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FELIETON

Jubileusze
Szanowni Państwo,

Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem różnych jubileuszy, w których miałam przyjemność uczestniczyć, 
i które przypomniały mi o nieuchronnym upływie czasu…

Zaczęło się pod koniec maja od 90-lecia Instytutu Socjologii i zjazdu absolwentów. Ze wzruszeniem obejrzałam fi lm 
o moim mistrzu – profesorze Andrzeju Kwileckim. To dzięki niemu po raz pierwszy poczułam się dorosła, gdy na egzaminie 
wstępnym dostrzegł we mnie już nie uczennicę szkoły średniej, ale poważną studentkę i partnerkę w rozmowie. 
Dzięki niemu zrozumiałam wiele mechanizmów społecznych i w dużej mierze dzięki niemu nauczyłam się dostrzegać 
w najmniejszych nawet społecznościach odrębne wartości kulturowe. Spotkanie absolwentów socjologii przeniosło nas 
w trudne politycznie, ale dla nas beztroskie lata 70. Mogliśmy zobaczyć, co zostało z ideałów i marzeń ludzi, 
którzy rozpoczynali wtedy dorosłe życie. 
Z radością stwierdziliśmy, że nie mamy się czego wstydzić.  

Inne, dla mnie osobiście większe, emocje towarzyszyły zjazdowi absolwentów szkoły podstawowej nr 1 z okazji 175-lecia 
jej istnienia. Dla niektórych osób była to 50. rocznica ukończenia szkoły. Spotkaniu tych najstarszych roczników towarzyszyły 
chyba największe wzruszenia, szczególnie gdy mogliśmy porozmawiać z naszymi dawnymi nauczycielkami. Z moich czasów 
były między innymi panie: Mazurowa, Szabelska, Lange, Falbierskie, Bazpalko i Walkowiak. 

Długo chodziliśmy po budynku dawnej szkoły, oglądaliśmy zdjęcia i wspominaliśmy z łezką w oku  nieżyjących już 
pedagogów: panią Lipińską – wybitną polonistkę, panią Kalupiankę – wychowawczynię z pierwszej klasy, panią Wesną (Kaczkę)
 – artystkę rękodzieła, państwa Rysiakiewiczów (zaszczepili we mnie miłość do czytania i przyrody), panią Wydubiankę 
(Kozę) – nauczycielkę fi zyki i wreszcie małżeństwo Heigelmannów. Cieszę się, że mogłam przyczynić się do powstania tablicy 
upamiętniającej postać tak wybitnego pedagoga, jakim był pan Franciszek Heigelmann, i że dzięki temu będą mogły go poznać 
następne pokolenia. Inicjatorce tej niecodziennej uroczystości, obecnej dyrektor jedynki – pani Ewie Budzyńskiej 
oraz wszystkim organizatorom za to niezapomniane spotkanie serdecznie dziękuję.   

Obchodziliśmy jeszcze ostatnio 20. rocznicę samorządu. Cykl spotkań i dyskusji na temat osiągnięć samorządów 
zainaugurował kongres pięciu związków samorządowych, który odbył się w marcu tego roku w Poznaniu. 
W Wielkopolsce świętowano go oddzielnie niemal w każdej gminie, również w naszym mieście. Każde spotkanie 
jest okazją do kolejnych podsumowań i gratulacji dla zasłużonych samorządowców. Tak było w czasie zjazdu Członków 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 26 maja br., na którym ważnym punktem uroczystości było wyróżnienie 
i wręczenie tablic wieloletnim samorządowcom. Podobnie wyglądała 22 czerwca jubileuszowa konferencja 
Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, który od 20 lat wspomaga gminy informatycznie, 
pomaga w rozwiązywaniu problemów prawnych i stwarza bogatą ofertę edukacyjną.

Na koniec nie mogę nie wspomnieć o 60-leciu istnienia Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Nie mogłam, niestety, uczestniczyć w okolicznościowej uroczystości, ale z opowiadań wiem, że jubilaci byli pełni wigoru 
i dopisywały im wspaniałe humory. Dziękując za otrzymane odznaczenie, życzę wszystkim dużo zdrowia, radości 
i wielu aktywnych dni, aż do następnego jubileuszu. | 

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA, BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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RADA MIASTA

 | Na sesji 30 czerwca radni prze-
głosowali cztery uchwały. Poza tym 
rozmawiali o przychodni i pomocy 
powodzianom. 

