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FELIETON

Z wiosną 
łatwiej

Szanowni Państwo,

Przed tygodniem, praktycznie każdego dnia odbierałam telefony z informacją, że jakiś samochód ugrzązł w błocie 
i trzeba go wyciągać. Sama wybierałam brodzenie w kałużach (na ul. Jasnej nie ma chodnika) i zostawiałam samochód 
na innej utwardzonej ulicy w obawie o uszkodzenie podwozia i prawdopodobieństwo niedojechania do domu. 
Dzisiaj wprawdzie jest już sucho, ale skutki zimy w dalszym ciągu odczuwamy bardzo boleśnie, przede wszystkim 
jeżdżąc po garbatych i dziurawych ulicach. Nie wiem, czy uda nam się wyrównać wszystkie ulice do świąt. 
Gdybyśmy mogli wysłać do miasta kilka ekip z równiarkami uporałyby się z problemem przez dwa, trzy dni. 
Niestety, obowiązuje nas procedura zamówień publicznych. Firma, która wygrała konkurs ofert zdoła wyrównać 
tylko 5-6 nieutwardzonych ulic dziennie, a mamy ich wszystkich ponad 40. Tam, gdzie można i trzeba będziemy oczywiście 
wysypywać tłuczeń lub destrukt, by w ten sposób wyrównywać nawierzchnię. Bardzo prosimy o wyrozumiałość!

Na szczęście za oknem słychać śpiew ptaków i nareszcie świeci słońce. Z nadejściem wiosny wszystko wydaje się 
łatwiejsze. Kwiecień to piękny miesiąc. Pojawiają się pierwsze liście, kwitną drzewa, tulipany i przeważnie właśnie 
w kwietniu obchodzimy Święta Wielkiej Nocy.  Czas Zmartwychwstania Pańskiego zawsze niesie ze sobą nadzieję 
na odrodzenie i pozytywną zmianę. Nie bez wzruszenia, również kwietniowe dni przywodzą na myśl rocznicę śmierci 
Wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II. Mimo, że od Jego odejścia upłynęło pięć lat, w większości z nas Jego pamięć 
i Jego nauki pozostają niezwykle żywe.

W dniu 2 kwietnia, zapewne w wielu oknach o godzinie 21.37 pojawią się zapalone świece. Ponieważ jest 
to Wielki Piątek, wszystkie rocznicowe liturgie, nabożeństwa, spotkania młodzieży i koncerty odbędą się dopiero 
w niedzielę 10 kwietnia. Będzie to kolejna okazja do refl eksji i zastanowienia nad tym, co pozostało w nas samych 
z ogromnej spuścizny Pontyfi katu Jana Pawła, z Jego myśli, kazań i przykładu, którym było całe życie Karola Wojtyły. | 

 
 Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI DOBRYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY 
 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA, 
 BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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RADA MIASTA

Ile mieszkań ma miasto? 
Puszczykowo posiada 35 mieszkań 

w czterech budynkach komunalnych, któ-
rych jest właścicielem oraz 12 mieszkań 
w budynkach, w których część lokali zosta-
ła sprzedana dotychczasowym najemcom 
i w których powołano wspólnoty mieszka-
niowe. Miasto dysponuje dwoma lokalami 
użytkowymi, w jednym z nich mieści się 
siedziba Straży Miejskiej.

Czekają na mieszkania
Według stanu na początek 2010 r. wnioski 

o przydział mieszkania komunalnego zło-
żyło 51 osób. Kryteria określone w „Uchwa-
le Rady Miasta w sprawie zasad wynaj-
mowania i zamiany lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta Puszczykowo”, spełniło 
21 wniosków. Wnioskodawcami są w więk-
szości osoby starsze, mieszkające u właści-
cieli budynków od czasu tzw. szczególnego 
trybu najmu, a także rodziny wielodzietne, 
którym wypowiedziano umowy najmu lub 
mają wyroki sądowe o eksmisji z zajmowa-
nego lokalu z prawem do lokalu socjalnego.

Szukanie lokali i brak gruntów
Miasto szuka rozwiązań takiej sytuacji. 

Rozpoczął się remont budynku przy ul. Prze-
cznica (w obiekcie mieszkalnym, tzw. powoj-
skowym). Powstanie tam pięć mieszkań ko-
munalnych o łącznej powierzchni 230 m kw. 
Mają zostać oddane do użytku do połowy 
2010 r. W kolejnych latach możliwy będzie 
remont budynku przy ul. Nadwarciańskiej, 
w którym powstanie sześć małych (25-30 m 
kw.) mieszkań komunalnych, zajmujących 
w sumie powierzchnię 165 m kw. Oddanie 
ich do użytku będzie możliwe nie wcześniej 
niż w 2012 r.

Największym problemem jest brak 
gruntów pod budownictwo komunalne. 

Długofalowe planowanie 
Niezależnie od działań miasta, takich jak 

programy remontowe, polityka czynszowa, 
sprzedaż mieszkań w budynkach, w których 
zawiązały się wspólnoty mieszkaniowe, ko-
nieczne są działania o szerszym charakterze. 
W studium i planach zagospodarowania 
należy zagwarantować tereny pod budow-
nictwo komunalne, w tym socjalne. 

Konieczne jest działanie w celu stwo-
rzenia programu rewitalizacji i renowacji 
budynków komunalnych. Ważnym wyzwa-
niem będzie również stworzenie programu 
zamiany mieszkań. Za zgodą burmistrza, 
lokatorzy mieszkań należących do gminy, 
będą mogli zamieniać zajmowane przez sie-
bie lokale. Zamiana może odbywać się mię-
dzy najemcami posiadającymi tytuł prawny 
do lokali w mieszkaniowym zasobie gminy, 
na lokale w innych zasobach, jeżeli leży to 
w interesie wynajmującego (np. obniżenie 
czynszu poprzez zamianę mieszkania więk-
szego na mniejsze). Ale nie tylko ci, którzy 
będą chcieli, mogą mieć zamienione miesz-
kanie. Przewidzieć należy też tzw. zamianę 
z urzędu, w przypadku, gdy np. ktoś nie pła-
ci czynszu. Lokator przeniesiony zostanie 
do mieszkania o obniżonym standardzie.

Wszystkie te zagadnienia ujmuje przy-
gotowywany przez miasto „Wieloletni pro-
gram gospodarowania mieszkaniowym za-
sobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 
2010-2015”. |  TOMASZ ZWOLIŃSKI, 

 WICEBURMISTRZ PUSZCZYKOWA 

 | Ile mieszkań ma miasto, ile osób 
czeka na lokale? Jakie działania po-
winno podjąć miasto, by zapewnić 
pomoc mieszkaniową rodzinom 
na nią oczekującym? Na te pytania 
odpowiedzieć ma „Wieloletni pro-
gram gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem gminy Miasta Pusz-
czykowo w latach 2010 – 2015”, nad 
którym radni dyskutowali w marcu. 

Tworzenie warunków do zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych w gminie czy mie-
ście jest zadaniem własnym gminy. Wyni-
ka to z „Ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie 
Kodeksu cywilnego”. Ważne, aby polityka 
mieszkaniowa miasta miała charakter stra-
tegiczny i długofalowy, niezależny od sytu-
acji gospodarczej i politycznej w gminie.

Puszczykowo ma wyjątkowo mało lo-
kali należących do miasta. Większość 
z nich została sprzedana aktualnym loka-
torom od początku lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku.

MIASTO TWORZY 
PROGRAM MIESZKANIOWY 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na sesję Rady Miasta 
Puszczykowa, która odbędzie się 
21 kwietnia 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

1993 r.

1994 r.

1995 r.

1996 r.

1997 r.

1998 r.

1999 r.

2000 r.

2001 r.

2002 r.

2005 r.

5
2
1
2
3
11
2
6
2
1
1

Liczba sprzedanych lokali komunalnych 
w latach 1993-2005
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AKTUALNOŚCIOPIEKA NAD KWIATAMI
 | Podczas posiedzenie Komisji 

Spraw Społecznych, 25 marca, od-
czuwało się wiosenny nastrój, ponie-
waż większość tematów dotyczyło 
porządków po zimie, sadzenia krze-
wów i kwiatów. 

Podstawowym problemem jest, jak 
zwykle, „krótka kołdra”. Miasto miało 
o wiele większe plany, ale uciążliwa zima 
pochłonęła większość pieniędzy przezna-
czonych na pielęgnację terenów zielonych. 
Z przygotowanej przez pracowników 
Referatu Gospodarki Komunalnej kon-
cepcji obsadzania placów i ulic wynika, 
że zostaną urządzone tylko trzy skwery 
w rejonie ul. Nadwarciańskiej, Dworco-
wej i Cyryla Ratajskiego. Nie ma moż-
liwości dokupienia nowych skrzynek 
z kwiatami, pomimo że zgłaszają się 
chętni mieszkańcy, którzy chcieliby 

o posadzone przez miasto kwiaty zadbać. 
Rozwiązanie problemu zaproponowali 

radni z Komisji Spraw Społecznych. Zasu-
gerowali, że wyjściem z kryzysowej sytu-
acji jest obsadzanie rozdanych przez mia-
sto skrzynek z ziemią, własnymi kwiatami 
i pielęgnowanie ich przez cały sezon. To 
pozwoliłoby na dokupienie nowych skrzyń 
i postawienie ich przed domami wszystkich 
chętnych. Zaproponowali również zorgani-

zowanie konkursu na najładniej obsadzoną 
i zadbaną skrzynkę.

Czy mieszkańcy zaakceptują ten po-
mysł? Radni z Komisji Spraw Społecz-
nych zwracają się do mieszkańców 
z apelem, o to by zechcieli zgłosić 
do Urzędu Miejskiego gotowość 
posadzenia kwiatów w skrzyniach 
przed domami na własny koszt. 

Szczegółowych informacji na temat wa-
runków otrzymania skrzynek w używanie 
i zadbania o ich zawartość, będzie można 
uzyskać po świętach wielkanocnych w Refe-
racie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miej-
skiego oraz na stronie internetowej miasta.

 Jeśli mieszkańcy podejmą to hasło, 
dzięki pieniądzom, które nie zostaną 
wydane na zakup bratków i pelargonii, 
na ulicach pojawi się kilkadziesiąt nowych, 
drewnianych pojemników z kwiatami. | RED

 | Budowa drogi Niwka Stara 
– to temat spotkania z mieszkań-
cami, które odbyło się 12 marca 
w Klubie Jeździeckim „Niwka”. 

