z rurami wodociągowymi były przy ul. Psze-
nicznej i Żwirowej. Trzeba było przełożyć 
wodociąg. To wszystko powoduje, że prace 
na ul. Gołębiej są trudniejsze niż na innych 
ulicach i prawdopodobnie przedłużą się. 

W trakcie budowy zaczęła osuwać się 
skarpa na początku ul. Gołębiej. Trwają 
uzgodnienia z projektantem, w jaki sposób 
najskuteczniej zabezpieczyć ten teren przed 
osuwaniem się. 

Jeżeli warunki zimowe uniemożliwią 
prace, to ulica zostanie do czasu polep-
szenia pogody z podbudową tłuczniową, 
z zabezpieczonymi studzienkami i kra-
wężnikami ułożonymi na całej długości 

ulic do betonowych płyt. 
Miasto stara się na bieżąco naprawiać 

ulice Pszeniczną i Zalesie oraz Żytnią, 
którymi ciężki sprzęt musi dojechać 
do budowanej ul. Gołębiej. Wysypywane są 
tłuczniem i równane. | LM
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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 
O STANIE MIASTA
W LATACH 2007 2010

FINANSE
W latach 2007-2010 systematycznie 

rosły zarówno dochody, jak i wydatki, co 
przedstawia tabela 1. i wykres 1. (obok).

Największa waga w okresie ostatnich 
czterech lat położona była na realizację 
inwestycji. Średnio rocznie realizowane 
były inwestycje o wartości ponad 9 mln zł. 
(wykres 2.)

Takie przyspieszenie inwestycji wiązało 
się z zaciąganiem zobowiązań – kredytów 
i pożyczek. Jednak przy wzroście zadłuże-
nia o 7,6 mln zł w okresie 2007-2010 zre-
alizowano inwestycje za ponad 36 mln zł. 

Pozostałymi źródłami finansowania 
inwestycji były środki zewnętrzne oraz do-
chody własne.

W poszczególnych latach zarządzania 
miastem wskaźniki zadłużenia i obsługi 
długu kształtowały się na poziomie bez-
piecznym i zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych, co obrazuje tabela 2 (obok).

Dużym, nierozwiązanym problemem 
Puszczykowa jest obowiązek wypłaty 
odszkodowań z tytułu gruntów przejmo-
wanych przez państwo w latach 60.-80. 
ubiegłego stulecia. W latach 2007-2010 wy-
płacono 2 658 000,00 zł. Do zrealizowania 
jest jeszcze 90 wniosków na łączną kwotę 
ok. 16 mln zł przy założeniu kwoty odszko-
dowania 200 zł za m2. W roku budżeto-
wym 2011 przewidywane jest wypłacenie 
ponad 1,3 mln zł z tytułu spraw obecnie 
toczących się.

2007 2008 2009 2010

Dochody ogó em 25 532 377 z 26 289 252 z 25 368 239 z 31 261 135 z

Wydatki ogó em 27 228 071 z 28 217 838 z 30 031 284 z 36 137 497 z
Wydatki
maj tkowe

10 250 739 z 9 041 654 z 7 019 428 z 10 099 991 z

Zad u enie 4 938 700 z 7 973 900 z 7 790 100 z 12 355 000 z

rok Wska nik zad u enia max 60 % Wska nik obs ugi d ugu max 15 %

2007 19,34% 6,17%

2008 30,33% 7,25%

2009 30,71% 8,55%

2010 39,52% 9,39%
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TABELA 1, WYKRES 1   WZROST DOCHODÓW I WYDATKÓW

WYKRES 2   WYDATKI OGÓŁEM I WYDATKI NA INWESTYCJE

TABELA 2   WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

 | Zgodnie z rozdziałem 4, par. 8, pkt 1d Regulaminu Rady Miasta, będącego częścią składową Statutu Miasta 
Puszczykowa Burmistrz Miasta zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania o stanie miasta podczas pierw-
szej sesji Rady. Poniżej przedstawiamy sprawozdanie, które zostało przygotowane na pierwszą sesję nowo wybranej 
Rady Miasta Puszczykowa, mającej miejsce w dniu 1 grudnia 2010 r.
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INWESTYCJE
W latach 2007-2010 łącznie na inwesty-

cje zostało przeznaczonych ponad 36 mln 
zł. Źródłem fi nansowania inwestycji były 
przede wszystkim dochody bieżące Miasta. 
Dodatkowymi źródłami były kredyty na in-
westycje oraz środki zewnętrzne pozyskane 
przez Miasto zarówno z funduszy UE jak 
i rządowych. 

WYKONANE INWESTYCJE:
drogi i infrastruktura drogowa:
budowa nowych dróg:

 w 2007 r. ulice: Krzywa, Rządowa, Li-
belta Gwarna, fragment ulicy Niwka Stara, 
Dąbrowskiego, łącznie za 8,5 mln zł, 

 w 2008 r. ulice: Poznańska, Lipowa, 
Źródlana, Ogrodowa, Wspólna, Mazurska 
(odwodnienie), Powstańców Wlkp., Waw-

rzyniaka, Łukasiewicza, Owocowa, Cieni-
sta, łącznie za 5,6 mln zł,

 w 2009 r. ulice: Różana, Robocza, Nor-
wida, Jarosławska, łącznie za 2,8 mln zł,

 w 2010 r. ulice: Jodłowa, Parkowa, Wy-
dmowa, Rynek, parking przed Biblioteką, 
Studzienna/Czarneckiego, częściowo Go-
łębia, łącznie za 5,2 mln zł.

remont istniejących dróg:
 w 2007 r. ulica Wczasowa 

za 50 tys. zł, 
 w 2008 r. ulice: Poznańska, 

za 5,1 mln zł,
 w 2009 r. ulice: Piaskowa, Zielo-

na łącznie za 530 tys. zł,
 w 2010 r. ulice: Studzienna/Czar-

nieckiego, łącznie za 1,3 mln zł.

remonty budynków użyteczno-
ści publicznej:

 w 2007 r. Szkoła Podstawowa nr 2 
i Gimnazjum nr 2 – termomodernizacja, 
koszt 1,3 mln zł, 

 w 2008 r. Szkoła Podstawowa nr 1 
i Gimnazjum nr 1 – termomodernizacja, 
koszt 0,6 mln zł,

 w 2008 r. Przedszkola nr 1 przy ul. Wy-
sokiej 1 – termomodernizacja wraz z ada-

ptacją poddasza na mieszkania komunalne, 
koszt 0,5 mln zł, 

 w 2009 r. Biblioteka Miejska i Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej – remont bu-
dynku i adaptacja przyziemia na potrzeby 
MOPS, koszt 2 mln zł, 

 w 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 2 
i Gimnazjum nr 2 – rozbudowa szkoły, 
koszt 2,5 mln zł,

sport i rekreacja:
rewitalizacja terenów byłego 
MOSiR-u: 

 likwidacja zdewastowanych dom-
ków kempingowych oraz byłego motelu 
Puszczyk,

 powstanie koncepcji zagospodarowa-
nia terenów rekreacyjno-sportowych,

 powołanie Centrum Animacji Sportu,
 powstanie we współpracy z Wielkopol-

skim Parkiem Narodowym oraz Mikrore-
gionem WPN ścieżek: edukacyjnej (space-
rowej) oraz rowerowej na obszarze WPN,

 powstanie punktu Eko-Info we współ-
pracy z Mikroregionem WPN, Wielkopol-
skim Parkiem Narodowym.

 wybudowanie dwóch Orlików: przy 
ul. Jarosławskiej i przy ul. Nowe Osiedle, 
koszt 2,4 mln zł.