Przedstawiciele spółki Centrum Zago-
spodarowania Odpadów SELEKT pokazali 
wizualizację nowo budowanego zakładu 
i systemu gospodarowania odpadami. Wię-
cej na ten temat na s. 10. 

W związku ze zmianami w ustawie 
o systemie oświaty, Rada zmieniła zapisy 
w regulaminie udzielania pomocy ma-
terialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów Puszczykowa. 

PRZYCHODNIA I POWÓDŹ 
Wpisano zmiany do wieloletniego pro-

gramu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Puszczykowo w latach 
2010 – 2015. Wojewoda uznał, że poprzed-
nie zapisy dotyczące m.in. stawek czynszu, 
były zbyt szczegółowe i powinny być regu-
lowane uchwałami. 

Zmieniono zapisy w przyjętej w 2007 r. 
uchwale w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla rejonu ulic: 
Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej. 
Zmiany umożliwią prowadzenie prac pla-
nistycznych w dwóch niezależnych etapach. 

W uchwale budżetowej dokonano 
zmian, m.in. w związku z dotacjami. 

Radni rozmawiali też o sprawie przy-
chodni przy ul. Poznańskiej. Przewodni-
czący Rady Marek Błajecki odczytał po-
stanowienie i zarządzenie Prokuratury 
Rejonowej w sprawie przetargu na prowa-
dzenie przychodni. Zamieszczamy je na s. 9. 

Na koniec kierownik Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Karol Majewski 
odczytał dramatyczny apel wójta Wilko-
wa i pokazał poruszające zdjęcia z wizyty 
w najbardziej poszkodowanej przez po-
wódź gminie. W lipcu Rada przyjmie 
uchwałę o pomocy powodzianom. Więcej 
o powodzi w Wilkowie na s. 7. | 

 LIDIA MAJDECKA 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 28 lipca 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 e-mailem: rada@puszczykowo.pl

UCHWAŁY PRZYJĘTE NA SESJI 30 CZERWCA 2010
 Prezentacja spółki „Centrum 

Zagospodarowania Odpadów SELEKT” 
na temat budowy zakładu i systemu 
gospodarowania odpadami.

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym 
gruntu położonego w Puszczykowie, 
obręb geodezyjny Niwka, działki o numerach: 
967/2, 971/3 i 971/5.

 Uchwała w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Miasta Puszczykowa.

 Uchwała w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta Puszczykowo w latach 2010 – 2015.

 Uchwała w sprawie zmiany uchwały 

Nr 82/07/V Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w Puszczykowie dla terenu położonego 
w północnej części miasta w rejonie ulic: 

Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej.
 Uchwała w sprawie mian w Uchwale 

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

 Informacja na temat sytuacji przychodni 
przy ul. Poznańskiej.

 | Wybory do Zarządu Osiedla 
Niwka Stara odbyły się 15 czerwca 
br. Na zebranie ogólne mieszkańców 
osiedla przyszły 23 osoby, spośród 
136 uprawnionych do głosowania.

Na przewodniczącego zarządu star-
towało trzech kandydatów, na członków 
zarządu – cztery osoby. W wyniku taj-
nego głosowania przewodniczącym Za-
rządu Osiedla Niwka Stara został Paweł 
Rochowiak, członkami zarządu – Hanna 

Dzięcioł i Hubert Kulikowski.
Aby zebranie ogólne mieszkańców mo-

gło podejmować prawomocne uchwały, 

musi na nie przyjść 10% uprawnionych. 
23 osoby obecne na zebraniu stanowi-
ły 16,9% osób uprawnionych. Wybory 
odbywały się w siedzibie Stajni Niw-
ka, która zawsze gościnnie przyjmuje 
mieszkańców.