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Bur-

 | W sobotę 17 kwietnia o godz. 11 
Burmistrz Miasta Małgorzata Ornoch-Ta-
będzka  wraz z kierowniczkami Centrum 
Animacji Sportu i Centrum Animacji 
Kultury zaprasza młodzież gimnazjalną 
i ponadgimnazjalną na kolejne spotkanie 
dyskusyjne na temat możliwości uczest-
nictwa młodych ludzi w życiu miasta i ich 
wpływu  na rozwój Puszczykowa. | RED

 | Jak podawaliśmy w ostat-
nich numerach „Echa”, w kwietniu 
i maju w Puszczykowie prze-
prowadzony będzie próbny 
spis powszechny ludności 
i budynków. Mieszkańców 
odwiedzą rachmistrzowie 
z ankietami przygotowanymi przez 
Główny Urząd Statystyczny. Istnieje 
też inny sposób na podanie danych 

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI 
NIWKI STAREJ 

ZAPRASZAMY 
MŁODZIEŻ
DO DYSKUSJI  

JAK 
SIĘ SPISAĆ? 

mistrz Miasta. Urząd Miejski planuje złożyć 
wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na dofinanso-
wanie ze środków unijnych budowy drogi 
Niwka Stara. Z budową tą jednak wiąże 

się konieczność spełnienia konkretne kry-
teriów. Burmistrz postanowiła skonsul-
tować te plany z mieszkańcami, pomimo 
że jeszcze nie został ukonstytuowany za-
rząd osiedla „Niwka Stara”. 

W spotkaniu wzięła udział bardzo wąska 
grupa osób i dlatego postanowiono powró-
cić do tego tematu w najbliższym czasie, 
ale w szerszym gronie mieszkańców. | MD

do GUS-u – tzw. samospis za pomocą 
Internetu.

Wystarczy między 1 kwietnia i 16 
maja 2010 r. wypełnić formularz na por-
talu Głównego Urzędu Statystycznego: 
http://spis.gov.pl. 

Pytania dotyczą mieszkania lub domu 
i osób zamieszkałych lub przeby-
wających czasowo w danym lokalu 
na dzień 31 marca 2010 r. Formularz 
można uzupełniać przez siedem dni 
od pierwszego uruchomienia. Dane 

podlegają tajemnicy statystycznej.
Na stronie GUS podane są również in-

strukcje, jak wypełnić kwestionariusz. | LM
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AKTUALNOŚCI

 | Wspólna komunikacja miej-
ska Puszczykowa z Poznaniem za-
cznie działać 19 kwietnia. Zmiani 
się numer linii. Dotychczasową 
101 zastąpi linia nr 651, obowiązy-
wał będzie jeden bilet na podróż 
do Poznania i po Poznaniu oraz 
nowy rozkład jazdy. 

W lutym pisaliśmy w „Echu” o podpi-
saniu przez Burmistrz Puszczykowa poro-
zumienia międzygminnego z Poznaniem 
i Mosiną o lokalnym transporcie zbioro-
wym. W marcu wspólną taryfę biletową 
uchwalili radni Poznania. 

Po zmianach linia podmiejska zmieni 
numer na 651 i obowiązywać na niej będzie 
nowa taryfa. Nowością jest bilet dwugo-
dzinny, za który zapłacimy 5 zł, ważny 
w Puszczykowie i na terenie Pozna-
nia. – To zmiana korzystna dla podróżnych. 
Dotychczas bilet na przejazd do Poznania 
kosztował prawie 5 zł. Do Poznania z Pusz-
czykowa jedzie się ok. 40 minut, teraz zosta-
nie jeszcze sporo czasu na podróż po mieście 
– mówi Wojciech Miechowicz z Zarządu 
Transportu Miejskiego w Poznaniu. 

Miasto zapewni dzieciom i młodzie-
ży uczącej się w Puszczykowie bezpłatne 

przejazdy, takie jakie obowiązywały 
dotąd na terenie Puszczykowa.

Pasażerowie, chcący korzystać 
z biletów okresowych, będą musieli 
posiadać tzw. „komkarty”. Wspólna 
miesięczna sieciówka, obowiązująca w obu 
miastach, ma kosztować 141 zł. Ci, którzy 
wykupili bilet miesięczny na komunikację 
w Poznaniu za 81 zł, mogą po 19 kwiet-
nia dopłacić różnicę w punktach dołado-
wań komkart, m.in. na pętli tramwajowej 
na Dębcu. Tam też można składać wniosek 
o wydanie komkarty, jeśli ktoś takiej nie 

posiada. Druk wniosku znajduje się na stro-
nie www.ztm.poznan.pl/komkarta. 

Porozumienie podpisał również wójt Ko-
mornik, nie chcąc pozbawić mieszkańców 
możliwości dojazdów do szkoły i szpitala. 
Autobusy jadące na trasie Puszczykowo 
– Poznań będą więc zatrzymywały się, 
jak dotychczas, w Łęczycy. 

Do zamknięcia tego numeru „Echa” 
ZTM nie miał jeszcze dokładnie ustalonego 
rozkładu jazdy autobusu nr 651. Podamy go 
w kolejnym wydaniu. W rozkładzie jazdy 
Eko-Rondo nic się nie zmienia. | LM

TYLKO JEDEN BILET 

SPRAWDZANIE SYREN 
 |  Zarządzeniem Wojewo-

dy Wielkopolski, co trzy miesiące 
w gminach i miastach odbywają się 
treningi mające na celu skontrolo-
wać, jak działa system wykrywa-
nia i powiadamiania alarmowego 
na terenie województwa. Sprawdza-
ne jest działanie syren zainstalo-
wanych na terenie gminy. W Pusz-
czykowie w bieżącym roku syreny 
usłyszymy 24 czerwca, 23 września 

i 16 grudnia, zawsze o godz. 12. 
Tzw. głośna próba syren powinna być 

poprzedzona ogłoszeniem tego faktu 
w środkach masowego przekazu z przynaj-
mniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

W Puszczykowie syreny zainstalowane 
są na budynkach Szkoły Podstawowej nr 1,
ul. Wysoka 1 i Szkoły Podstawowej nr 2, 
ul. Kasprowicza 1 oraz na budynku NZOZ 
„Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana 
Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o. ul. Kra-

szewskiego 11. Na budynkach szkół od nie-
dawna są nowe syreny. 

Gdy usłyszymy więc ciągły, modulo-
wany dźwięk przez minutę w stosunku 3:1 
– w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku 
oraz 1 sekunda przerwy, to znaczy, 
że mamy do czynienie ze sprawdzaniem 
syren. 

Jeśli z jakichś przyczyn nie można 
by włączyć syren, przewidziano system 
zastępczego powiadamiania ludności, 
jakim jest wykorzystanie głośników za-
montowanych na samochodach straży 
miejskiej i policji w Puszczykowie. | LM
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Szanowna Pani Burmistrz
W związku z dużym zaintereso-

waniem mieszkańców Puszczykowa 
i licznymi telefonami czytelników 
z prośbą o interwencję z powodu 
wycinki drzew przy ul. Wczasowej, 
a także Podleśnej w Puszczykowie, 
zwracamy się do Pani Burmistrz 
z uprzejmą prośbą o pilne wyjaśnie-
nie przyczyn wyżej wymienionej 
sytuacji.

W celu uspokojenia j opinii publicz-
nej, prosimy o zainteresowanie się tą 
sprawą i udzielenie nam odpowiedzi. 
W Puszczykowie mieszkańcy są wy-
jątkowo uwrażliwieni na usuwanie 
drzew, zwłaszcza jeśli nie znają przy-
czyn. Gdyby była informacja wyprze-
dzająca takie działania, byłoby za-
pewne mniej emocji i niepotrzebnych 
insynuacji. Jest przecież prasa lokal-
na i jest Internet – środki do przeka-
zywania ważnych informacji.

Szanowna Pani Burmistrz!
Z uwagi na fatalny stan ul. Bocz-

nej po zimie, proszę w imieniu jej 
mieszkańców o niezwłoczne zarzą-
dzenie jej naprawy. Jednocześnie 
proszę o informację o planowa-
nym terminie położenia nowej na-
wierzchni na ulicy. |  
 IMIĘ I NAZWISKO ZNANE REDAKCJI, 19 MARCA 2010 R.

AKTUALNOŚCIPYTANIA 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. 

KTO I DLACZEGO 
WYCINA DRZEWA? 

CO Z UL. BOCZNĄ? 

Licząc na zrozumienie niepokoju 
mieszkańców, prosimy o udzielenie 
nam odpowiedzi. | 

 IMIĘ I NAZWISKO ZNANE REDAKCJI, 13 MARCA 2010 R.

Szanowna Pani,
Uprzedzając liczne zapytania mieszkań-

ców, w dniu 8 marca 2010 r. zwróciłam się 
z pismem do Dyrektora Wielkopolskiego 
Parku Narodowego z prośbą o wyjaśnienie 
przyczyny tak dużej wycinki. 

Szanowny Panie,
Zdajemy sobie sprawę z trudnych wa-

runków panujących na ul. Bocznej. Niestety, 
ulic w podobnej kondycji na terenie naszego 
miasta, po tak długim okresie zimowym, 
jest wiele. Przygotowując się do prac 
związanych z wiosennym równaniem na-
wierzchni, wykonana została dokumentacja 
fotografi czna wszystkich dróg gruntowych. 

W odpowiedzi dyrektor Wielkopol-
skiego Parku Narodowy Adam Kaczma-
rek przesłał pismo, w którym wyjaśnił, 
że prace leśne prowadzone w okolicach 
ul. Wczasowej wynikają z realizacji zadań 
ochronnych. – Wycinane są w większości 
gatunki obcego pochodzenia, niewłaściwe 
w składzie gatunkowym drzewostanów 
a obecne w naszym rejonie geografi cznym, 
tj. robinia akacjowa, dąb czerwony, cze-
remcha amerykańska – podał dyrektor. 

Takie zabiegi mają dostosować skład 
gatunkowy drzewostanu do siedliska tam 
występującego oraz potencjalnego ze-
społu roślinnego. – Cięcia w sąsiedztwie 
ul. Podleśnej i ul. Jasnej czynione są w celu 
kształtowanie struktury, zwarcia i składu 
gatunkowego, przygotowując do natural-
nych odnowień poprzez poprawę warun-
ków świetlnych dna lasu – napisał dyrektor 
Adam Kaczmarek.

Nie podejmuję się polemiki z fachowca-
mi. Mnie taka informacja uspokoiła i mam 
nadzieję, że mieszkańców również. |

Z POWAŻANIEM 

MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA 

BURMISTRZ PUSZCZYKOWA 

Oczywiście ul. Boczna też jest ujęta 
w planach równania. Zebraliśmy ofer-
ty na wyżej wymienione prace. Jeżeli 
warunki pogodowe będą odpowiednie, 
prace rozpoczniemy pod koniec marca 
2010 roku. |

Z POWAŻANIEM 

MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA 

BURMISTRZ PUSZCZYKOWA 

echo-2010_04-4.indd   7echo-2010_04-4.indd   7 2010-03-29   10:36:072010-03-29   10:36:07



www.puszczykowo.pl | ECHOECHO PUSZCZYKOWA | kwiecień 20108

 | Prawie 770 kg produktów 
spoży wczych zebrano podczas 
zbiórki żywności dla najuboższych 
mieszkańców Puszczykowa. 
Żywność można było zostawiać w skle-

pach PSS „Społem” i „Arturo” w Puszczy-
kowie od 19 do 21 marca. Zebrano m.in. 
184 kg cukru, 129 kg mąki, 84 kg makaro-
nu, 28 kg ryżu, 70 litrów oleju, 277 tabliczek 
czekolady. 