Dochody 

60%

19%

21%

WYREMONTOWANY BUDYNEK PRZY UL. WYSOKIEJ I NOWY PARKING
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GOSPODARKA 
KOMUNALNA

Najbardziej newralgiczną strefą funk-
cjonowania Miasta jest gospodarka komu-
nalna. W latach 2007 – 2010 regularnie 
zwiększały się wydatki na obsługę Miasta. 
Wzrost przedstawia tabela 3 (obok).

Wśród zadań zrealizowanych w ramach 
gospodarki komunalnej zaznaczyć należy:
utrzymanie infrastruktury drogo-
wej, w tym:
bieżące remonty:

 dróg ut wardzonych gminnych 
i powiatowych

 dróg nieutwardzonych (równanie, uzu-
pełnianie tłuczniem), najczęściej: 3 Maja, 
Mickiewicza, Kochanowskiego, Jastrzębia, 
Boczna, Langego, Słowicza, Cicha, Gołę-
bia, Stroma, Przy Murze, Wrzosowa, Nowe 
Osiedla, Solskiego, Śląska, Matejki, Prusa, 
Polna, Tulipanowa, Myśliwska, Morenowa, 
Jaskółczej, Zalesie, Wiązowa, Chrobrego 
przy torach, Bałtycka, Kochanowskiego, 
Langego a Kasztanowa, Fiołkowa,  dojazd 
do szkoły SP 1, Kopernika, Konopnickiej, 
Dąbrowskiego, Topolowa, parking przy 
C. Ratajskiego – wyjazd, Marcinkow-
skiego, Rumiankowa, Azaliowa, Żwirowa 
a Pszeniczna,

35
0 

00
0 

45
0 

00
0 

1 
00

0 
00

0 
15

0 
00

0 
1 

00
0 

00
0 

36
9 

20
0 

45
7 

96
9 

1 
35

9 
66

3 
16

3 
00

0 

1 
35

9 
66

3 

22
9 

77
0 

45
0 

20
0 

1 
02

5 
58

8 
19

4 
50

0 

93
7 

40
0 

16
2 

00
0 29

7 
00

0 

54
7 

61
0 

14
8 

60
0 

z

64
7 

00
0 

0 

200 000 

400 000 

600 000 

800 000 

1 000 000 

1 200 000 

1 400 000 

2007 2008 2009 2010

RAPORT

rodzaj wydatków z zakresu
gospodarki komunalnej

rok bud etowy
2007 2008 2009 2010

drogi gminne (bez inwestycji) 647 000,00 z 937 400,00 z 1 359 663,00 z 1 170 000,00 z
drogi powiatowe 148 600,00 z 194 500,00 z 163 000,00 z 170 000,00 z

gospodarka mieszkaniowa 547 610,00 z 1 025 588,00 z 1 359 663,00 z 880 000,00 z
oczyszczanie miasta 297 000,00 z 450 200,00 z 457 969,00 z 440 000,00 z
utrzymanie zieleni 162 000,00 z 229 770,00 z 369 200,00 z 263 000,00 z

TABELA 3   WYDATKI OGÓŁEM I WYDATKI NA INWESTYCJE

WYKRES 3   WYDATKI NA GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ

drogi inne

drogi powiatowe

gospodarka
ieszkaniowa

oczyszczanie
iasta

trzy anie
zieleni

ROZBUDOWANA SZKOŁA PRZY UL. KASPROWICZA ORLIK PRZY UL JAROSŁAWSKIEJ
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 sprzątanie ulic i chodników,
 zimowe utrzymanie ulic i chodników,

remonty budynków i lokali komu-
nalnych:

 w 2007 r. Urząd Stanu Cywilnego 
– adaptacja na potrzeby Puszczykowskiego 
Salonu Artystycznego, adaptacja poddasza 
na biura w budynku przy ul. Podleśnej 4,

 w 2008 r. adaptacja pomieszczeń w bu-
dynku przy ul. Poznańskiej 26 na potrzeby 
siedziby Straży Miejskiej, adaptacja podda-
sza w budynku przy ul. Wysokiej 1 (Przed-
szkole nr 1) – powstanie 3 mieszkań komu-
nalnych (ostatnie w 2010 roku)

 w 2009 r. remont sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 1, remont bu-
dynku przy ul. Przecznica 15 – powstanie 5 
mieszkań komunalnych,

budowa placów zabaw:
 powstanie placu na terenach byłego 

MOSiR-u,
 doposażenie placu przy ul. Nowe 

Osiedle, 
 powstanie placu przy ul. Morenowej,
 powstanie placu przy ul. Przeczni-

ca (przeniesionego i doposażonego z ul. 
Sobieskiego),

 powstanie siłowni „pod chmurką” przy 
ul. Poznańskiej,

z a g o s p o d a r o w a n i e  t e r e n ó w 
zieleni:

 zagospodarowanie terenu przy wjeź-
dzie do Puszczykowa od strony cmentarza 
(Brama Miasta),

 terenu przy „Pomniku Strażaka”
 rond przy ul. Poznańskiej,
 zagospodarowanie terenów przy dwor-

cu w Puszczykowie (okolice Pomnika Pa-
mięci, parking przy nastawni PKP)

 zagospodarowanie cmentarza ewange-
lickiego przy ul. Nadwarciańskiej,

 zagospodarowanie terenów przy 
ul. C. Ratajskiego (po dwóch stronach uli-
cy: skwer pomiędzy ulicami Ratajskiego, 
Fiedlera i Reymonta oraz okolica krzyża)

 zagospodarowanie terenu przy ul. Nad-
warciańskiej, Ratajskiego i Dworcowej.

programy:
 „Czyste Puszczykowo” – powstanie pro-

gramu selektywnej zbiórki odpadów, corocz-
ne wydawanie kalendarza selekcjonera,

 zakup skrzynek do kwiatów dla miesz-
kańców (w roku 2007 zakupiono pierw-
szych 40 skrzynek – obecnie Miasto jest 
w posiadaniu 114 skrzynek),

 zakup 24 nowych wiat przystankowych
 zakup 6 słupów ogłoszeniowych
 zakupu 4 billboardów informacyjnych 

i umiejscowienie ich przy głównych arte-
riach miasta

Nagrody 
i wyróżnienia 
Miasta Puszczykowa 
w latach 2007-2010

 2007 – nadawanie tytułów „Zasłużony 
dla Miasta Puszczykowa” i „Honorowe Oby-
watelstwo dla Puszczykowa”

 2008 – III miejsce w rankingu samorzą-
dów „Rzeczypospolitej” w kategorii Najlep-
sza Gmina Miejska

 2008 – Lider Polskiej Ekologii
 2008 – Samorządowy Lider Zarządzania 

– Usługi techniczne
 2008 – Innowacyjna Gmina – Krajowi 

Liderzy Innowacji i Rozwoju
 2009 – laureat rankingu samorządów 

„Rzeczypospolitej” w kategorii Najlepsza 
Gmina Miejska

 2010 – laureat rankingu samorządów 
„Rzeczpospolitej” w kategorii Najlepsza 
Gmina Miejska; I miejsce w województwie 
wielkopolskim w kategorii „Innowacyjny 
Samorząd”

 2010 – I miejsce w województwie wiel-
kopolskim w rankingu gazety „Wspólnota” 
dotyczącym zaangażowania inwestycyjnego 
gmin

 2010 – II miejsce w województwie wielko-
polskim w rankingu „Bohaterowie kadencji 
2006-2010” gazety „Wspólnota” | 
 OPRAC. URZĄD MIEJSKI

PLAC ZABAW PRZY UL. CZARNIECKIEGO PLAC PRZY UL. CYRYLA RATAJSKIEGO
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TATO, MAMO! 
MAMY NOWĄ SZKOŁĘ! 

 | Takie słowa było słychać 
wśród uczniów na szkolnych kory-
tarzach. Uroczyste otwarcie nowo 
wybudowanej części Szkoły Pod-
stawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 
w Puszczykowie odbyło się 16 listo-
pada w pachnących nowością mu-
rach sali gimnastycznej. 