Przypomnijmy, że w lutym br. Rada 
Miasta Puszczykowa powołała do życia 
pierwszy samorząd pomocniczy w mieście 
– Osiedle Niwka Stara. Samorząd pomoc-
niczy ma m.in. inicjować przedsięwzięcia w 
celu poprawy warunków życia społeczności 
osiedla. |  MACIEJ DETTLAFF, SEKRETARZ MIASTA

NIWKA STARA MA ZARZĄD 

HUBERT 
KULIKOWSKI 

członek zarządu

HANNA 
DZIĘCIOŁ 

członek zarządu

PAWEŁ 
ROCHOWIAK 

przewodniczący 
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SAMORZĄDSAMORZAD

 | Przewodnicząca Komisji 
Spraw Społecznych Rady Miasta 
– Urszula Rudzińska, podsumowuje 
mijającą kadencję.

W V kadencji Rady Miasta Komisja 
Spraw Społecznych, w składzie siedmiu 
radnych, spotkała się na 53 posiedzeniach 
(średnio 12 rocznie). W tym odbyło się 
jedno wspólne spotkanie z Komisją Bez-
pieczeństwa i Rozwoju, dotyczące bezpie-
czeństwa na ulicach miasta. Przedmiotem 
opiniowania, wniosków i decyzji komisji 
były:

Czystość i porządek na ulicach 
i terenach należących do miasta

Sukcesem zakończył się program „Czyste 
Puszczykowo”, z korzyścią dla mieszkań-
ców i poprawą wizerunku miasta. Zniknęły 
tzw. gniazda sortowania odpadów, które 
szpeciły i były lokalnymi śmietniskami. W 
zamian zaproponowano system segrega-
cji workowej, który działa bardzo spraw-
nie. Dwa razy do roku miasto przeprowa-
dza zbiórkę tzw. odpadów problemowych 
(w tym elektrosprzętu) oraz odpadów wiel-
kogabarytowych. Poruszano problem trud-
ności egzekucji bałaganu na prywatnych 
posesjach i wokół nich z powodu braku nie-
zbędnych kompetencji straży miejskiej. Za-
stanawiano się, jak motywować mieszkań-
ców do podejmowania prac porządkowych 
wzdłuż własnych ogrodzeń. Jeśli zostają 
wykonane przez służby miejskie obciążają 
dodatkowo budżet miasta. 

Bezpieczeństwo w mieście 
Zwiększono liczbę strażników, dzięki 

czemu straż miejska pracuje do wieczora, 
a także w niedziele i święta. Zakupiono 
nowy samochód i oddano do użytki nową 
siedzibę straży przy ul. Poznańskiej. Decy-
zją Komisji Rady wprowadzono dodatkowe 
płatne patrole policji, które od trzech lat 
w okresie letnim, prowadzą monitoring 

miasta. Częste, wspólne posiedzenia 
z udziałem przedstawicieli straży miej-
skiej umożliwiły radnym położenie szcze-
gólnego nacisku na problemy związane 
z bezpieczeństwem na ulicach – np. nie-
prawidłowym parkowaniem pojazdów, 
koniecznością wprowadzenia ograniczeń 
prędkości. Dyskusja na temat optymalnych 
rozwiązań cięgle jeszcze trwa. Decyzją ko-
misji, zarówno straż miejska, jak i policja 
zostały wyposażone w telefony komór-
kowe, co ułatwia zgłaszanie interwencji. 
W najbliższym czasie komisja zapozna się 
z planem objęcia kilku punktów w mieście 
stałym monitoringiem wizyjnym. 

Zasoby mieszkaniowe miasta. 
Zapoznano się ze stanem liczbowym 

i jakościowym lokali komunalnych i socjal-
nych oraz potrzebami mieszkaniowymi ro-
dzin o niskich dochodach, zamieszkałych 
w najtrudniejszych warunkach. Stwierdzono 
pilną potrzebę pozyskania kolejnych lokali 
i – w celu zwiększenia ich liczby – pozy-
tywnie zaopiniowano adaptację poddasza 
przedszkola, budynku przy ul. Przecznica 
oraz wykonanie innych niezbędnych remon-
tów w budynkach należących do miasta.