Akcję przeprowadził Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Puszczykowie pod 
egidą Wielkopolskiego Banku Żywności. 
Wspomagali ją uczniowie puszczykowskich 
szkół, którzy rozdawali ulotki informujące. 

Z ofi arowanych produktów pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
przygotowali paczki, które trafi ły na Świę-
ta Wielkanocne do najbardziej potrzebują-
cych osób i rodzin. 

– Za zaangażowanie pragniemy serdecz-
nie podziękować wszystkim osobom, które 
przyłączyły się do świątecznej akcji pomo-
cy najuboższym z terenu naszego miasta 
– mówi kierownik MOPS Karol Majewski. 

Pracownicy ośrodka dziękuję pracow-
nikom Straży Miejskiej w Puszczykowie, 
którzy zapewnili transport produktów 
ze sklepów do siedziby ośrodka. | LM

ŻYWNOŚĆ DLA NAJUBOŻSZYCH 

AKTUALNOŚCI

OTWARCIE ODDZIAŁÓW W SZPITALU 
 |  Zakład Diagnostyki Obrazo-

wej oraz Oddział Chirurgii Ogólnej 
i Neurochirurgii to dwa oddziały, 
które po modernizacji otwarto 12 
marca w szpitalu w Puszczykowie. 

Wstęgę przecinali: Starosta Poznań-
ski Jan Grabkowski oraz prezes zarządu 
szpitala Ewa Wieja. W uroczystości udział 
wzięli m.in. Ewa Dalc z zarządu powiatu, 
posłowie Waldy Dzikowski i Arkady Fiedler 
oraz burmistrzowie okolicznych gmin, 
w tym Burmistrz Puszczykowa Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka. Nowe oddziały poświę-
cił biskup Marek Jędraszewski z Kurii Me-
tropolitalnej w Poznaniu. 

Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogól-
nej i Neurochirurgii kosztowała ponad 
2,1 mln zł. Zakład Diagnostyki Obrazowej 
wyposażono w nowoczesny tomograf kom-

puterowy i dwa aparaty RTG. Tylko tomo-
graf kosztował ponad 1,8 mln zł. 75% środ-
ków szpital pozyskał z Unii Europejskiej, 
udział własny stanowi 25% wartości zakupu. 
Pacjent ma teraz do czynienia z diagnostyką 
na najwyższym poziomie, co zwiększa kom-
fort badań. Ponieważ aparaty rentgenowskie 

wyposażone są w system cyfrowy, niepo-
trzebne są już klisze. Zniknął więc problem 
utylizacji nieekologicznych odpadów.

To nie koniec inwestycji. Władze szpita-
la zapowiadają utworzenie dwóch nowych 
oddziałów. – Planujemy utworzenie Od-
działu Leczenia Uzależnień oraz Oddziału 
Kardiologicznego z Pracownią Kardiologii 
Inwazyjnej – zapowiada Ewa Wieja, prezes 
szpitala. Otwarcie pierwszego z nich szpital 
planuje w pierwszym półroczu tego roku. 
Termin otwarcia Oddziału Kardiologiczne-
go uzależniony jest od możliwości uzyska-
nia kontraktu z NFZ. 

Od jesieni ub. roku szpital ma nowe 
władze. Prezesem została Ewa Wieja, jej 
zastępcami: Marek Daniel – dyrektor ds. 
medycznych oraz Jacek Michalak – dyrek-
tor ds. administracyjnych. | LM
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GOSPODARKA KOMUNALNA

można się od 1 kwietnia.
Rejestracja osobista: poniedziałek – pią-

tek, od godz. 12 do godz. 14.
Rejestracja telefoniczna: 61 898 40 61, 

od poniedziałku do piątku, od godz. 12 
do godz. 14. 

Pracownia USG mieści się w Zakładzie 
Diagnostyki Obrazowej na parterze szpita-
la. Zapraszamy. | LM

MIEJSCA 
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 | Dwa dodatkowe miejsca par-
kingowe dla niepełnosprawnych kie-
rowców wyznaczył w marcu Urząd 
Miejski w Puszczykowie. Jedno sta-
nowisko powstało na parkingu przy 
budynku urzędu (ul. Podleśna), dru-
gie przy ul. Kraszewskiego – naprze-
ciw wejścia głównego do szpitala. 

W marcowym numerze „Echa Pusz-
czykowa” publikowaliśmy list mieszkań-
ca, który zwracał uwagę na brak miejsca 

parkingowego dla niepełnosprawnych 
przy szpitalu. 

Miasto wyznaczyło takie miejsce przy 
wejściu do budynku. Mogło to zrobić je-
dynie na terenie, który do niego należy. 
Nie może decydować o zagospodarowa-
niu parkingu przed szpitalem, tak jak 
tego oczekują pacjenci. 

O problemie z parkowaniem przy 
szpitalu wspominaliśmy w poprzednich 
numerach „Echa”. Jak nas informowała 
rzecznik szpitala, władze placówki planu-
ją wydzielenie miejsc parkingowych. | LM

ZBIÓRKA ELEKTROSPRZĘTU
 | Po raz kolejny 24 kwietnia 

Urząd Miejski organizuje zbiórkę 
sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego Mieszkańcy będą mogli 
bezpłatnie pozbyć się niepotrzeb-
nych lodówek, pralek, odkurzaczy 
i podobnych sprzętów. 

Tradycyjnie już, w czterech znanych 
puszczykowianom, miejscach czekał będzie 
samochód z fi rmy „Elektrorecykling” z No-
wego Tomyśla. Firma odbierze bezpłatnie 
zużyty elektrosprzęt, taki jak: chłodziarki, 
pralki , kuchenki, elektryczne płyty grzejne, 
odkurzacze, telefony, sprzęt komputerowy, 
kalkulatory, odbiorniki radiowe i telewizyj-

ne, oprawy oświetleniowe, wiertarki, piły, 
maszyny do szycia, gry video, termostaty.

Zachęcamy do skorzystania z darmowej 
zbiórki i pozbycia się z domów często zale-
gających, zaliczanych do odpadów niebez-
piecznych elektrośmieci.
Harmonogram zbiórki: 24 kwietnia:

 godz. 8- 9.30 – parking obok Komisaria-
tu Policji,

 godz. 9.40-11 – placyk między ul. Gwarną 
a Szkołą Podstawową nr 2,

 godz. 11.10-12.30 – placyk przed Nowym 
Arturo, Niwka, ul. Niepodległości,

 godz. 12.40-14 – narożnik ul. Studzien-
na/Stroma/Czarnieckiego. | LM

BEZPŁATNIE ZBADAJ TARCZYCĘ 
 | Urząd Miejski w Puszczyko-

wie organizuje bezpłatne badania 
profi laktyczne USG tarczycy dla ko-
biet i mężczyzn od 25. roku życia. 

Badania odbywać się będą od 6 kwiet-
nia do końca czerwca br. w pracowni 
USG w NZOZ Szpital w Puszczykowie 
im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” 
przy ul. Kraszewskiego 11. Zapisywać 

TRZECIA DAWKA 
SZCZEPIENIA 
HPV

 | Dziewczynki z rocznika 1995 
i 1996 w dniach 11 i 19 maja br. mogą 
przyjąć trzecią dawkę szczepienia 
chroniącego przed wirusem HPV. 

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Pusz-
czykowie, poznańska Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarska „Edictum” wyzna-
czyła dwa terminy podawania tego szcze-
pienia. Dla uczennic puszczykow-
skich gimnazjów nr 1 i 2 odbędą się 
one 11 maja 2010 r. w Gimnazjum nr 1, 
przy ul. Wysokiej 1, o godz. 10.45-11.30, 
w Gimnazjum nr 2, ul. Kasprowicza 1, 
w godz. 9.30-10.30.

Dziewczynki spoza tych szkół mogą 
dojechać do gimnazjów 11 maja lub za-
szczepić się 19 maja w Poznaniu w Spe-
cjalistycznej Przychodni Lekarskiej 
„Edictum” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 
31, I piętro, pokój 120, tel. 61 847 04 54, 
w godz. 13-16. Dziewczęta, które przyjęły 
dotąd tylko pierwszą dawkę, mają w tym 
terminie ostatnią możliwość przyjęcia 
drugiej dawki szczepionki. | LM 
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 | Zły stan w ulicy Słowiczej 
w ostatnim czasie uległ zdecydowa-
nej poprawie. Pod koniec 2009 roku 
wybudowano studnię chłonną, która ma 
zapobiec zastojom wód opadowych na 
ulicy. Wzdłuż całej długości drogi wybu-
dowano chodnik. Pod koniec marca dużą 
część drogi utwardzono tłuczniem. 

Podobne zabiegi zostaną wykonane na 
najbardziej zalewanych ulicach Puszczyko-
wa, w pierwszej kolejności na nieutwardzo-
nej części ul. Kopernika oraz ul. Jastrzębiej 
i ul. Kochanowskiego.  | LM

NAPRAWA 
ULIC

GOSPODARKA KOMUNALNA

ZAMIATANIE PO ZIMIE
 | W marcu na drogi Puszczyko-

wa wjechały zamiatarki. Będą oczysz-
czały wszystkie ulice utwardzone. 
Wykonawca dodatkowo ręcznie bę-
dzie doczyszczał zatoki postojowe 
i parkingi. My też możemy przyczynić 
się do czystości naszych ulic. 

Problemem, który od lat pojawia się 
podczas zamiatania ulic, podobnie jak 
zimą przy odśnieżaniu, są zaparkowa-

ne na jezdni samochody. Dlatego miasto 
prosi kierowców o usunięcie samocho-
du, gdy zauważą zamiatarkę na swojej 
ulicy. Mieszkańców ulic, na których pra-
wie zawsze są zaparkowane pojazdy, 
np. ul. Brzozowej lub Słonecznej, wyko-
nawca będzie powiadamiał o zamiataniu 
ulicy z jednodniowym wyprzedzeniem. 