W otwarciu udział wzięli dyrektorzy 
puszczykowskich szkół, radni, przedsta-
wiciele lokalnej prasy, puszczykowskich 
organizacji pozarządowych, zaproszeni 
goście oraz władze miasta. Po przecięciu 
wstęgi przez Burmistrz Małgorzatę Or-
noch-Tabędzką i dyrektorów szkół, pro-
boszcz parafi i pw. św. Józefa Oblubieńca 
ks. Marek Smyk poświęcił budynek, a 
przedstawiciele miasta wręczyli dyrekto-
rom do niego klucze. Uroczystość okrasił 
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występ uczniów zerówki, którzy zatań-
czyli do hymnu tegorocznych Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej. Zebrani wysłucha-
li śpiewu chóru szkolnego dwójki pod dy-
rygenturą Macieja Kubackiego.

Po części oficjalnej, która odbyła się 
w nowej sali gimnastycznej, zebrani zwie-
dzili nowo powstałe sale, nie kryjąc po-
dziwu i zadowolenia. 

Inwestycja zamknęła się w kwocie 
2,5 mln zł, choć początkowo zakładano, 
że ostateczna kwota może w ynieść 
nawet 4 mln zł. Nareszcie, po d łu-
gich staraniach, szkoła podstawowa 
oraz gimnazjum nr 2 doczekały się no-
wych, ładnych sal lekcyjnych oraz dużej 
i przestronnej sali gimnastycznej. I choć 
nie jest ona pełnowymiarowa, w zupełno-
ści zaspokaja potrzeby dzieci uczęszczają-
cych do najmłodszych klas. | MOS

4-echo-2010_12.indd   174-echo-2010_12.indd   17 2010-12-01   11:26:362010-12-01   11:26:36



4-echo-2010_12.indd   184-echo-2010_12.indd   18 2010-12-01   11:26:412010-12-01   11:26:41



Grudzień 2010 | ECHOECHO PUSZCZYKOWA |  19www.puszczykowo.pl

KULTURAZ NOTATNIKA STUDENTA 
 | Szczególne zajęcia mieli 

21 października br. słuchacze Aka-
demii Seniora z grupy „Trening 
pamięci”. 

Spotkaliśmy się w Pracowni Artystycz-
nej, pod patronatem Towarzystwa Przy-
jaciół Dębów Rogalińskich, Lucyny Smok 
w Rogalinku. Zainspirowani przez pro-
wadzącą grupę Elżbietę Wieczorkiewicz , 
pojechaliśmy na spotkanie z ikoną. Każ-
dy z nas miał wyobrażenie i kontakt z tym 
rodzajem sztuki. Jakież było jednak nasze 
zdziwienie, kiedy znaleźliśmy się w pra-
cowni – na ścianach piękne, kolorowe ob-
razy, zachwycające ikony. 

Na stołach czekały pędzle, farby i pod-
kłady. I oto, ku naszemu przerażeniu, mie-

liśmy wykazać się swoimi umiejętnościa-
mi! Przy spokojnej, relaksacyjnej muzyce 
pani Lucyna wprowadzała nas w tajemni-
czy świat kolorów i rysunku. Powoli nie-
wiara we własne możliwości ustępowała. 

Ołówki, pędzle i farby wyciszyły emocje. 
Pozostały tylko rumieńce na twarzach 
i twórcze skupienie.

Na deskach można było już odczytywać 
kształty postaci, ich twarze, szaty. W wiel-
kiej ciszy słychać było szepty zachwytu 
nad swoim „dziełem”. Czas mijał bardzo 
szybko. Pozostały do wykończenia zło-
cenia, ewentualnie lakierowanie. I kiedy 
już każdy trzymał swoją pracę, niedowie-
rzanie inne teraz nas ogarnęło. To moja 
praca? Niemożliwe. Jak to zrobiliśmy? 
Nikt nie wierzy. A jednak można. Trze-
ba tylko zachęty, a nade wszystko wiary 
we własne możliwości. A może to zapo-
wiedź nowej pasji? | 

 STUDENTKI MIRA I GABI

WOŚP 2011  ZAGRAJMY RAZEM
 | Tak jak w wielu miastach 

Polski, również w Puszczy-
kowie 9 stycznia 2011 r. zagra 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Tym razem dla dzie-
ci z chorobami urologicznymi 
i nefrologicznymi.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich, którzy chcą wesprzeć XIX Finał 

WOŚP tego dnia do Biblioteki Miejskiej 
Centrum Animacji Kultury przy ul. Wy-

sokiej 1. Tam będzie mieścił się także 
sztab wyborczy. Szczegóły XIX fi nału 
wkrótce na plakatach. Chcemy, aby 
mieszkańcy Puszczykowa także za-
angażowali się w realizację tej ogólno-
polskiej akcji pomocy dzieciom. Liczy-
my, że 9 stycznia będziecie Państwo 
z nami! Sie ma! | 

 PUSZCZYKOWSKI SZTAB XIX FINAŁU WOŚP

CO? GDZIE? KIEDY?
Biblioteka Miejska CAS, ul. Wysoka 1
BAL WAMPIRÓW
6 grudnia 2010, godz. 19 
|  W Mikołajki uczniowie Liceum nr 8 
w Poznaniu i absolwenci Gimnazjum 
nr 1 w Puszczykowie, działający w ramach 
Szkolnego Klubu Teatralnego PROSCE-
NIUM wystawią musical pt. „Bal wampi-
rów”. Serdecznie zapraszamy nie tylko 
młodzież, także dorosłych. Miłej zabawy!

WYKŁADY W AKADEMII SENIORA 
6 grudnia 2010, godz. 17
|  Dlaczego potrzebna jest nam znajomość 
ekologii? – prof. dr hab. Jan Bednorz 

20 grudnia 2010, godz. 17
Spotkanie wigilijne seniorów. Wykład pt. 
Geografi a win, czyli jakie wino do karpia? 

OBRAZY BOŻENY EWICZ 
Do 16 grudnia 2010
|  Na pierwszym piętrze biblioteki obejrzeć 
można obrazy „Zasłużonej dla Miasta Pusz-
czykowa" Bożeny Ewicz. Prace pochodzą 
z kolekcji synów malarki oraz jej przyjaciół.

KARNAWAŁOWY BAL DLA DZIECI 
7 stycznia 2011, godz. 18-22 
|  Impreza karnawałowa „W świecie bajek” 
dla dzieci w wieku od 5-10 lat. Atrakcją 
będzie znana para clownów Rico i Ruphert. 