Utrzymanie zieleni
Na bieżąco monitorowano sprawy in-

wentaryzacji zieleni oraz projektowania 
zieleni na skwerach przy wjeździe do mia-
sta (koło dworca PKP, przy cmentarzu, przy 
ul. Cyryla Ratajskiego), oraz utrzymania 
zieleni istniejącej, rezerwując na ten cel pie-
niądze w budżecie. Zalecono projekty urzą-
dzenia i konserwacji zieleni przy głównych 
ulicach miasta, których wdrażanie z uwagi 
na ograniczenia budżetowe, musi zostać 
rozłożone w czasie. 

Obrona cywilna 
Sprawdzono działanie systemu alarmo-

wego (komisja przychyliła się do zakupu 

SPRAWY SPOŁECZNE 
W MIEŚCIE dwóch syren oraz megafonu przenośne-

go), stan magazynu przeciwpowodziowe-
go oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe 
miasta. Zaakceptowano wprowadzenie 
w Urzędzie Miejskim 24-godzinnego dy-
żuru zespołu kryzysowego i wyposażenie 
go w telefon alarmowy, który w przypadku 
awarii miejskich czy klęsk żywiołowych 
dostępny jest dla mieszkańców. Telefon 
bardzo sprawdził się w czasie koordynacji 
działań przeciwpowodziowych.

Badania profi laktyczne 
dla mieszkańców 

Zostali nimi objęci dorośli oraz mło-
dzież gimnazjalna. Decyzją komisji zle-
cono badania wzroku u młodzieży w kie-
runku wykluczenia jaskry w oraz zdjęcia 
RTG płuc i USG tarczycy u dorosłych. 
Wraz ze starostwem powiatowym opła-
cono szczepienia profi laktyczne przeciw 
rakowi szyjki macicy u dziewczynek. Mo-
nitorowano zabezpieczenia potrzeb zdro-
wotnych mieszkańców poprzez spotkania 
z przedstawicielami szpitala i przychodni 
lekarzy rodzinnych.

Przytulisko dla zwierząt
Komisja przygotowała zalecenia do-

tyczące opieki nad bezpańskimi psami, 
przeprowadziła kontrolę przytuliska pro-
wadzonego przez Eko-Rondo, akceptując 
proponowane przez miasto zmiany. Przy-
chyliła się również do wprowadzenie obo-
wiązku elektronicznej identyfi kacji psów.

KSS wielokrotnie akcentowała potrze-
bę nowelizacji prawa samorządowego, tak 
aby radni mogli stanowić prawo miejsco-
we zgodnie z indywidualnymi potrzeba-
mi miast i gmin. W tej sprawie odbyło się 
w 2008 r. spotkanie z posłami na sejm, 
przygotowano listę problemów, która 
stała się podstawą do interpelacji posel-
skich szczególnie w sprawach gospodarki 
odpadami i hałasu emitowanego przez 
samoloty F-16. | URSZULA RUDZIŃSKA 
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AKTUALNOŚCI

 | Zdecydowana większość 
mieszkańców Puszczykowa poszła 
20 czerwca do urn, aby oddać głos 
w wyborach prezydenckich. Z dumą 
możemy poinformować, że frek-
wencja w naszym mieście wyniosła 
69,07% i była najwyższa spośród 
wszystkich gmin w Wielkopolsce.

W rywalizacji obwodów wyborczych 
najlepszy okazał się obwód nr 3, obejmu-
jący swym zasięgiem mieszkańców Pusz-
czykówka – 72,83%. W naszym mieście 
zdecydowanie zwyciężył Bronisław Komo-
rowski, na którego oddało swój głos ponad 
60% biorących udział w wyborach. 