Przy okazji sprzątania ulic, każdy 
z nas może przyczynić się do popra-

wy wizerunku miasta. Wyrwane sta-
re chwasty przy krawężniku i piasek 
z zamiecionego chodnika można zmieść 
na ulicę i pozostawić przy krawężniku 
przed przejazdem zamiatarek. Wtedy 
sprzątną również te śmieci. Ważne tyl-
ko, by nie zrzucać już piasku z chodnika 
na ulicę po tym, jak zamiatarka posprzą-
ta. Wspólne działania zapewnią dobry 
efekt porządkowania miasta. | LM

PIENIĄDZE Z POWIATU NA DROGI
 | Dodatkowe 154 tys. zł zarząd 

powiatu poznańskiego przyznał 
naszemu miastu na remonty dróg 
powiatowych leżących w granicach 
administracyjnych Puszczykowa. 
To odpowiedź na wniosek złożony 
przez urzędników puszczykowskie-
go magistratu. 

Warunkiem otrzymania pieniędzy jest 
dołożenie do przekazanej przez starostwo 

powiatowe kwoty, 66 410 zł ze środków 
miejskich. Za te pieniądze miasto planu-
je wykonać remont kanalizacji burzowej 
w ul. Dworcowej na odcinku od ul. Wią-
zowej do ul. Brzozowej oraz ułożenie 
nowej nakładki bitumicznej na odcinku 
ul. Dworcowej od przejazdu kolejowego 
do ul. Brzozowej. 

Remont tego odcinka ulicy jest pilny, 
ponieważ od wielu lat po deszczach, przy 

przystankach autobusowych gromadzi 
się woda. Podjeżdżające autobusy opry-
skują oczekujących pasażerów. 

Brak należytego odwodnienia spowo-
dowany jest uszkodzeniem studni chłon-
nej. Wykonanie remontu kanalizacji 
pozwoli na rozwiązanie tego problemu. 
Po pracach instalacyjnych odtworzona 
zostanie mocno zniszczona nawierzchnia 
na całym odcinku ulicy. | LM
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INWESTYCJE

ODBIÓR 
WYBUDOWANYCH ULIC 

POWSTANIE KOLEJNY ORLIK 

 |  Zakończono prace przy bu-
dowie ulic Jodłowej, Parkowej i Wy-
dmowej. Służby miejskie dokonały 
odbioru gotowych ulic 24 marca. 
Przypomnijmy, że prawie 80 procent 
prac wykonano jesienią ub. roku. Ze 
względu na zimowe mrozy, zakończe-
nie prac przełożono na wiosnę. 

Utwardzenie ulic Parkowej i Wydmo-
wej ma istotne znaczenie dla miasta i jego 
mieszkańców. Pierwsza prowadzi w kie-
runku cmentarza, druga do przedszkola, na 
obu panuje wzmożony ruch samochodowy. 
Ulice zbudował Zakład Robót Drogowych 
Marek Dachtera z Puszczykowa. Koszto-
wały 566 080,23 zł.

Ulica Jodłowa została wybudowana 
przez fi rmę Tor-Bruk Sp. z o.o. z Poznania. 
Inwestycja wyniosła 352 869, 85 zł. 

Przed budową dróg odbyły się spotkania 
z mieszkańcami. Większość mieszkających 
przy ul. Parkowej i Wydmowej opowiedzia-
ła się przeciwko budowie progów zwalnia-
jących. Natomiast mieszkańcy ul. Jodłowej 
zadeklarowali wolę zamontowania progów. 
Ich koszt wyniósł. 3 tys. zł. | LM

 | Kolejny kompleks boisk, w ra-
mach programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”, powstanie na Nowym Osiedlu 
w Puszczykowie. Miasto otrzymało na 
ten cel zewnętrzną dotację w wysoko-
ści 666 tys. zł. W kwietniu ogłoszony 
zostanie przetarg na budowę boisk. 

Orlik powstanie w ramach rządowo-sa-
morządowego projektu budowy ogólnodo-
stępnych obiektów sportowych. Dofi nanso-

wanie na budowę boisk miasto otrzymało ze 
środków Departamentu Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. 

Dofinansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego wynosi 333 tys. zł, tyle samo 
pieniędzy przekaże Ministerstwo Sportu, 
resztę dołoży miasto z własnych środków. 
Całkowity koszt budowy boisk i uporząd-

kowania terenu wyniesie ok. 1 000 075 zł. 
Budowę będzie nadzorował Urząd Miejski, 
natomiast o organizację życia sportowego 
zadba Centrum Animacji Sportu. 

Od ub. roku w mieście działają dwa 
Orliki. Jeden, wybudowany przez miasto 
– przy ul. Jarosławskiej, drugi – powia-
towy – przy Liceum Ogólnokształcącym. 
Boisko na Nowym Osiedlu będzie trzecim 
w mieście. | LM

UL. WYDMOWA PO REMONCIEUL. WYDMOWA PRZED REMONTEM

UL. PARKOWA PRZED REMONTEM UL. PARKOWA PO REMONCIE
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INWESTYCJE

WYPIĘKNIEJE DWORZEC 

 | Dworzec PKP w Puszczyków-
ku doczeka się w tym roku grun-
townej odnowy. Ma odzyskać swój 
dawny wygląd i stać się atrakcyj-
nym, reprezentacyjnym miejscem 
w mieście. Zyska blask sprzed lat. 
Od długiego czasu zabiegali o to 
Stowarzyszenie Przyjaciół Pusz-
czykowa i Burmistrz Puszczykowa 
Małgorzata Ornoch-Tabędzka. 

Prace mają rozpocząć się w czerw-
cu lub lipcu br. Projekt uzgodniony był 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków, bo dworzec w Puszczykówku, który 
pochodzi z 1911 roku, podlega ochronie 
konserwatorskiej. Koncepcja przygo-
towana prze firmę WXCA z Warszawy, 
na zlecenie Oddziału Gospodarowania 
Nieruchomościami PKP, zakłada grun-
towne odnowienie elewacji i moderniza-
cję wewnątrz budynku. 

Dworzec składa się z dwóch części: 
drewnianej i murowanej Elewacja drew-
niana zostanie odnowiona i zaimpre-
gnowana. Wymiany, ocieplenia i nowego 
oblachowania doczeka się również dach. 
Ściany w konstrukcji muru pruskiego zo-
staną ocieplone, wymienione będą drzwi 
prowadzące do holu i do pomieszczenia 
dróżnika. 

W części murowanej zaplanowano 
reorganizacje pomieszczeń, m.in. prze-
niesienie toalet do wschodniej części 

budynku. Umożliwi to połączenie strefy 
budynku i wyjście z dworca na poczekal-
nię letnią. Pracownicy PKP zyskają pokój 
socjalny, a wyremontowana piwnica speł-
ni funkcję pomieszczenia gospodarczego. 

Pieniądze na odnowienie zabytko-
wego dworca pochodzić będą z budżetu 
państwa. Koszty szacuje się na 1,8 mln 
zł, ale dopiero po przetargu na wyko-

nanie prac poznamy koszt rzeczywisty. 
Przetarg na remont dworca PKP ogłosi 
w maju br. Prace mają potrwać do listopa-
da. – Na pewno zakończą się w tym roku 
– zapewnia Alina Stachowiak – dyrektor 
Wydziału Eksploatacji i Technicznego 
Utrzymania Nieruchomości w Oddzia-
le Gospodarowania Nieruchomościami 
PKP SA w Poznaniu. | LIDIA MAJDECKA 

PUSZCZYKOWSKI DWORZEC DZIŚ

PROJEKT RENOWACJI BUDYNKU DWORCA

PROJEKT RENOWACJI PERONU
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Większość wypadków nie jest spowodowana przez „absurdy drogowe”, czy zły stan dróg, ale przez nas, kierowców. 

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że rocznie na  świecie
ginie ponad MILION OSÓB a 50 MILIONÓW doznaje obrażeń.

Najczęstszą przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość.
Przekraczając ograniczenie prędkości lub prowadząc pojazd z szybkością niedostosowaną do warunków drogowych, 

kierowca zwiększa ryzyko spowodowania kolizji oraz odniesienia poważnych obrażeń ciała lub śmierci. 
Nawet niewielki wzrost prędkości pojazdu może spowodować znaczny wzrost siły zderzenia.

BEZPIECZNIE ZAKRĘCENI to akcja, dzięki której wspólnie wypracujemy 
poprawę bezpieczeństwa na drogach w naszym mieście.

Proponujemy 40 km/h na terenie miasta.
Za najbezpieczniejszą prędkość na terenie miasta uznaje się 

30-40 km/h. Jest to prędkość, która pozwala w każdej sytuacji 
panować nad pojazdem nie utrudniając jazdy innym.  

Proponujemy wprowadzenie 
zasady „prawej ręki” 

poza głównymi ulicami miasta.
Skrzyżowanie równorzędne wymusza zmniejszenie prędkości 

przy dojeździe do niego ze wszystkich kierunków i pokonywanie go 
z większą ostrożnością. Zasada „prawej ręki” została wdrożona na 
terenie wielu miast w celu poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia 
ruchu. Liczba kolizji w tych miastach radykalnie spadła!
Od nas zależy stopień bezpieczeństwa na drogach.

Wszystkich zainteresowanych akcją „Bezpiecznie Zakręceni” 
zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta, dotyczą-
ce organizacji ruchu w Puszczykowie, w którym uczestniczyć 
będą przedstawiciele fi rmy, która przygotowuje projekt organizacji 
ruchu w mieście oraz Komendy Ruchu Drogowego w Poznaniu. 
Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia (piątek) o godz. 17.30 
w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej, przy 
ul. Wysokiej 1.

Na Państwa opinie czekamy również pod adresem 
e-mailowym: bezpieczniezakreceni@puszczykowo.pl 
lub Urząd Miejskiw Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 
62-040 Puszczykowo z dopiskiem: 
Bezpiecznie Zakręceni.
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AKADEMIA SENIORA

LWÓW W KULTURZE 
 | Kolejny wykład w ramach 

A k adem i i  S en iora o dby ł  s ię 
24 marca w Bibliotece Miejskiej 
im. Musierowicz w Puszczykowie 
Centrum Animacji Kultury. Nosił 
tytuł „Lwów w kulturze”.

Wystąpienie traktowało w dużej czę-
ści o tym, jak pokazywany jest Lwów 
w poezji, głównie Zbigniewa Herberta, ale 
także innych twórców. Interesująco na ten 

FRANCUSKIE PIEŚNI 
DLA SENIORÓW

 | Najpiękniejsze piosenki fran-
cuskie, z repertuaru min. Edith 
Piaf, Charlesa Aznavoura, Jacquesa 
Brela takie jak „Cyganeria”, „Walc 
na 1000 pas”, „Akordeonista” roz-
brzmiewały w sali teatralnej Bi-
blioteki Miejskiej 25 marca. A to za 
sprawą pięknego, godzinnego koncertu 
w wykonaniu Izabeli Tarasiuk, artystki 
Teatru Muzycznego w Poznaniu, której 
akompaniował Jacek Skowroński, rów-
nież z tego teatru. Mimo południowej pory, 
seniorzy licznie dopisali. | LM

WYKŁADY AKADEMII SENIORA  ZMIANY!
 | Nastąpiła zamiana tematów 

wykładów 7 kwietnia i 12 maja. 
Ten, który miał być 7 kwietnia, 
o romantycznej architekturze misty-
ków, odbędzie się 12 maja, a wykład 
z 12 maja przeniesiony został 
na 7 kwietnia. Zmieni się też miejsce 
i godzina wykładu 21 kwietnia. 