Organizatorzy – BM CAK – zachęca do 
przebrania się za ulubioną postać bajko-
wą. Czekają nagrody. Zapisy: w bibliote-
ce od 20 grudnia br. Bilety po 10 zł. 

KSIĄŻKA POD CHOINKĘ
| „Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ  
w Puszczykowie” – książka Ludwika 
Madeja – przedstawiająca nieznane 
przedwojennego historie do kupienia 
w Bibliotece Miejskiej CAK. 

Centrum Animacji Sportu, ul. Kościelna
MIKOŁAJKI NA LODOWISKU
12 grudnia 2010, godz. 13-15
|  Dla przebranych za Mikołajów wstęp 
bezpłatny. Więcej na s. 26  | OPRAC. LM
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KULTURA

WARSZTATY 
DLA 
PRZEDSZKOLAKÓW

 | Od grudnia oferta warsztatów 
w Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji 
Kultury zostanie rozszerzona o propozy-
cję zajęć dla dzieci cztero- i pięcioletnich, 
które nie uczęszczają do przedszkola, 
a mogą brać udział w dwugodzinnych 
spotkaniach. Proponujemy spotkania 
w każdy czwartek od godz. 10 do 12.

W programie: zajęcia artystyczno-pla-
styczne, gry i zabawy ruchowe, nauka wier-
szy i piosenek, słuchanie bajek, zajęcia wy-
ciszające i relaksacyjne. Dzieci będą mogły 
uczestniczyć także w spotkaniach świątecz-
nych i imprezach okolicznościowych.

Chętnych serdecznie zapraszamy, 
zapisy w BM CAK oraz pod numerem tel. 
61 819 46 49. Koszt zajęć 20 zł za miesiąc. |  
 MAŁGORZATA BOCIAN 

NAJZDOLNIESI 
ODEBRALI 
WYRÓŻNIENIA

 | Występami tańców nowocze-
snych w wykonaniu poznańskiej 
szkoły tańca „Born to Dance” roz-
poczęła i zakończyła się uroczystość 
wręczenia nagród fi nansowych i dy-
plomów najzdolniejszym uczniom 
naszego miasta. 

Jak pisaliśmy w listopadowym numerze 
„Echa” Rada Miasta Puszczykowa przyzna-
ła w październiku br. nagrody fi nansowe 
najzdolniejszym uczniom Puszczykowa. 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 
16 listopada w sali teatralnej Biblioteki 
Miejskiej Centrum Animacji Kultury. 

Na sali zebrali się zaproszeni nagrodzeni 
uczniowie, ci młodsi ze swoimi opiekuna-
mi. Nagrody fi nansowe i symboliczne róże 
nagrodzonym oraz dyplom wszystkim no-
minowanym wręczali Danuta Janek-Panc, 

BIBLIOTEKA CZYNNA DŁUŻEJ 
 | Zainteresowanie czytelnic-

twem oraz promowanym przez 
Bibliotekę Miejską CAK życiem 
kult uralny m rośnie, stąd też 

wraz z nowym rokiem wydłużone 
zostaną  godziny jej otwarcia. 
Zapraszamy od ponied zia łk u 
do piątku od godz. 9 do 18 oraz 

w soboty w godz. 9-14 (wrzesień-
maj). Informujemy też o zmianie siedzi-
by fi lii biblioteki. Teraz mieści się w domu 
pracowniczym szpitala, przy ul. Kraszew-
skiego na pierwszym piętrze. Czynna jest 
w każdy worek, środę i piątek od 13 do 19 
oraz w czwartek od godz. 10 do 15. Numer 
telefonu: 61 89 84 215. | MB

KRAKOWSKA 
W SZTUCE I Z TORTEM

 | W ramach przedostatniego 
w tym roku spotkania z cyklu Pusz-
czykowska Jesień  Kulturalna, 
25 listopada publiczność podziwiać 
mogła aktorkę Emilię Krakowską 
w monodramie „Wakacjuszka”. Bile-
ty na spektakl rozeszły się w mig. 

Aktorka już po raz drugi gościła w Bi-
bliotece Miejskiej Centrum Animacji Kul-
tury i – jak zapowiedziała – zapewne nie 
ostatni. Tym razem wzorcowo wykonała 
monodram „Wakacjuszka” na podstawie 
książki Zofi i Mierzyńskiej o tym samym 
tytule. Sztuka opowiada historię kobie-
ty, która wyjeżdża do Ameryki – krainy 
mlekiem i miodem płynącej, by łatwo 
i szybko zarobić pieniądze i wrócić w swe 
rodzinne strony w glorii. Rzeczywistość 
za oceanem okazuje się jednak nie być tak 

kolorowa. Dlatego aktorka, już po spekta-
klu namawiała publiczność, by ceniła to 
co ma, zwłaszcza rodzinę. Tuż po zakoń-
czeniu spektaklu, Krakowska zaprosiła 
zgromadzoną w sali teatralnej publiczność 
do skosztowania tortu. Każdy, kto miał 
ochotę mógł porozmawiać z aktorką, zrobić 
pamiątkowe zdjęcie i tym samym poznać jej 
niesamowity urok. |  MAŁGORZATA BOCIAN 

przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu byłej już Rady Miasta oraz zastęp-
ca przewodniczącego Janusz Szafarkiewicz. 

Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
wyraziła radość, że są w mieście tak zdolne 
dzieciaki i młodzież. Zapewniła, że miastu 
zależy, żeby miały jak najlepsze warunki 
do nauki w puszczykowskich szkołach. | LM
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OŚWIATA
MARATON PISANIA LISTÓW 

DWÓJKA PRZECIW UZALEŻNIENIOM 

 | Po raz jedenasty Amnesty Inter-
national organizuje Międzynarodowy 
Maraton Pisania Listów. Podczas tej 
corocznej akcji piszemy w obronie 
konkretnych osób, które padły ofi arą 
naruszeń praw człowieka na całym 
świecie. W Szkole Podstawowej nr 2 
Maraton odbędzie się 8 i 9 grudnia 
(środa i czwartek) w godz. 15-19.

W tym roku będziemy pisać listy 
w obronie kilkunastu osób, w tym:

 Katolickiego księdza ojca Alejan-
dro Solalinde Guerra z Meksyku, który 
zajmuje się tworzeniem bezpiecznych 
miejsc dla migrantów, z dala od gangów, 
które ich wykorzystują. Jego życie jest 
zagrożone. 

 | Na przełomie października i li-
stopada uczniowie klas V i VI Szkoły 
Podstawowej nr 2 uczestniczyli w ak-
cji przeciw uzależnieniom. 

W ramach kampanii, która odbyła się 
pod patronatem Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, uczniowie brali udział 
w lekcjach dotyczących uzależnień. Mo-
gli uzyskać informacje na temat przy-
czyn i skutków palenia tytoniu i picia 

 Mao Hengfeng, matki trójki dzieci, która 
była wielokrotnie aresztowana i torturowa-
na w Chinach za swoje działania na rzecz 
praw kobiet oraz ofi ar przymusowych eks-
misji. Odsiaduje wyrok 18. miesięcy w obo-
zie „reedukacji przez pracę”.

 Stu Romów, którzy zostali siłą eksmi-
towanych ze swoich domów w Rumunii 
w 2004 r. Od tamtej pory żyją w nie-
ludzkich warunkach w metalowych bu-
dach umieszczonych przy oczyszczalni 
ścieków.