Gratulujemy mieszkańcom obywatelskiej 
postawy i mamy nadzieję na podtrzymanie 
miana liderów w drugiej turze głosowania. | 
 MACIEJ DETTLAFF, SEKRETARZ MIASTA PUSZCZYKOWO 

NAJLEPSZA FREKWENCJA

Liczba oddanych głosów ważnych i frekwencja w poszczególnych lokalach:
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wysoka 1 1010 głosów 67,06%
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wysoka 1 1649 głosów 70,11%
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kasprowicza 1 1429 głosów 72,83%
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kasprowicza 1 1242 głosów 69,94%
NZOZ Szpital, ul. Kraszewskiego 11 65 głosów 30,23%

1. Komorowski Bronisław Maria 3281 głosów 60,8%
2. Kaczyński Jarosław Aleksander 1239 głosów 23,0%
3. Napieralski Grzegorz Bernard 502 głosów 9,3%
4. Korwin-Mikke Janusz Ryszard 118 głosów 2,2%
5. Olechowski Andrzej Marian 107 głosów 2,0%
6. Jurek Marek 65 głosów  1,2%
7. Pawlak Waldemar 42 głosów 0,8%
8. Lepper Andrzej Zbigniew 27 głosów 0,5%
9. Morawiecki Kornel Andrzej 10 głosów 0,2%
10. Ziętek Bogusław Zbigniew 4 głosów 0,1%

WYNIKI I TURY WYBORÓW NA PREZYDENTA RP W PUSZCZYKOWIE

Liczba mieszkańców: 9167 Liczba uprawnionych: 7848
Liczba głosów oddanych: 5420 Liczba głosów ważnych: 5395

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, htt p://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN/W/302102.htm

frekwencja: 69,07%

„Echo” trafi ło do druku przed drugą turą głosowania. Informacji o wynikach prosimy szukać na stronie internetowej miasta www.puszczykowo.pl.

 | 22 czerwca br. minęło 20 lat od 
powołania do życia Wielkopolskiego 
Ośrodka Kształcenia i Studiów Sa-
morządowych – pierwszego w Polsce 
stowarzyszenia zrzeszającego samo-
rządy lokalne. 

Z tej okazji, po walnym zgromadzeniu, 
w Centrum Konferencyjno-Dydaktycznym 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, od-
była się konferencja podsumowująca dzia-
łalność stowarzyszenia. Zostali zaproszeni 
na nią prezydenci miast, starostowie, człon-
kowie założyciele, wojewoda i marszałko-
wie. W jubileuszu uczestniczyła Burmistrz 
Puszczykowa Małgorzata Ornoch-Tabędzka. 

W ładze WOKiSS-u uhonorowa ły 
22 włodarzy gmin i wyróżniły starostów 
pięciu powiatów, którzy dzierżą władzę 
od początku powołania tych jednostek 
i od tego czasu są w stowarzyszeniu. Podzię-

WOKiSS MA 20 LAT 

kowania otrzymał były Burmistrz Puszczy-
kowa Janusz Napierała – przez cztery ka-
dencje prezes zarządu stowarzyszenia. 

WOKiSS jest największym i najstar-

szym regionalnym stowarzyszeniem sa-
morządowym w Polsce, wspierającym sa-
morządy terytorialne. Zrzesza 242 gminy 
oraz 31 powiatów. | LM
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Szanowna Pani Burmistrz
Piszę w sprawie zamkniętej 

od miesiąca drogi pomiędzy Łęczycą 
a stacją PKP. Nie mnie oceniać fak-
tyczny stopień uszkodzeń (wydaje się 
niewielki). Należy jednak przedsię-
wziąć jakieś kroki, by drogę naprawić. 

(...) Mieszkam na ul. Dworcowej 
i dotkliwie odczuwam skutki nie-
formalnego objazdu, który utwo-
rzył się na tej ulicy. Ruch wzrósł 
dwukrotnie, wydłużona kolejka 
samochodów na przejeździe unie-
możliwia manewrowanie nie tyl-
ko mnie, ale również innym oso-
bom, chcącym skorzystać z kościoła 

PYTANIE DO BURMISTRZA
 | Pytania do Burmistrz Miasta Puszczykowa można przysyłać e-mailem na adres: um@puszczykowo.pl lub wrzucać do skrzynek 

umieszczonych w sklepach na terenie miasta. Nie mamy możliwości drukowania obszernych listów w całości, dlatego najczęściej dru-
kujemy pytanie i odpowiedź, ewentualnie skrót listu. Żeby uzyskać odpowiedź, listy powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem. 

ZAMKNIĘTA UL. POZNAŃSKA 
i punktów usługowych (Puszczykowo 
to wszak nie tylko Rynek...). 