Biblioteka Miejska im. M. Musie-
rowicz Centrum Animacji Kultury, 
ul. Wysoka 1, Puszczykowo:

 7 kwietnia. Rynek w Polsce – rys histo-
ryczny – prof. dr Piotr Rzepczyński,

 21 kwietnia, godz. 19. O socjologii 
kłamstwa – prof. Marek Ziółkowski – wy-
kład odbędzie się wyjątkowo w budyn-

ku Małej Filharmonii, ul. Cienista 7, 
 12 maja. Romantyczna architektura 

mistyków – dr Andreas Billert, 
 19 maja. Pradzieje Puszczykowa 

– dr hab. prof. Ryszard Mazurowski,
 9 czerwca. Irańskie aspiracje nukle-

arne – zagrożenie dla świata – dr Rado-
sław Fiedler. | LM

temat opowiadała dr Anna Mazurkiewicz-
Szczyszek, wykładowca Wyższej Szkoły 
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. 

Biblioteka Miejska Centrum Animacji 
Kultury planuje drugi wykład dr Mazur-
kiewicz-Szczyszek, który będzie w spo-
sób szerszy przedstawiał kulturę Lwowa, 
w tym historię zabytków, kościołów, 
miejsc szczególnych, których niemało 
w tym pięknym mieście. | LM
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ZAPISY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA 
 | Biblioteka Miejska w Puszczy-

kowie uzyskała dofinansowanie na 
realizację projektu „Aktywność dro-
gą do integracji” w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

KULTURATŁUMY NA KONCERCIE 
WÓJCICKIEGO 

 | Koncert krakowskiego arty-
sty, Jacka Wójcickiego przyciągnął 
17 marca do sali teatralnej Biblioteki 
Miejskiej Centrum Animacji Kultury 
w Puszczykowie prawdziwe tłumy. 

Znany aktor, wybitny tenor, pan Tenorek 
z programu dla dzieci pt. „Budzik”, jeden 
z członków nieformalnej grupy występu-
jącej w Piwnicy pod Baranami, swoim wy-
stępem wzruszył przybyłych. Cudownie 
zaśpiewał utwory m.in. z repertuaru Mar-
ka Grechuty oraz „Karuzelę z Madonnami” 
Mirona Białoszewskiego, czy „Miejcie na-
dzieję” Adama Asnyka.

Fani usłyszeć mogli również piosen-
ki z repertuaru Piwnicy pod Baranami. 
Na koniec wykonał piękny utwór „Time 
To Say Goodbye” Andrei Bocellego. Arty-
ście akompaniował Konrad Mastyło.

Zebrana publiczność nie kryła wzru-
szenia i radości. Po koncercie artysta 

CO? GDZIE? KIEDY?
KOŚCIÓŁ 
PW. WNIEBOWZIĘCIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY, 
UL. KOŚCIELNA 1

KONCERT I KOLBERGER
11 kwietnia, godz. 16
 |  Koncert promujący płytę wydaną przez 
Bibliotekę Miejską Centrum Animacji 
Kultury. Pierwszy List do Koryntian czytał 
będzie aktor Krzysztof Kolberger. Muzyka: 
Lidia Sieczkowska – fl et, Robert Haupt-
mann – organy.

BIBLIOTEKA MIEJSKA 
IM. M. MUSIEROWICZ CENTRUM 
ANIMACJI KULTURY, UL. WYSOKA 1 

SPOTKANIE 
Z ANNĄ SENIUK 
13 kwietnia, godz. 17 
 |  Spotkanie z aktorką Anną Seniuk. 
Bilety do nabycia w bibliotece. 

PORADY DIETETYCZNE
13, 27 kwietnia, 11, 25 maja, 
8 czerwca, godz. 12-13.30
 |  Wykłady warsztatowe „Porady 
dietetyczne”. Zapisy w bibliotece 

i pod nr. tel. 61 819 46 49. 

SCRABBLE DLA DOROSŁYCH 
Piątki, godz. 12-14
 |  Zapisy na grę w scrabble 
dla dorosłych w siedzibie biblioteki 
lub pod nr. tel. 61 819 46 49. 

NOCKA W BIBLIOTECE
7 maja, godz. 18
|  Biblioteka zaprasza dzieci w wieku 
od 4-12 lat na „Noc w Bibliotece”. 
Sprzedaż biletów w bibliotece 
od 19 kwietnia 2010 r. w godzinach 
otwarcia. | OPRAC. LM

rozmawiał z uczestnikami spotkania 
i z uśmiechem pozował do zdjęć. | MB

Dotacja pozwoli na bezpłatne uczestnic-
two w Akademii Seniora osobom o niskich 
dochodach, powyżej 50. roku życia. W ra-
mach projektu przewidziano zajęcia kom-
puterowe, fi zjoterapeutyczne (w tym nordic 

walking) i edukacyjne. 
Zapraszamy od 1 kwietnia mieszkańców 

Puszczykowa  i pobliskich miejscowości. 
Informacja: tel. 61 819 46 49. | BW
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 | W tym roku szkolnym Gim-
nazjum nr 2 im. I.J. Paderewskiego 
postanowiło, po raz pierwszy, wziąć 
udział w Konkursie Twórczego Roz-
wiązywania Problemów – Odyseja 
Umysłu. I warto było. Uczniowie 
znaleźli się w fi nale. 

W programie udział wzięły dwie dru-
żyny z naszego gimnazjum – klasa II b, w 
składzie: Monika Barczak, Joasia Biedroń, 
Jasiu Cofta, Alina Heller, Olek Kaźmier-
czak, Jasiu Kowalewski i Adrian Ochotny 
oraz klasa III a: Justyna Gensler, Stasiu 
Kański, Przemek Karnecki, Jasiu Konik, 
Hubert Piasecki i Piotr Walkowiak.

Drużyny musiały wybrać jedno z pięciu 
zadań, stworzyć jego rozwiązanie, a następ-
nie zaprezentować na konkursie, współza-
wodnicząc z innymi zespołami w swojej 
kategorii wiekowej. Pracując nad rozwiąza-
niem Problemu Długoterminowego (przed-
stawieniem), jednocześnie regularnie 
trenowaliśmy rozwiązanie tzw. Problemu 
Spontanicznego (słownego, słowno-manu-

alnego lub manualnego). Przygotowując 
się systematycznie do obu zadań, zarówno 
uczniowie jak i trener, mieli szansę rozwijać 
umiejętność działania w sposób kreatywny, 
nauczyć się autoprezentacji oraz pracy w 
zespole.

13 marca obie drużyny wzięły udział w 
eliminacjach regionalnych w Poznaniu, któ-
re kończyły pierwszy etap twórczej podróży, 
trwającej w naszej szkole od początku listo-
pada. Obie drużyny prezentowały twórcze 
myślenie przy prezentacji Problemu Długo-
terminowego – przedstawienia „Jedzenie 
na Scenie”, Problemu Spontanicznego oraz 
w kategorii Stylu. Obie pracowały ciężko. 
Do fi nału ogólnopolskiego zakwalifi kowała 
się klasa II b. Klasa III a również była bar-
dzo blisko. Zabrakło trochę szczęścia, kilku 
punktów. Jakkolwiek fakt, że Odyseuszom 
z III a przypadło konkurować z licealistami 
oraz to, że ostatecznie zajęli 5. miejsce na 
dziewięć drużyn (tylko cztery pierwsze mo-
gły zakwalifi kować się do fi nału) stanowi o 
ich ogromnym sukcesie!

Niezależnie od wyniku konkursu wszy-
scy możemy czuć się zwycięzcami. Spowo-
dował to sam wyjazd na eliminacje regio-
nalne, chęć współzawodnictwa, odwaga 
oraz wytężona praca. Prawdziwym zwy-
cięzcą jest właśnie wysiłek, zmaganie się 
z upływającym czasem, z problemami kon-
kursowymi, własnymi słabościami i z wła-
sną wyobraźnią. 

Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie, naszej szko-
ły oraz zaangażowaniu rodziców, 26 i 27 
marca uczniowie mogli zmagać się w fi nale 
ogólnopolskim w Gdańsku. 

Jak głosi motto twórców programu: 
„Odyseja Umysłu to podróż, w której obok 
celu ważna jest sama droga”. Była to praw-
dziwa przyjemność spotkać na tej drodze 14 
wspaniałych młodych ludzi – uczniów na-
szej szkoły, pełnych pomysłów, zapału i wy-
trwałości. Mam nadzieję, że przynajmniej 
na jakiś czas zapadnie Wam w pamięci na-
sza wspólna wędrówka, którą – jak sądzę 
– warto było odbyć... Myślę, że uczestnic-
two w konkursie dało okazję do zdobycia 
ekscytujących i kształcących doświadczeń. 
Dziękuję za wrażenia, jakich dostarczyliście 
podczas treningów i konkursu. Jestem z Was 
dumna! |  ALICJA HINC, TRENER DRUŻYN

ODYSEJA UMYSŁU 

 | Już po raz dziewiąty Szkoła 
Podstawowa w Koziegłowach or-
ganizuje konkurs ortograficzny 

dla uczniów klas szóstych. Kon-
kurs przebiega w trzech etapach: 
szkolnym, gminnym oraz międzyg-

minnym. 12 marca br. trzyosobowe 
zespoły puszczykowskich szkół zmie-
rzyły się w etapie miejskim.

Szkołę Podstawową nr 1 reprezentowali 
Maria Matuszewska, Maria Winkowska, 
Michał Błaszak, natomiast Szkołę Podsta-
wową nr 2 – Agnieszka Kasprzak, Wiktoria 
Miężał oraz Klaudia Walkowiak.

Pod czujnym okiem komisji, młodzież 
przez 60 minut rozwiązywała, naszpiko-
wany trudnościami ortografi cznymi, test. 
Suma punktów uzyskanych przez poszcze-
gólnych uczniów zadecydowała o udziale 
w fi nale konkursu.

W końcowym etapie konkursu Puszczy-
kowo reprezentować będzie zespół Szkoły 
Podstawowej nr 1. 

Gratulujemy i życzymy powodzenia! | KŚ

ORTOGRAFICZNE POTYCZKI 

OŚWIATA
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 | Uczniowie klas pierwszych 
puszczykowskich szkół podstawo-
wych otrzymali ciekawe pomoce 
dydaktyczne w ramach rządowe-
go projektu wspierania organów 
samorządowych. 