 Su Su Nway, członkini opozycyjnej partii 
w Birmie, walczącej o prawa pracowników. 
Została skazana na osiem lat więzienia 
za udział w antyrządowych protestach. 
Uznano ją za więźnia sumienia.

 Normy Cruz z Gwatemali, która żyje 
w ciągłym strachu. Od lat walczy o spra-
wiedliwość dla kobiet, które doświadczyły 
przemocy. Wielokrotnie grożono jej śmier-
cią i zastraszano.

Co roku dzięki Maratonowi Pisania Li-
stów udaje się realnie wpłynąć na popra-
wę sytuacji kilku bądź kilkunastu osób, 
których prawa człowieka zostały złamane. 
W zeszłym roku, w wyniku naszej akcji do-
staliśmy Dobre Wiadomości od dziewięciu 
nikaraguańskich obrończyń praw człowie-
ka, Birtukan Mideksy z Etiopii, Glogera 
z Egiptu, od Rity Mahato z Nepalu i Amina-
tou Haidar z Sahary Zachodniej.

Zapraszamy do udziału w maratonie. | 
 SZKOLNA GRUPA AMNESTY INTERNATIONAL

Nagrody – piłki – dla każdego ucznia 
ze zwycięskiej klasy, ufundowane przez 
MOPS, wręczono podczas pierwszego 
w nowej sali gimnastycznej uroczyste-
go apelu z okazji Święta Niepodległości. 
Koordynatorami akcji były: Mariola Wit-
kowiak – psycholog szkolny i Magda-
lena Grabianowska – pedagog szkolny. 
Za atrakcyjne nagrody dziękujemy. | 

 MAGDALENA GRABIANOWSKA

alkoholu, jak również prowadzić ciekawe 
dyskusje, wysuwać propozycje pomocy 
uzależnionym. 

Uczniowie wzięli też udział w konkur-
sie klas. Składał się on z części plastycznej, 
w której przygotowano plakaty na te-
mat „Jesteśmy wolni od uzależnień” oraz 
z części teoretycznej, w której każdy uczeń 
wypełniał test wiedzy. Największą liczbę 
punktów uzyskali uczniowie klasy VI a. 

UCZNIOWIE 
JEDYNKI 
W TURNIEJU 

 | Bracia Jakub oraz Mateusz Kę-
dziora, uczniowie puszczykowskiej 
jedynki, 16 października wystąpili w 
zawodach badmintonowych jako re-
prezentanci klubu PTS Puszczykowo. 
Spisali się dzielnie, staczając zaciekłe poje-
dynki. Serdecznie gratulujemy Jakubowi, 
który w tych zawodach wygrał swój pierw-
szy turniejowy mecz. Życzymy dalszych 
sukcesów. | MARTA MADAJ

JESIEŃ W OBIEKTYWIE UCZNIÓW
 | Jesień w obiektywie – to ty-

tuł konkursu fotografi cznego, który 
odbył się w październiku w Szkole 
Podstawowej nr 1. Jury oceniło po-
nad 30 zdjęć.

Wszystkie zdjęcia były pomysłowe 
i oryginalne, co sprawiło, że poziom kon-
kursu był bardzo wysoki. Pierwsze miej-
sce zajęła Aleksandra Szłapka i jej zdjęcie 
„Jesienny zachwyt”. Drugie miejsce przy-
padło Wiktorii Błockiej, trzecie zdobyła 
Marta Furmanowska. Jury wyróżniło 
także jedno zdjęcie zrobione przez Maję 

Liberę. Zwycięzcom serdecznie gratulu-
jemy. | DOMINIKA MUSIAŁ

„JESIENNY ZACHWYT”, fot. Aleksandra Szłapka
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OŚWIATA

APEL Z OKAZJI 
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

DZIEŃ POSTACI 
Z BAJEK

 | Z okazji Święta Niepodległości 
10 listopada w Szkole Podstawowej 
nr 1 im. A. Mickiewicza odbył się apel 
oraz konkurs. 

Apel przygotowali uczniowie klasy VI b 
pod kierunkiem Szymona Gogolewskiego. 
Na korytarzu szkolnym, na tle biało-czer-

 | W listopadzie dni są szare, 
smutne i deszczowe, ale nie w na-
szej szkole. Dzień Postaci z Bajek był 
dniem radosnym i kolorowym. 6 li-
stopada dzieci klas 0 – III słuchały bajek 
czytanych przez wychowawców, tworzy-
ły do nich ilustracje oraz rozwiązywały 
zagadki dotyczące bajkowych postaci. 
Uczniowie wykazali się znakomitą znajo-
mością bajkowych bohaterów dzięki na-
uczycielce Ewie Sturzbecher, która zorga-
nizowała wspaniałą wystawę oraz bajkowy 
dzień. | MARTA MADAJ

wonej flagi i portretu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, uczniowie przedstawili krót-
ki rys historyczny dotyczący odzyskania 
przez nasze państwo niepodległości. Frag-
menty odezw Marszałka, które kierował 
do żołnierzy, przeplatane były utworami 
patriotycznymi. Uczniowie z klas III a 

MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ BIBLIOTEK 

 | Już po raz czwarty w Szkole 
Podstawowej nr 1 uczniowie wraz 
z nauczycielami obchodzili Między-
narodowy Dzień Bibliotek Szkol-
nych. W tym roku upłynął on pod 
hasłem „Różnorodność, Wyzwanie, 
Elastyczność: Biblioteki szkolne 
mają to wszystko”. 

6 listopada uczniowie klas IV – VI zma-
gali się ze starannie przygotowanymi przez 
nauczycielkę Ewę Sturzbecher zadaniami. 
Każda z klas miała wykonać różnorodne 

prace, np. odnaleźć w Internecie i litera-
turze sentencje dotyczące słów „czytanie” 
i „książka” czy stworzyć plakat. Zadaniem 
konkursowym dla wszystkich klas IV –VI 
było wykonanie, na podstawie prezenta-
cji dotyczącej formy i wyglądu profesjo-
nalnego dzieła literackiego, własnej książki 
o dowolnej tematyce. Zgromadzone w bi-
bliotece szkolnej uczniowskie wytwory cze-
kają na ocenę jury, które z pewnością stanie 
przed niemałym dylematem. | 

 MARTA MADAJ 

i III b przeczytali krótką historię Polski. 
Każda klasa nauczyła się i z dumą zaśpie-
wała pieśń patriotyczną. 

Wśród klas 4-6 zorganizowano również 
konkurs na plakat na temat początków 
wolnej Polski. Prace można było oglądać 
na szkolnym korytarzu. Wygrały dwa pla-
katy robione zespołowo przez Julię Rożek 
i Filipa Tomczaka (IVb) oraz Angelikę Ant-
kowiak i Dominikę Demuth (VIb). Zwycięz-
com gratulujemy. | NA PODST. RELACJI PRZESŁANYCH 