Obecnie jest tylko jedna wygodna 
przeprawa przez tory: na Dworco-
wej. I uważam, że należy szybko to 
zmienić. |  Z POWAŻANIEM MARIUSZ KAMOLA

Szanowny Panie, wiemy że dla 
wszystkich mieszkańców jest to utrudnie-
nie. Podczas majowej powodzi woda, prze-
siąkając z obu stron przez groblę, po której 
biegnie droga, poważnie uszkodziła koronę 
drogi. Po konsultacjach z Zarządem Dróg 
Powiatowych oraz Starostą Poznańskim 
(jest to droga powiatowa) zlecono badanie 
nośności korony drogi. Ekspertyza może 

być wykonana dopiero wtedy, gdy woda 
na łąkach zupełnie opadnie i przesta-
nie rozmiękczać wał. Do tego czasu 
musi pozostać zamknięta. Wiemy, że 
będzie trzeba dokonać remontu koro-
ny drogi, przepustu pod drogą i ścież-
ki rowerowej. W zależności od wyni-
ku badania, do czasu sporządzenia 
dokumentacji zostanie podjęta decyzja 
o możliwości dopuszczenia ruchu tylko 
dla samochodów osobowych i autobusów, 
ale przy ograniczonej prędkości. 

Z przykrością informujemy, że stan wody 
w chwili obecnej w dalszym ciągu uniemoż-
liwia wykonywanie jakichkolwiek prac. |
 Z POWAŻANIEM 

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA 

BURMISTRZ PUSZCZYKOWA 

 | Do zalanej w 90% przez powódź 
gminy Wilków pojechali przedsta-
wiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Puszczykowie. Zawieźli 
środki czystości i materiały niezbęd-
ne do likwidacji skutków powodzi. 
Miasto chce zorganizować większą 
pomoc. Przydadzą się też każde ręce 
do pracy. 

Wilków w lubelskim, to najbardziej po-
szkodowana gmina w Polsce. Zalanych zo-
stało tam ponad 1300 gospodarstw. Dach 
nad głową straciło ponad 4 tys. ludzi. 

Wizyta delegacji MOPS miała na celu 
rozeznanie potrzeb. – Tego nie da się opo-
wiedzieć. Zalane domostwa nie nadają się 
do mieszkania, nie ma w nich prądu, wody, 
a ściany pokrywa śmierdzący szlam – rela-
cjonuje kierownik MOPS Karol Majewski. 

Powodzianom zawiózł młotki, mopy, 
szczotki, rękawice i kombinezony robocze, 

okulary osłonowe do skuwania tynków oraz 
duże ilości pieczywa podarowanego przez 
właścicieli piekarni Błaszkowiak. – Bardzo 
to wszystko się przydało. Pieczywo od razu 
zostało rozdane wolontariuszom – rela-
cjonuje kierownik MOPS. Środki czystości 
zakupiono na razie ze zbiórek w Urzędzie 

POMOC TYM, KTÓRZY STRACILI DOMY POD WODĄ
Miejskim, MOPS, Bibliotece Miejskiej Cen-
trum Animacji Kultury, PPS Społem. 

Samorząd Puszczykowa w lipcu planuje 
zorganizować większą zbiórkę. Radni mają 
podjąć decyzję o jak najskuteczniejszej po-
mocy na lipcowej sesji. 

W tej chwili najbardziej potrzeb-
ne są ręce do pracy, środki czystości 
i pieniądze. Nie jest potrzebna odzież. 
Chętni wolontariusze mogą zgłaszać 
się do MOPS w Puszczykowie, ul. Wy-
soka 1, tel. 61 819 46 48. | LIDIA MAJDECKA 