Pomoce dydaktyczne dla obu szkół 
na sumę 23 189 zł zakupiono w ramach pro-
jektu fi nansowanego ze środków rządowe-
go programu „Radosna Szkoła”, realizowa-
nego przez miasto Puszczykowo. 

Dzięki projektowi szkoły są lepiej przy-

gotowane do realizacji nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego, zakła-
dającej rozpoczęcie edukacji szkolnej dzie-
ci sześcioletnich. Szkoły otrzymały sprzęt 
i pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw, 
niezbędny do stworzenia dzieciom sześcio-
letnim i siedmioletnim bezpiecznych i przy-
jaznych warunków do nauki i zabawy. | KN

NASZA SZKOŁA JEST WESOŁA 

 | Zdrowy styl życia jest profi lak-
tyką chorób nowotworowych. Wie-
dzą o tym licealiści z LO w Puszczy-
kowie. Każdego roku wiele miejsca w 
naszej aktywności szkolnej poświę-
camy problematyce chorób cywili-
zacyjnych, także chorób nowotworo-
wych. W roku szkolnym 2009/2010 
ruszyła trzecia edycja ogólnopolskie-
go programu „Mam haka na raka”. 

W ubiegłym roku licealiści zajmowali 
się profi laktyką raka szyjki macicy. Mówili 
rówieśnikom, jak uniknąć zakażenia wi-
rusem HPV, który jest odpowiedzialny za 
rozwój tego nowotworu i dlaczego kobiety 
powinny regularnie wykonywać badanie 

cytologiczne. Byli też uczestnikami warsz-
tatu dla młodzieży i przystąpili do projekto-
wania ogólnopolskiej kampanii społecznej 
przeciw rakowi szyjki macicy!

W obecnej edycji programu biorą udział 
aż trzy zespoły uczniowskie z naszego LO. 
„Hakowicze” mają zgłębiać wiedzę umiesz-
czoną na stronie internetowej programu 
„Mam haka na raka” oraz dzielić się tą wie-
dzą z otoczeniem. Już zrobiliśmy niemało! 
Przede wszystkim sporo się nauczyliśmy 
sami! Przygotowaliśmy prezentację, z któ-
rą poszliśmy do naszych koleżanek i kole-
gów w gimnazjum, żeby opowiedzieć, jak 
mogą już teraz zatroszczyć się o zdrowie w 
przyszłości. 

W liceum przeprowadziliśmy spotkania 
promujące wiedzę z zakresu profilaktyki 
chorób nowotworowych oraz przygotowa-
liśmy surówki, które serwowaliśmy rówie-
śnikom, zachęcając ich do troski o zdrowy 
sposób odżywiania się. Wiele mówiliśmy 
o zasadach Europejskiego Kodeksu Walki 
z Rakiem, które chcielibyśmy też przedsta-
wić czytelnikom „Echa Puszczykowa”:

1. Nie pal! Jeśli palisz, rzuć! Nie pal 
w obecności osób niepalących!

2. Dbaj o codzienne spożywanie warzyw 
i owoców!

3. Dbaj o właściwą masę ciała i codzien-
ną aktywność fi zyczną!

4. Unikaj nadmiernej ekspozycji na pro-
mieniowanie UV!

5. Unikaj alkoholu!
6. Unikaj niepotrzebnej ekspozycji 

na czynniki rakotwórcze w Twoim otocze-
niu i miejscu pracy!

Tegoroczna edycja programu „Mam 
haka na raka” poświęcona jest profi laktyce 
raka prostaty, który w Polsce jest przyczy-
ną śmierci wielu mężczyzn. Wczesne wy-
krycie tego nowotworu daje duże szanse na 
wyleczenie. 

Mamy wielką prośbę do naszych bra-
ci, ojców, stryjów i dziadków: Kochani 
nasi! Bardzo was prosimy, każdego roku 
zgłaszajcie się na badania profilaktycz-
ne! Chcemy mieć Was przy sobie długo 
i w dobrym zdrowiu! A teraz trzymajcie 
za nas kciuki, przed nami przygotowanie 
ogólnopolskiej kampanii społecznej prze-
ciw rakowi prostaty. Chcemy żeby nasz 
projekt wygrał! | 

 „HAKOWICZE” Z LO Z OPIEKUNEM

MAM HAKA NA RAKA! 

OŚWIATA
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 | Po długiej i srogiej zimie, dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej nr 1, nie 
mogąc doczekać się słońca i zieleni, 
z entuzjazmem i radością, 22 marca 
powitały wiosnę. 

Od rana w szkole czuło się wiosen-
ną atmosferę. Dzieci ubrały się w kolory 
wiosny. Na jednej z lekcji odbyło się uro-
czyste spotkanie, na którym samorząd 
uczniowski klas młodszych przedstawił 
pokaz multimedialny. Deklamacje wier-

szy przeplatały obrazy przedstawiające 
m.in. wiosenne kwiaty. 

Dzieci z zerówek oraz z kółka teatralnego, 
przebrane za motylki i kwiatki, przygoto-
wały inscenizacje.  Pozostałe klasy śpiewa-
ły piosenki o wiośnie, a dzieci z samorządu 
uczniowskiego zadawały wiosenne zagadki. 
Uczniowie z klas IV – VI na lekcjach zrobiły 
marzanny a później przemaszerowały ulica-
mi miasta w radosnym korowodzie. 

Po tak miłym powitaniu, wiosna 
na pewno zostanie z nami aż do lata. |  

 MIROSŁAWA PRZYBYLSKA

POWITANIE WIOSNY 

 | Dwie uczennice Gimnazjum 
nr 2 w Puszczykowie: Daria Tylska 
oraz Joanna Krzemkowska, pod 
opieką nauczyciela geografii Doro-
ty Aniszewskiej, 8 marca tego roku 
uczestniczyły w konferencji podsu-
mowującej projekt „Kioto w domu”. 
Odbyła się ona w Ministerstwie 
Środowiska w Warszawie. W czasie 
konferencji odbyło się spotkanie z 
Ministrem Środowiska oraz wrę-
czenie nagród w postaci modelu do-
świadczalnego dotyczącego energii 
słonecznej. 

Czym jest „Kioto w domu”? To projekt 
stworzony przez Regionalne Centrum Edu-
kacji Ekologicznej na Europę Centralną 

 | Drodzy Absolwenci Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Puszczykowie. 
Serdecznie zapraszamy na Jubile-
uszowy Zjazd Jedynki, który odbę-
dzie się 19 czerwca 2010 r. 

Jubileusz szkoły rozpocznie msza św. 
o godz. 11.30 w kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Puszczykowie. 

i Wschodnią. Organizacja ta pomaga roz-
wiązywać problemy ekologiczne i działa 
niekomercyjnie już od 20 lat. Priorytetem 
centrum jest zrównoważony rozwój czyli 
rozwój gospodarki z poszanowaniem zaso-
bów naturalnych. W Polsce swoje działania 
prowadzi w obrębie trzech fi larów: edukacji, 

Ok. godz. 12.15 odbędzie się parada 
orkiestry dętej z udziałem absolwentów 
i gości. Przejdzie ulicami: Kościelną, Po-
znańską, Podgórną, do budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1. 

O godz. 13 – uroczyste otwarcie: po-
witanie, przemówienia, występy uczniów 
i absolwentów, wystawy związane z histo-

zmian klimatu oraz programu Natura 2000. 
W projekcie udział wzięło 1124 nauczy-

cieli z całej Polski, dzięki którym aż 26 444 
uczniów dowiedziało się, jak na co dzień 
mogą wpłynąć na oszczędność zasobów 
naturalnych. Co najważniejsze, przekonali 
się, że nie są to czynności trudne! Wystar-
czy, że do szkoły przyjadą rowerem, że będą 
wyłączać tzw. stand by'e, nakłonią rodzinę 
do wymiany żarówek na energooszczędne, 
będą kupować produkty pochodzenia kra-
jowego i na zakupy wybiorą się z własną tor-
bą (zamiast jednorazowych reklamówek)! 

Te naprawdę proste czynności mogą wie-
le zmienić. Zacznijmy więc zmiany od siebie 
i dajmy przykład innym! Młodzież pokazała, 
że chce chronić klimat i zasoby energetyczne! 
Wspierajmy ich w tych deklaracjach i zachę-
cajmy do działania. | DOROTA ANISZEWSKA 

rią szkoły. Po zakończeniu uroczystości 
– indywidualne spotkania klasowe. 

Koszt uczestnictwa w zjeździe 
wynosi 40 zł. Prosimy o dokonywa-
nie wpłat na konto Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 1 do 15 maja 
2010 r. Numer konta 27 90 48 0007 
0000 7285 2000 0002. W miejscu ty-
tuł wpłaty prosimy wpisać: zjazd 175, 
imię i nazwisko (panieńskie) – rok 
ukończenia szkoły. W ramach opłaty: 
wydawnictwo okolicznościowe o szkole, 
okolicznościowy znaczek oraz koszty orga-
nizacyjne. | ORGANIZATORZY ZJAZDU

KIOTO W DOMU 

175 LAT JEDYNKI 
 ZJAZD ABSOLWENTÓW 

OŚWIATA
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MIKROREGION

PIENIĄDZE NA PROJEKTY 
W MIKROREGIONIE 

 | Stowarzyszenie Gmin Mi-
kroregionu Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego stara się o dofi-
nansowanie tegorocznego „Rajdu 
po zdrowie w Mikroregionie” 
z dwóch źródeł. Rozliczyło też dwa 
realizowane projekty. 

SGM WPN w styczniu i lutym złoży-
ło w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu rozliczenia dwóch realizowa-
nych projektów „Ochrona kasztanowców 
w gminach Mikroregionu WPN” oraz 
„Stymulowanie zachowań przyjaznych 
środowisku”. Pieniądze z dotacji wpłynę-
ły już na konto stowarzyszenia.

Stowarzyszenie starało się jeszcze 
o dofinansowanie projektu miniogro-
dów botanicznych. Otrzymało jednak 
z WFOŚiGW w Poznaniu decyzję odmow-
ną. Rozstrzygnięcia w sprawie dotacji 
na drugi etap ochrony kasztanowców 
wciąż nie ma. Projekt został złożony 
pod koniec czerwca 2009 roku.

Dwa wnioski złożyło SGM WPN o dofi -

nansowanie zorganizowania drugiej edy-
cji „Rajdu po zdrowie w Mikroregionie”. 
Pierwszy projekt, na kwotę niespełna 40 
tys. zł, złożono do Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich w Warszawie w lutym. Za-
kłada on, że w rajdzie weźmie udział 630 

14 kwietnia godz. 14-17, tel. 604 78 28 04.