 PRZEZ SZYMONA GOGOLEWSKIEGO ORAZ UCZENNICE 

 KL. III B: MARTYNĘ DERKOWSKĄ I MARTĘ WEBER

PIERWSZOKLASIŚCI W GRONIE UCZNIÓW
 | Dla pierwszoklasistów ze 

Szkoły Podstawowej nr 1 uroczy-
stość pasowania na ucznia to wiel-
kie przeżycie. 6 listopada do szkol-
nej społeczności oficjalnie przyjęto 
uczniów pierwszych klas.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem 
sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu. 
Tuż przed najważniejszym momentem dnia, 
dzieci z klas pierwszych zaprezentowały w 
programie artystycznym swoje umiejętno-
ści recytatorskie, taneczne i wokalne. Kul-
minacyjnym momentem uroczystości było 
złożenie przysięgi uczniowskiej – w obec-

ności dyrektor szkoły, nauczycieli, rodziców 
i starszych kolegów. Po ślubowaniu każdy 
z uczniów dostąpił zaszczytu pasowania 
symbolicznym piórem przez dyrektor szko-
ły Ewę Budzyńską. Nowi uczniowie otrzy-
mali pamiątkowy dyplom i legitymację oraz 
upominek ufundowany przez Radę Rodzi-
ców. Drugoklasiści przywitali młodszych 
kolegów śpiewem i wierszem. Od uczniów 
klas trzecich pierwszaki otrzymały koloro-
we teczki. Ostatnim miłym akcentem tego 
niezwykłego dnia były spotkania w klasach 
i wspólny poczęstunek przygotowany przez 
rodziców. | JAGIENKA HABERNIK
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WYMIANA MAP 
 | W najbliższym czasie wy-

mienione zostaną mapy ustawione 
gminach Mikroregionu WPN, także 
w Puszczykowie. 

MIKROREGION

KTO WÓJTEM I BURMISTRZEM 
W MIKROREGIONIE? 

 | W trzech gminach mikrore-
gionu WPN: Komornikach, Kórniku 
i Stęszewie władzę sprawować będą 
dotychczasowi włodarze. Tak jak 
w Puszczykowie, w pozostałych 
gminach mikroregionu pierwsza 
tura wyborów nie przyniosła osta-
tecznego rozstrzygnięcia. 5 grudnia 
ponownie do urn pójdą mieszkańcy 
Dopiewa, Mosiny i Brodnicy.

BRODNICA: 5 grudnia w wyborach 
na wójta udział weźmie dwóch kandyda-
tów: Ewa Lisek (w pierwszej turze uzy-
skała29,92% głosów) i Marek Pawłowski 
(38,35%). 21 listopada startowało jeszcze 
czterech innych kandydatów. 

DOPIEWO: W drugiej turze wybo-
rów na wójta Dopiewa o głosy wybor-
ców zabiegać będą Zofia Dobrowolska, 
która 21 listopada uzyska ła 28,27% 
oraz dotychczasowy wójt Andrzej Stra-
żyński, który uzyskał poparcie 45,62% 
głosujących. 

KOMORNIKI: 70,06% głosów uzy-
skał w pierwszej turze wyborów dotych-
czas sprawujący władzę w gminie Komor-
niki Jan Broda. Jego kontrkandydatka 
Małgorzata Parucka otrzymała 29,94% 
głosów. 

KÓRNIK: Burmistrzem na kolejną 
kadencję, przy poparciu 83,58% głosu-

jących, został w pierwszej turze Jerzy 
Lechnerowski. 

MOSINA: 5 grudnia ponownie bur-
mistrza wybierać będą mieszkańcy Mo-
siny. Wybiorą między Janem Marcinia-
kiem, który w pierwszej turze uzyskał 
25,67% oraz Marią Springer – burmistrz 
Mosiny w minionej kadencji – z popar-
ciem w pierwszej turze wynoszącym 
41,78%. 

STĘSZEW: Burmistrzem Stęszewa na 
kolejne cztery lata 62,42% głosujących wy-
brało dotychczasowego burmistrza Wło-
dzimierza Pinczaka, który pokonał dwoje 
kontrkandydatów.|  OPRAC. LM 
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WIEŚCI Z MIKROREGIONU
KOMORNIKI. 
KONCERT JUSTYNY SZAFRAN  

 | Gminny Ośrodek Kultury w Ko-
mornikach zaprasza na koncert Justyny 
Szafran z okazji dwudziestolecia swojego 
istnienia. Koncert odbędzie się 10 grudnia 
o godz. 18 w hali sportowej GOSiR w Ko-
mornikach przy ul. Polnej 37. Cena biletu: 
30 zł. Więcej informacji pod numerem tel. 
61 810 74 49 lub www.gokkomorniki.pl.

KOMORNIKI. 
JARMARK ŚWIĄTECZNY  

 | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Prze-
mysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 
19 grudnia 2010 r. w godz. 10-16 organizuje 
VII Jarmark Bożonarodzeniowy. Przewi-
dziany jest m.in. kiermasz wyrobów ama-
torskich, stoiska z rękodziełem i twórczością 
ludową, a także sztuką z dziedziny plastyki 
obrzędowej. Tegoroczny jarmark odbędzie 

się częściowo na otwartym terenie muzeum, 
częściowo w stodołach i oborze. 

KÓRNIK. KÓRNICKI MIKOŁAJ  
 | Impreza mikołajkowa odbędzie się 

5 grudnia o godz. 16 na placu przed ratuszem 
w Kórniku. W programie: spotkanie z Miko-
łajem i Śnieżynkami, gry, konkursy, zabawy, 
występy artystyczne zespołów Kórnickiego 
Ośrodka Kultury, ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród na najciekawszą ozdobę choin-
kową, przejażdżki saniami Mikołaja. |  OPRAC. LM

Na tych, które postawiono w paździer-
niku pojawiły się nieścisłości. Wykonaw-
ca dokona właściwych zmian w ramach 
reklamacji. Nie będzie to więc żadnym 

obciążeniem finansowym dla naszego 
miasta ani pozostałych gmin. Wszystkie 
gminy Mikroregionu WPN jeszcze raz 
sprawdzają, co należy na mapach popra-
wić. Nowe plansze staną po zakończeniu 
tej weryfi kacji. |  LM
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ODESZLI 
 25.03.1930 TEODORA MARIA TYLIŃSKA 08.11.2010

 18.09.1959 ZBYSZKO GOŁĄB 21.11.2010

 | INTERWENCJE. Strażnicy in-
terweniowali 55 razy. 10 z nich, np. ob-
rócone znaki drogowe, wyrzucone niele-
galnie śmieci, usunięcie padliny z drogi, 
przekazano do firmy Flora, 8 – awarie 
oświetlenia, uszkodzone chodniki, dziu-
ry w jezdniach – do Referatu Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego, 3 awarie 
oświetlenia do Enei, 3 – odpompowy-
wanie zalanych ulic miasta – do firmy 
Eko-Rondo. 
UKARANI. Ukarano 15 kierowców 

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ 
5.11.2010  25.11.2010

za przekroczenie prędkości mandatami 
na kwotę 2 450 zł, jedną osobę na kwotę 
200 zł za brak opieki nad zwierzęciem.
POUCZENI. W związku ze złym parko-
waniem zastosowano 12 pouczeń wobec 
właścicieli pojazdów oraz pouczono 7 osób 
za inne porządkowe wykroczenia (zajęcie 
pasa drogowego, zakłócenie ciszy, zanie-
czyszczenie drogi).

Strażnicy przewieźli dwa bezpańskie psy 
do przytuliska Eko-Rondo. | 

 DARIUSZ BOROWSKI, KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ

BEZPIECZEŃSTWO

OSTATNI 
ETAP 
REMONTU 
DWORCA 

BEZPIECZNY
POZIOM 
WODY 
W WARCIE 

ZMIANA ROZKŁADU 
 | 12 grudnia zmianie ulegnie 

rozkład jazdy pociągów. Podamy go 
w następnym numerze „Echa”. | RED 

 | Remont dworca PKP w Pusz-
czykówku trwa na ostatnim etapie 
w dzień i w noc. Termin wykonania 
prac mija bowiem z końcem obecne-
go roku. 