www.wilkow.lubelskie.pl 
Na stronie www.wilkow.lubelskie.pl wójt gminy 
zamieścił dramatyczny apel o każdą pomoc 
i numery kont, na które można wpłacać pieniądze: 
Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym Oddział 
w Wilkowie 45 8731 0001 0200 0055 2000 0040 
„Pomoc dla powodzian gmina Wików”, 
Urząd Gminy Wilków, 24-313 Wilków. 
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów nadwarciańskich położonych 
w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego 
i Nadwarciańskiej – STREFA I.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 
i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały 
Rady Miasta Puszczykowa nr 150/05/IV z dnia 8.02.2005 r. 
zmienionej Uchwałą Nr 266/10/V z dnia 20 stycznia 2010 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów nadwarciańskich położonych w Puszczykowie 
w rejonie ulic: C. Ratajskiego i Nadwarciańskiej – STREFA I 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 30.07.2010 r. do 27.08.2010 r., w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, 
budynek A, pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
2.08.2010r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, każdy kto kwesti onuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.09.2010 r. | 
 BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA 
 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej 
części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, 
Źródlanej, Jasnej.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 
i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., 
Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta 
Puszczykowa nr 82/07/V z dnia 19 grudnia 2007 r.
zmienionej Uchwałą Nr 297/10/V z dnia 30.06.2010 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części 
miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, 

Jasnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 30.07.2010 r. do 27.08.2010 r., w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, 
budynek A, pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
2.08.2010 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, każdy kto kwesti onuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta 
Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 16.09.2010 r. | 
 BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA 
 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Puszczykowie

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych 
z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się 
na koszt i staraniem nabywcy.
Warunki przetargu:
Przetarg odbędzie się 23 sierpnia 2010 r. o godzinie 10.00 
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
w Puszczykowie, ul. Wysoka 1 (stara szkoła).
Wadium należy wpłacić do dnia 20 sierpnia 2010 r., 
na konto Urzędu nr 46 9048 0007 0000 6028 6000 0002 
w GBS Mosina.
Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto 
w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg 
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku 
uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium 
przepada na rzecz sprzedającego.
Wylicytowana cena nieruchomości winna być wpłacona 
najpóźniej 7 dni przed wyznaczoną datą zawarcia aktu 
notarialnego.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany, co 
zostanie niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pokój nr 7, bud. 
B, tel. 61 8983729 i pokój nr 2 bud. A tel. 61 898 37 30.
Możliwość obejrzenia nieruchomości po telefonicznym 
uzgodnieniu. | 
 BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA 
 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA 
MIASTA 
PUSZCZYKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr 818, 819, 840, 841, obręb Niwka, arkusz 8, 
położonych w Puszczykowie przy ulicy Berwińskiego.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 
i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 
r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta 
Puszczykowa nr 228/09/V z dnia 16 września 2009 
r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr 818, 819, 840, 841, 
obręb Niwka, arkusz 8, położonych w Puszczykowie 
przy ulicy Berwińskiego wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 19.07.2010r. do 16.08.2010r, 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy 
ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzinach 
od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
2.08.2010 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy 
kto kwesti onuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.09.2010r. | 
 BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA 
 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA

Adres nieruchomo ci 62 040 Puszczykowo ul. Pozna ska 69

Oznaczenie nieruchomo ci
wg ewidencji gruntów
i budynków

Obr b Puszczykowo, arkusz mapy 6, dzia ka 678 o powierzchni 1354m²

Nr Ksi gi Wieczystej PO2P/00000751/0

Opis nieruchomo ci

Nieruchomo zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym
dwukondygnacyjnym podpiwniczonym, wybudowanym w technologii
tradycyjnej, o powierzchni u ytkowej 271,10 m², z gara em w budynku
o powierzchni 23,4 m². Teren zagospodarowany, ogrodzony.
Wjazd od strony ulicy S onecznej. Budynek wyposa ony w instalacj
wodn , centralnego ogrzewania, elektryczn , gazow i telefoniczn
oraz kanalizacj sanitarn

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dotychczas obowi zuj cym planie zagospodarowania przestrzennego
dzia ka przeznaczona pod zabudow mieszkaniow . Aktualnie
w opracowaniu jest nowy plan zagospodarowania, w którym dopuszcza
si równie funkcj us ugow lub mieszan mieszkalno – us ugow .