MOSINA. SPACEROWAŁ BÓBR 
 | Mieszkańcy ul. Jabłkowej w Mo-

sinie 25 marca zauważyli spacerującego 
chodnikiem bobra. Wezwano policję, któ-
ra poprosiła o pomoc leśników z Nadle-
śnictwa Konstantynowo. Dzięki współpra-
cy mieszkańców, policji i leśników udało 
się bobra umieścić w klatce, a następnie 
przewieźć nad Kanał Mosiński i wypuścić 
zdezorientowane zwierzę w jego naturalne 
środowisko. | OPRAC. LM

WIEŚCI Z MIKROREGIONU
KÓRNIK. 
RAJD PRZYGODOWY 

 | Czwarta edycja rajdu przygodowego 
Sklep Podróżnika Wertepy Adventure Race 
rusza 9-11 kwietnia. Trasa prowadzić bę-
dzie m.in. przez tereny Rogalińskiego Par-
ku Krajobrazowego, Łęgi Nadwarciańskie 
i liczne rozlewiska, ciąg jezior kórnickich. 
Start i meta w Kórniku. Szczegóły oraz for-
mularz zgłoszeniowy na stronie rajdu: www.
wertepy.fl a.pl. 

MOSINA. BIAŁA NIEDZIELA 
 | Stowarzyszenie Nowoczesna Rzecz-

pospolita Mosińska 18 kwietnia 2010 r. 
w Mosińskim Ośrodku Kultury organi-
zuje białą niedzielę. W godz. 9-14 odbę-
dą się porady i konsultacje lekarzy, m.in. 
alergologa, neurologa, psychologa. Można 
będzie zbadać poziom ciśnienia tętniczego 
i cukru, oddać krew oraz obejrzeć pokazy 
ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Zapisy do lekarzy: 12, 13, 

uczestników a na mecie czekać będą licz-
ne atrakcje. Drugi wniosek złożony został 
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 
na kwotę 18 882 20 zł. Przewiduje on 
mniejszą liczbę uczestników – 420 osób 
– oraz mniej atrakcji na mecie. | MOS, LM
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edycji projektu – będzie okazja do wymia-
ny doświadczeń.

Formularze zgłoszeniowe: w Biurze Pro-
jektu, przy ul. Lipowej 6 a, na stronie www.
fal.org.pl. Szczegółowe informacje: Funda-
cja Aktywności Lokalnej, tel. 693 19 87 15, 
61-625 68 45 lub email: mamy@fal.org.pl.

Projekt jest współfi nansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. | FAL

ORGANIZACJE POZARZĄDOWEORGANIZACJE POZARZADOWE

 | Urząd Miejski w Puszczy-
kowie złożył wniosek pod nazwą 
Akademia umiejętności w Pusz-
czykowie do Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki na działanie 
9.2.1 – Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych uczniów z grup o utrud-

nionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych. 

Projekt jest adresowany do dzieci 
i młodzieży z puszczykowskich szkół. 
Jeśli miasto otrzyma środki, w szkołach 
będzie można zorganizować dodatkowe 

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i po-
zalekcyjne oraz zorganizować czas wolny 
podczas wakacji. Zajęciami ma być obję-
tych około tysiąc uczniów. 

Całkowity koszt projektu wyniósł 
757 206,57 zł, z czego 100% fi nansowane 
jest z POKL. | KN

MATKI DLA MATEK 
 |  Burmistrz Puszczykowo Mał-

gorzata Ornoch-Tabędzka objęła 
patronat nad projektem „Matki dla 
matek” realizowanym w Puszczyko-
wie od maja do sierpnia 2010 r. przez 
Akademię Języka Angielskiego EFA 
i Stowarzyszenie Kulturalno-Pro-
mocyjne Agrafa przy współpracy 
z Biblioteką Miejską im. Małgorzaty 
Musierowicz Centrum Animacji Kul-
tury w Puszczykowie.

Projekt powstał na prośbę puszczy-
kowskich mam. Doświadczone i aktywne 
zawodowo matki udzielą profesjonalnego 
wsparcia mamom, które stawiają obecnie 
czoła licznym obowiązkom związanym 
z godzeniem macierzyństwa z rozwojem 
osobistym i powrotem do aktywności za-
wodowej. Akademia Języka Angielskiego 

EFA i Stowarzyszenie AGRAFA pozyskały 
na ten cel środki z Unii Europejskiej.

Mamy uczestniczyć będą w następujące 
wydarzeniach:

Niekonwencjonalne spotkania z ję-
zykiem angielskim: metodami przygoto-
wanymi przez Annę Budzińską-Czubę z Aka-
demii Języka Angielskiego EFA przekonamy 
się, że naukę języka obcego można podjąć 
w każdym momencie życia oraz że opanowa-
nie jej tajników wcale nie jest trudne. 

Salon Menedżera Rodziny: au-
torskie metody zebrane przez Akademię 
Nowoczesnej Mamy Anny Zimowskiej 
na temat godzenia życia zawodowego z ży-
ciem rodzinnym i rozwojem osobistym. 

Warsztaty rozwoju osobowości: 
autorskie spotkania couchera Julii Szmyt-
Krych, dążące do wzmocnienia poczucia 

własnej wartości oraz samooceny mam po-
przez taniec i aktorstwo. 

Sposoby na ścieżkę rozwoju za-
wodowego: konsultacje ze specjalistą 
z Akademii Nowoczesnej Mamy z zakresu 
doradztwa zawodowego i planowania wła-
snej drogi życia. 

Wizaż – podkreślenie osobowości 
i indywidualności: indywidualna praca 
z wizażystką. 

Klubik Malucha: opieka nad dziećmi 
do 7 roku życia w trakcie spotkań.

Puszczykowski Piknik Rodzin-
ny: sierpniowa impreza puszczykowskich 
mam i ich gości – pełna niespodzianek. 
Zapraszamy! 

Kontakt: 501 048 636, 696 890 945, 
matkidlamatek@efa.edu.pl, anna@zimow-
ska.pl. | RED

MAKSYMALNA RADOŚĆ
 | „Maksymalna radość w Pusz-

czykowie” – to projekt realizowany 
przez Fundację Aktywności Lokal-
nej. Mogą w nim wziąć udział mamy 
z Puszczykowa, szczególnie przeby-
wające na urlopie macierzyńskim 
lub wychowawczym oraz kobiety 
spodziewające się dziecka.

Projekt przewiduje indywidualne spo-
tkania z doradcą personalno-zawodowym 
oraz szkolenia: rozwój osobisty i zawodowy; 

zagadnienia prawne, formy zatrudnienia; 
autoprezentacja i komunikacja interperso-
nalna; zarządzanie sobą w czasie. Zapew-
niona będzie bezpłatna profesjonalna opie-
ka nad dziećmi, także najmłodszymi.  

Zajęcia odbędą się w maju i w czerwcu 
br. w Spring Life Centre w Puszczykowie. 
Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne od-
będzie się 21 kwietnia o godz. 18 w Biblio-
tece Miejskiej (parter), przy ul. Wysokiej 1. 
Zapraszamy też uczestniczki poprzedniej 
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 | INTERWENCJE. Straż miej-
ska interweniowała 90 razy. 19 z nich, 
m.in. obrócone znaki drogowe, wyrzuco-
ne nielegalnie śmieci, przekazano do fi r-
my Flora, 11 – w tym awarie oświetlenia, 
uszkodzone chodniki – do Referatu Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego, 
4 do firmy Eko-Rondo, 3 do Enei, jedną 
do firmy Aquanet, 2 do Gminnego Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego, po 4 
do policji i do WPN, jedną do TP SA oraz 
dwie do jednostek straży miejskiej w Mo-
sinie i Komornikach; 

 | POUCZENIA. W związku ze złym 
parkowaniem 24 razy strażnicy pouczyli 
kierowców, wystawili również 6 kart miesz-
kańcom, którzy nie odśnieżyli chodnika.

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ 
1.03.2010  24.03.2010

 | UKARANI. Ukarano 35 kierow-
ców mandatem za przekroczenie prędko-
ści (fotoradar) na kwotę 5 740 zł, 10 kie-
rowców mandatem na kwotę 1 500 zł za 
parkowanie w miejscu niedozwolonym, 
parkowanie na miejscu dla osób niepeł-
nosprawnych, 10 razy strażnicy założyli 
blokady na koła pojazdów, jedną osobę 
ukarano za brak opieki nad zwierzęciem 
mandatem na kwotę 200 zł.

W trakcie patrolowania miasta, straż-
nicy ujawnili osobę wycinającą drzewa 
na terenie WPN. Sprawę przekazali do stra-
ży parku. Czterokrotnie straż miejska pełni-
ła wspólną służbę ze strażą parku. | 
 DARIUSZ BOROWSKI, 

 KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PUSZCZYKOWIE

UWAGA NA ZNAKI! STRAŻNICY 
PATROLUJĄ 
DŁUŻEJ 

NIECH SĄSIAD WIE

UDAREMNIONA 
WYCINKA 
DRZEWA 

 | Straż miejska prosi kierowców, aby 
zwracali większą uwagę na znaki drogo-
we w mieście. Przypominamy, że przy 
ul. Dworcowej należy parkować samo-
chody równolegle do jezdni. Samochody 
stawiane prostopadle do ulicy wystają 
i utrudniają ruch. Niedaleko jest też 
duży parking przy kościele, na którym 

można zostawić samochód. 
Straż prosi również osoby jadące do 

Pałacu Ślubów o dojazd do niego od stro-
ny ul. Słonecznej, natomiast do gabinetu 
lekarskiego od ul. Cienistej. Strażnicy 
będą egzekwować naruszanie przepi-
su zakazu wjazdu na teren ul. Podleśnej 
osób innych niż mieszkańcy. | LM

 | Od 1 kwietnia straż miejska wra-
ca do dłuższych dyżurów w tygodniu 
i do dyżurów niedzielnych. Od ponie-
działku strażnicy patrolować będą miasto 
od godz. 7 do 22, w soboty – jak dotychczas 
– od godz. 8 do 16. W niedzielę natomiast 
dyżury pełnić będą w godz. 12-20. |  LM

 | Pogoda sprzyja wiosennym po-
rządkom w ogrodach. Wprawdzie zgodnie 
z regulaminem porządku obowiązującym 
w mieście, można spalać zgrabione liście 
czy przycięte gałązki na gruncie. W imię 
dobrych relacji sąsiedzkich warto jednak 
uprzedzić sąsiada i spytać, czy nie ma nic 
przeciwko. |  LM

 | Puszczykowscy strażnicy miejscy 
udaremnili w marcu nielegalną wycinkę 
drzewa, wykrytą podczas regularnej ruty-
nowej kontroli ulic naszego miasta. Spraw-
ców zdarzenia ujęto na gorącym uczyn-
ku na terenie posesji przy ul. Wysokiej 
– podczas cięcia piłą skradzionego drewna. 
Wylegitymowano ich i ustalono, ile drzew 
nielegalnie wycięli z lasku znajdującego się 
za domem. 