W budynku trwają prace wykończenio-
we. Zmienił się układ pomieszczeń, m.in. 
pasażerowie zyskali wyjście pod wiatę pro-
sto z poczekalni. 

Na zewnątrz budowa kończy się ma-
lowaniem elewacji i wymianą części płyt 
peronowych, głównie blisko budynku. 
Podczas stałych konsultacji z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków okazało się, 
że spora część desek elewacyjnych wyma-
ga wymiany. Duża część elewacji ma więc 

 | Do 25 listopada, przed mro-
zem, stan wody w Warcie niepo-
kojąco się podnosił. Pracownicy 
Referatu Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego oraz Gminnego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
na bieżąco zbierają dane o poziomie 
wody. Ostatnie dane, z 29 listopada 
br. były optymistyczne. Stan wody 
unormował się na bezpiecznym po-
ziomie. | LM

nowe deski. Na wniosek konserwatora, 
kolor elewacji drewnianej będzie inny niż 
zakładała pierwotna koncepcja. Zamiast 
piaskowej, którą wszyscy pamiętają, dwo-
rzec będzie w odcieniach zieleni. 

Podczas prac odkryto zasypaną piwni-
cę, częściowo wymurowaną cegłą. Na po-
czątku planowano ją zasypać, ostatecznie 
jednak odstąpiono od tego pomysłu i piw-
nica posłuży pracownikom dworca, np. do 
składowania narzędzi.Po zakończeniu prac 

dworzec będzie monitowany. 
Remont dworca zawdzięczamy sta-

raniom Stowarzyszenia Przyjaciół Pusz-
czykowa oraz współpracy Burmistrz 
Miasta Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej 
z władzami PKP. | LM
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MISTRZOSTWA W BADMINTONIE

WIELKI SUKCES 
PUSZCZYKOWSKIEGO BADMINTONA

 | Zawodami na Odrze w listopadzie koło 
PZW nr 41 w Puszczykowie zakończyło se-
zon. Zawody spinningowe odbyły się w miej-
scowości Przewóz. 

Ponad trzydziestu pasjonatów tej formy wypo-
czynku uganiało się po brzegach rzeki za wymarzo-
nym drapieżnikiem, ale tylko trzem osobom było 
dane z nim powalczyć . Wyniki: 1. miejsce – Adaś 

Stefaniak, który dopadł „komplet”, tj. trzy sztuki 
szczupaków o łącznej wadze ponad 4,5 kg. 2. miej-
sce – Kaziu Anioła – złowił szczupaka o wadze 1,3 kg 
i 3. miejsce – Wojtek Tomaszewski – złowił szczupa-
ka ważącego 1,1 kg. 

Fantastyczna pogoda rekompensowała wysoki 
stan wody, co wpłynęło na wyniki zawodów. Do zo-
baczenia w 2011 roku nad wodą. | SEKRETARZ KOŁA

KONIEC SEZONU WĘDKARSKIEGO 

 | Druga edycja Mistrzostw Pusz-
czykowa w Badmintonie odbyła się 
13 listopada w sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 1. 

Organizatorem była sekcja badminto-
na Puszczykowskiego Towarzystwa Spor-
towego. Do zawodów przystąpiło niemal 

 | Rekordowa liczba puszczy-
kowskich badmintonistów repre-
zentowała nasze miasto na turnieju 
badmintona ELBESTHAL Cup 2010, 
który odbył się 6 listopada w Słupcy. 
Przywieźli złote, srebrne i brązowe 
medale. 

Klub PTS Puszczykowo i jego 14 zawod-
ników obsadziło prawie wszystkie kate-
gorie. W kategorii dzieci dobrze pokazał 
się Kuba Kędziora, który stoczył bardzo 
zacięte pojedynki. W kategorii młodzików 
świetnie spisały się dziewczyny w składzie 
A. Matla, M. Fiedler, Z. Krakowska. Marysia 
Fiedler przegrała dopiero w fi nale, zdoby-
wając srebrny medal, Z. Krakowska zajęła 
4. miejsce. Chłopcy również nie dali plamy. 
Mateusz Kędziora po wielu trzysetowych po-
jedynkach zajął 3. miejsce i brązowy medal. 

Kolejną kategorią byli juniorzy młodsi. 
Chłopaki w składzie: J. Mazur, K. Mazur 
i P. Bakun walczyli o najwyższe laury. Naj-
lepiej zaprezentował się Paweł Bakun, któ-

40 osób w różnych kategoriach wieko-
wych. Nie zabrakło ciekawych i zaciętych 
pojedynków nagradzanych gromkimi 
brawami i owacjami kibiców. 
Wyniki poszczególnych kategorii: Chłopcy klas 
1-3 SP: 1. Jakub Kędziora, 2. Jakub Mazurek, 
3. Karol Wapniarski. Dziewczynki klas 1-3 SP: 

ry nieznacznie uległ w fi nale, zdobywając 
srebrny medal. Kacper Mazur, po wyjściu 
z grupy w fazie pucharowej ostatecznie za-
jął 4. miejsce. Po kategoriach dziecięcych 
i juniorskich przyszedł czas na seniorów 
i grupę „open”. Bezkonkurencyjna wśród 
kobiet okazała się Kasia Kistowska zdoby-
wając złoty medal. 

Kategorię mężczyzn PTS Puszczykowo 
reprezentowali: K. Krakowski, M. Szku-
dlarczyk, M. Pawłowski, H. Pawłowski 

1. Weronika Wojda, 2. Julia Kruk, 3. Natasza 
Krakowska. Dziewczyny klas 4-6 SP: 
1. Marysia Fiedler, 2. Zuza Krakowska, 3. Agata 
Matla. Chłopcy gimnazjum: 1. Paweł Bakun, 
2. Mateusz Kędziora, 3. Jonasz Mazur. Dziew-
czyny Gimnazjum: 1. Marysia Winkowska, 
2. Ada Winkowska, 3. Monika Wolgetan. 
Kategoria OPEN: 1. Przemek Janaszek, 
2. Jakub Krakowski, 3. Michał Janaszek. | PTS

i J. Janaszek. Niezawodny okazał się Jakub 
Janaszek, który bez straty seta zajął pierw-
sze miejsce, jego klubowy kolega H. Paw-
łowski uplasował się na 3. pozycji z brązo-
wym medalem. 

Puszczykowscy badmintoniści po raz 
kolejny udowodnili, że mimo małej sali 
i niezbyt komfortowych warunków trenin-
gowych potrafi ą zwyciężać z silnymi klu-
bami i nadal liczą się na badmintonowej 
mapie Wielkopolski. | PTS
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CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO 
NA LODOWISKU?

ZIMOWE MISTRZOSTWA PUSZCZYKOWA 

 | Gra w hokeja to kolejna możli-
wość, jaką zyskało nowo otwarte lo-
dowisko na terenie Centrum Anima-
cji Sportu przy ul. Kościelnej. Poza 
tym tej zimy w ofercie są m.in. lekcje 
nauki na łyżwach, bale i imprezy oko-
licznościowe. Pierwsze atrakcje już 
12 grudnia. 