Strażnicy miejscy, którzy udaremni-
li kradzież, sporządzili notatkę służbową 
i przekazali sprawę straży leśnej WPN, 
która podjęła kolejne kroki, zmierzające 
do ukarania sprawców zdarzenia. |  LM

BEZPIECZEŃSTWO

ODESZLI 
 3.10.1925 JÓZEFA SZCZEPANIAK  2.03.2010

 26.01.1930 JANINA SOBCZAK  4.03.2010

 8.05.1944 STANISŁAW KAZIMIERZ MOLENDA  6.03.2010

 6.05.1948 STANISŁAW JÓZEF BARANOWSKI  7.03.2010

 9.05.1950 LECH JERZY MIELNIK  7.03.2010

 12.01.1938 JANINA MARIA NOWAK  10.03.2010

 9.02.1920 JÓZEF BOMBKA  12.03.2010

 10.06.1927 WŁADYSŁAW NOWACKI  18.03.2010

 1.09.1924 MONIKA ZOFIA MICHAŁOWSKA  19.03.2010
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SPORT

TENISOWY TURNIEJ
„BIEDRONEK”

 | W przededniu kalendarzowej 
wiosny, 20 marca br., Stowarzysze-
nie Akademii Tenisowej „Angie” 
zorganizowało pierwszy w tym roku 
inauguracyjny turniej tenisowy dla 
najmłodszych zawodniczek i zawod-
ników Akademii.

Startowały dzieci z kategorii „Biedro-
nek”, z rocznika 2000 i młodsze. Roz-
grywki odbywały się na kortach Cen-
trum Tenisowego przy ul. Sobieskiego 50 
w Puszczykowie. 

Zawody były okazją do świetnej zaba-
wy, ale też pozwalały wskazać, kto solidnie 
przepracował sezon zimowy i pewnie czuje 
się w grze na punkty. 

Dyrektor zawodów Darek Marek Pre-
isler podziękował rodzicom za gorący 
doping i duchowe wsparcie zawodników. 

Uczestnikom pogratulował znakomitych 
wyników i życzył wielu tenisowych sukce-
sów w sezonie 2010/2011.

Zarząd Klubu planuje kolejne turnieje 
dla pozostałych kategorii wiekowych.
WYNIKI: 
Kategoria dziewcząt
1. Ola Wietrzyńska
2. Nina Zażembłowska
3. Zuzia Gębicka
4. Zuzia Napierała
Kategoria Chłopców – Grupa A
1. Michał Kwiatkowski 
2. Maks Tomczak
3. Marcin Popławski
4. Antek Adolph
5. Antek Kłos
Kategoria Chłopców – Grupa B
1. Filip Tomczak
2. Piotrek Wielowiejski
3. Damian Broda
4. Marcin Kański
5. Janek Kwiatkowski. | TOP SPIN

MEDALE 
DLA BADMINTONISTÓW 

 | Młodzieżowcy z Puszczyko-
wa zostali medalistami Mistrzostw 
Polski w Badmintonie. Młodzieżowe 
i Indywidualne Mistrzostwa Polski 
Juniorów w Badmintonie odbyły się 
18-21 marca w odległej Choroszczy. 

Puszczykowo na zawodach reprezento-
wało aż pięcioro zawodników. Najlepiej spi-
sał się debel kobiet w składzie Magdalena 
Wrześniewska i Katarzyna Kitowska, któ-
ry wywalczył brązowy medal Mistrzostw 
Polski. Dziewczyny po zwycięstwach nad 
zawodniczkami z Warszawy i Nowej Dęby, 
w walce o finał uległy przyszłym zwy-
ciężczyniom turnieju A. Narel/A. Świst. 
W singlu Magdalena zajęła 9., a Katarzyna 
17. miejsce.

W najmocniej obsadzonej kategorii, 
singlu juniorów, bardzo dobrze zagrał 
Hubert Pawłowski, który po bardzo wy-

równanej i zaciętej walce przegrał (1:2) 
z zawodnikiem LKS Technika Głubczy-
ce Pawłem Rojkiem, ostatecznie zajmu-
jąc 32. miejsce. W grze mieszanej, debel 
w składzie Hubert Pawłowski /Emilia 
Pocztowiak (Iskra Babimost), po bardzo 
dobrej grze, uplasował się na 17. miejscu. 
Michał Szkudlarczyk w singlu Młodzie-
żowców zajął 17. miejsce, a Marcel Paw-
łowski 9 lokatę. Obaj zawodnicy w debla 
wywalczyli 9. miejsce. 

Sukces dziewczyn pokazuje, że za-
wodnicy z Puszczykowa ciągle liczą się 
na arenie krajowej i są w stanie nawiązać 
równą walkę ze sportowcami z dużych, 
dobrze prosperujących, klubów. | JJ

ZAPROSZENIE 
NA OTWARTE 
MISTRZOSTWA
W BADMINTONIE

 |  Puszczykowskie Towarzy-
stwo Sportowe zaprasza wszystkich 
Mieszkańców Puszczykowa na I Edy-
cję Mistrzostw Puszczykowa w Bad-
mintonie, które odbędą się 17 kwietnia 
2010 r. o godz. 9.30 w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wysoka 1. 

Uczestnikiem zawodów może być każdy 
mieszkaniec Puszczykowa. Wpisowe: 10 zł 
od osób po 18 roku życia. Wymagany strój 
sportowy, jakikolwiek dowód tożsamości 
(legitymacja szkolna, dowód osobisty). 
Rakietki i lotki zapewnia organizator.

Więcej informacji: Jakub Janaszek, 
tel. 697 69 57 23, Paweł Niewoliński, 
tel. 660 04 14 29. | PTS
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FINAŁY PUSZCZYKOWSKIEJ 
LIGI PIŁKI SIATKOWEJ 

 | W sali Szkoły Podstawowej nr 1 
odbyły się fi nały kolejnej edycji Pusz-
czykowskiej Ligi Piłki Siatkowej. 
Rozgrywki dostarczyły sporo emocji 
licznie zgromadzonej widowni.

W meczu o trzecie miejsce najmłodszy 
zespół rozgrywek, prowadzony przez tre-
nera Przemysława Hejnowicza, pokonał 
ubiegłorocznych zwycięzców 3:0, w setach 
25:15, 25:21, 28:26.

W finale rozgrywek zwyciężył zespół 
F 16, pokonując Budowlankę 3:0, w setach 
25:18, 25:20, 25:16. Podczas całych rozgry-
wek na szczególne wyróżnienie zasłużyli 
zawodnicy: Krzysztof Rochowski – Bu-
dowlanka oraz Filip Rachwalak – PTS. Ko-
lejność końcowa Ligi – 1. F 16, 2. Budowlan-
ka, 3. PTS, 4. Czterdziestolatki, 5. ŻUBRY, 

CO? GDZIE? KIEDY?
16 KWIETNIA – Sala SP 1 – Losowanie 
Puszczykowskiej Ligi Piłki Nożnej Szkół 
Podstawowych
20 KWIETNIA – Stadion LO/La 
– Indywidualne Mistrzostwa 
w Lekkiej Atletyce
22 KWIETNIA – Stadion LO/La 
– Czwórbój Lekkoatletyczny 
– szkoły podstawowe
24 KWIETNIA – Sala SP 1 – Otwarty 
Turniej Tenisa Stołowego Kobiet 
i Mężczyzn 
26 KWIETNIA – I Runda Puszczykow-
skiej Ligi Piłki Nożnej.

MAJÓWKA W CAS
 | Centrum Animacji Sportu 

zaprasza wszystkich mieszkań-
ców 8 maja na sportową majówkę. 
W programie tradycyjnie rozgrywki 
w piłkę nożną, siatkową i koszyko-
wą, tenis ziemny, wiele konkursów 
dla dzieci, a także dla całych rodzin. 
Atrakcją imprezy będą pokazy walk 
bokserskich oraz MMA (Mixed Mar-

tial Arts) czyli walk mieszanych. Roz-
poczęcie o g. 10 na terenie CAS przy 
ul. Kościelnej. 

Szczegółowe informacje będzie moż-
na znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego: 
www.puszczykowo.pl i pod numerem te-
lefonu kierownika CAS: 48 666 851 382. 
Zapraszam. | 

 JOANNA HEJNOWICZ

SPORTOWE 
WAKACJE 

 | Wzorem lat poprzednich Urząd 
Miejski w Puszczykowie organizuje 
sportowe wakacje w Szczawie i Mrze-
żynie dla uczniów puszczykowskich 
szkół. Jak co roku, miasto współfi-
nansuje ten letni wypoczynek. 

Obóz w Mrzeżynie organizowany jest 
w dniach 2-12 lipca 2010, turnus w Szcza-
wie przewidywany jest od 18 do 25 lip-
ca 2010 r. Do Szczawy pojechać może 
33 uczniów, do Mrzeżyna – 36. Cena za 
jeden dzień pobytu w Mrzeżynie wynosi 
65 zł, natomiast w Szczawie – 48 zł. Z tego 
cześć dopłaci miasto. 

Przy zapisie należy wpłacić 100 zł 
zaliczki, a resztę kwoty najpóźniej na 
tydzień przed wyjazdem. Zapisy wraz 
z wpłatami przyjmują sekretariaty szkół 
od 6 kwietnia br. Decyduje kolejność 
zgłoszeń, chociaż tworzone będą listy re-
zerwowe. | LM

6.PTS – Junior, 7. Byki, 8. Wyczesy.
Składy zespołów:
F 16: Jerzy Kujawa, Wiesław Kujawiak, 
Gniewomir Kwas, Wojciech Kuzak, 
Arkadiusz Rakoczy, Michał Bartkowiak, 
Maciej Bartkowiak, Wiktor Ratajczak, 
Michał Trąckiewicz.
Budowlanka: Krzysztof Rochowski, 
Paweł Jankowski, Jan Błażejewski, Piotr Hinc, 
Mikołaj Gaweł, Paweł Kaczmarkiewicz.
PTS: Filip Rachwalak, Szymon Płócienniczak, 
Piotr Timm, Maciej Timm, Wojciech Guziałek, 
Mikołaj Andrzejewski, Adam Manikowski, 
Mateusz Grabowski, Bartosz Przybylski, 
Robert Głowiński.
Czterdziestolatki: Jerzy Pośnik, Paweł 
Duszak, Tomasz Pędzyński, Jan Kazimierski, 
Mariusz Szymanowicz, Jarosław Bajer, 
Krzysztof Jankowski, Sławomir Kamiński, 
Marek Stróżyk, Grzegorz Kroczyński. | 
 ZBIGNIEW GORZELANNY
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