Lodowisko wygląda trochę inaczej niż 
w ubiegłym roku. Stało się tak za sprawą 
pełnych band, dzięki którym użytkownicy 
lodowiska zyskali jeszcze jedną możliwość 
– gry w hokeja. Amatorzy tego sportu po-
winni rezerwować lodowisko na konkretną 
godzinę z tygodniowym wyprzedzeniem 
– tak, by można było zawiadomić o tym 
wszystkich innych zainteresowanych. 

Planowane są również imprezy te-
matyczne. W niedzielę 12 grudnia, 
od godz. 13 do 15, CAS zaprasza 
na mikołajkowy bal przebierańców 
dla dzieci. Dla wszystkich, którzy 
przebiorą się za Świętego Mikoła-
ja – wstęp wolny. Natomiast dla mło-
dzieży mikołajkowa dyskoteka na lodzie 
– od godz. 19 do 21.30. Dla młodzieżowych 
Świętych Mikołajów również wstęp wolny 
– jednak sama czapka nie wystarczy.

W tym roku na lodowisku zaszło 
parę zmian w godzinach jego użyt-
kowania. Nie wszystkie godziny będą 

 | Puszczykowskie Towarzystwo 
Sportowe już teraz zaprasza na 17. 
Mistrzostwa Puszczykowa w Nar-
ciarstwie Alpejskim i Snowboar-
dzie, które odbędą się 25-27.02.2011 
w Trutnovie, w Czechach. Zakwate-
rowanie: Hotel Patria*** www.hotel-
patria.com, 

„godzinami dla publiczności”. Niektóre 
przeznaczone będą na konkretne zajęcia 
np. hokej, naukę jazdy na łyżwach, gry 
i zabawy dla dzieci i zostaną one wyłączone 
z ogólnej oferty. 
Godziny dla publiczności:

 od poniedziałku do czwartku – od godz. 
11.30 do godz. 20.00

 w piątki – od godz. 11.30 do godz. 21.30
 w soboty – od godz. 10.00 do godz. 21.30
 w niedziele – od godz. 13.00 do godz. 

21.30
 W soboty o godz. 9 zapraszamy dzieci 

z puszczykowskich szkół podstawowych 
na gry i zabawy na lodzie. Wstęp – 5 zł. 

Wypożyczenie łyżew – bezpłatnie. 
 W niedzielne poranki odbywać się będą 

zajęcia nauki jazdy na łyżwach, które 
poprowadzą instruktorzy łyżwiarstwa. 
O godz. 10 grupa zaawansowana, o godz. 
11.30 – grupa początkująca. Wstęp – 10 zł 
za godzinę. Grupy piętnastoosobowe. Zgło-
szenia na adres mailowy: hejnowicz@pusz-
czykowo.pl oraz kubacka@puszczykowo.pl.

W ciągu roku szkolnego – w ramach 
lekcji wychowania fizycznego – zorgani-
zowane grupy z puszczykowskich szkół 
i z opiekunem mogą nieodpłatnie skorzy-
stać z lodowiska oraz wypożyczyć łyżwy. 
Wstęp na lodowisko po uprzedniej rezer-
wacji pod numerami tel. 666 85 13 82 – Jo-
anna Hejnowicz oraz 608 20 15 93 – Anna 
Kubacka. 

Wszelkie informacje dostępne są 
na stronie Centrum Animacji Sportu: 
www.caspuszczykowo.pl, do odwiedzania 
której serdecznie zapraszam. | 

 JOANNA HEJNOWICZ

Zapisy i terminy zgłoszeń: Restauracja 
Nova 20 styczeń – 15 luty lub drogą inter-
netową www.ptspuszczykowo.pl. 

Autokar w przypadku dostatecznej licz-
by zainteresowanych. 

Więcej informacji: Jakub Janaszek 
697 695 723, Michał Janaszek 603 677 278, 
Juliusz Łuczak 601 793 521. | JJ

SPORT

CENNIK 
 pon.-pt. sob.-niedz.
Bilet ulgowy 7 zł 9 zł
Bilet normalny 10 zł 11 zł
Bilet rodzinny (2+2) 27 zł 31 zł

Bilety dla mieszkańców Puszczykowa 
za okazaniem dokumentu stwierdzającego 
miejsce zameldowania
Bilet ulgowy 5 zł 6 zł
Bilet normalny 9 zł 10 zł
Bilet rodzinny (2+2) 23 zł 26 zł
Dzieci i młodzież, studenci, 
emeryci i renciści z Puszczykowa 
– do godziny 14:00 3 zł –

Wynajem lodowiska 120 zł / 1h 200 zł /1h

Za 10 biletów oddanych w kasie – 1 wejście 
grati s
Wypożyczenie łyżew 5 zł
Ostrzenie łyżew 8 zł
Wypożyczenie kasku 2 zł
Kaucja zwrotna za wypożyczenie łyżew 
bez dokumentu tożsamości  150 zł
Kaucja zwrotna za wypożyczenie kasku 
bez dokumentu tożsamości  50 zł
Kara za zniszczenie lub zgubienie łyżew 150 zł
Kara za zgubienie kasku 40 zł
Kara za zgubienie żetonu z szatni 30 zł

Do biletu ulgowego uprawnieni są: 
dzieci i młodzież szkolna, studenci, emeryci 
i renciści – za okazaniem ważnej legitymacji
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LODOWISKO JUŻ DZIAŁA

 | Uroczyste otwarcie miejskiej śli-
zgawki odbyło się w niedzielę 28 listo-
pada o g. 13. Po krótkich powitaniach, 
wygłoszonych przez Burmistrz Mia-
sta Małgorzatę Ornoch-Tabędzką 
i kierownik Centrum Animacji Spor-
tu Joannę Hejnowicz, rozpoczęła się 
andrzejkowa zabawa na lodzie. 

Na początek – dla rozgrzania publiczno-
ści – można było obejrzeć występ pary ta-
necznej z Artemi Show On Ice. Później tan-
cerze zaprosili do zabawy zarówno dzieci, 
jak i dorosłych. Podszkolili również z jazdy 
na łyżwach każdego, kto tylko miał ochotę. 
W dniu otwarcia wstęp był bezpłatny, więc 
momentami na lodzie było tłoczno, ale za-
bawa była przednia.

Na zmarzniętych i zmęczonych jazdą łyż-
wiarzy czekała pyszna zupa pomidorowa, 
przygotowana przez Jadłodajnię Pychotka. 

Od początku do końca imprezy był 
z nami DJ Dee, a oprawę muzyczną przy-
gotowała fi rma WickedSound Krzysztofa 
Nowakowskiego z Puszczykowa.

O powodzeniu andrzejek świadczyły 
przede wszystkim uśmiechy wszystkich, 
którzy choć na chwilę założyli łyżwy 
na nogi. Na ścianach lodowiska można było 
zauważyć banery reklamowe fi rm, które 
postanowiły przyłączyć się do Partner-
skiego Programu „Mecenas sportu dzieci 
i młodzieży”. Program ten umożliwi pusz-
czykowskim dzieciom bezpłatne korzysta-
nie z lodowiska podczas ferii zimowych 
w ramach zajęć  zorganizowanych 
w Centrum Animacji Sportu oraz w pusz-
czykowskich szkołach. Są z nami „Artu-
ro”, „Breakloose”, „Nieruchomości i In-
westycje Sp. z o.o. ZYSK”. Mamy nadzieję, 
że na nasz apel odpowiedzą również inne 
fi rmy. 

Zapraszamy na aktywnego spędzania 
wolnego czasu na naszym lodowisku! | 

 JOANNA HEJNOWICZ 
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