Cena wywo awcza 1.500.000,00 z

Wadium 150.000,00 z

Minimalne post pienie 150.000,00 z
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KONKURS NA PROWADZENIE PRZYCHODNI 

POZMED REZYGNUJE 

 | Burmistrz Miasta Puszczyko-
wa ogłasza konkurs pisemny oferto-
wy na najem na okres trzech lat loka-
li o powierzchni 149 m2, położonych 
w Puszczykowie, przeznaczonych na 
prowadzenie działalności w zakre-
sie podstawowej opieki lekarskiej. 

 | Do Urzędu Miejskiego w Pusz-
czykowie wpłynął wniosek spółki 
POZMED o rozwiązanie umowy 
dzierżawy pomieszczeń w budynku 
komunalnym przy ul. Poznańskiej. 
Taką decyzję spółka motywuje bra-
kiem finansowania z NFZ wynika-
jącym z zapisania się do przychodni 
zbyt małej liczby pacjentów.

Zdaniem przedstawicieli spółki, taki 

Lokale znajdują się w budynku ośrod-
ka zdrowia przy ul. Poznańskiej.  

Wadium konkursowe – 5 tys. zł należy 
wnieść do 9 lipca 2010 r. na konto Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie w GBS Mosina 
nr 46 9048 0007 0000 6028 60000002. 
Oferty należy składać w Urzędzie Miej-

stan rzeczy mógł być spowodowany wnie-
sieniem do prokuratury oskarżenia podwa-
żającego prawidłowość przeprowadzonego 
przetargu, powodującym niepewność po-
tencjalnych pacjentów, co do losów przy-
chodni. Dla mieszkańców, którzy wybrali 
przychodnię przy ul. Poznańskiej z uwagi 
na lokalizację, będzie to duża strata.

Miasto czyni starania o utrzyma-
nie w tym miejscu punktu świad-

skim w Puszczykowie ul. Podleśna 4 pok. 3 
do godz. 10.00 w dniu 14 lipca 2010 r.

Szczegółowe warunki konkursu za-
mieszczone są w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Puszczy-
kowie, wejście przez stronę www.puszczy-
kowo.pl. | RED

czeń medycznych. Ogłosiło konkurs 
na prowadzenie przychodni.

Poniżej, zgodnie z prośbą Przewodniczą-
cego Rady Miasta, publikujemy postano-
wienie w sprawie przetargu i zarządzenie 
Prokuratury Rejonowej Poznań Wilda dla 
wiadomości „poszkodowanej” – Lokalnej 
Społeczności Miasta Puszczykowa. | LM
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ZARWANA JEZDNIA 
 | 11 czerwca br. doszło do awa-

rii wodociągowej na ul. Sobieskiego. 
Aquanet sprawnie ją usunął, jednak 
w konsekwencji mocno uszkodzona 
została jezdnia. 

W niektórych miejscach na odcinku 
ok. 200 metrów jezdnia się zapadła. 

14 czerwca Urząd Miejski zorganizował 
spotkanie z przedstawicielami Aquanet, na 
którym określono harmonogram działań 
interwencyjnych i sposób kompleksowej 
naprawy uszkodzonego odcinka.

Przeprowadzono badania szczelności 
rurociągu, zlecono wykonanie badań stop-

POWSTANIE 
ŚCIEŻKA ROWEROWA 

 | Władze Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego oraz Burmistrz 
Puszczykowa Małgorzata Ornoch-
Tabędzka 17 czerwca w Centrum 
Koordynacji Projektów Środowisko-
wych w Warszawie podpisali umowę 
na dofi nansowanie ze środków unij-
nych ścieżki rowerowej przez park. 

Pieniądze na inwestycję „Ochro-
na Nadwarciańskiego Boru Sosnowego 
w WPN – ścieżka rowerowa” pochodzą 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Beneficjentem jest Wielko-
polski Park Narodowy, miasto pomaga 

realizować projekt. Łączny koszt projek-
tu wyniesie 687 380 zł i w 100% będzie 
finansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej i budżetu państwa, w ramach 
Programu Operacyjnego Infratruktura 
i Środowisko.

Celem projektu jest ochrona Nad-
warciańskiego Boru Sosnowego. Liczący 
12,64 ha obszar ochrony ścisłej, poprzez 
swoja lokalizację pomiędzy dwiema czę-
ściami Puszczykowa traktowany jest jako 
naturalny teren spacerowy. Dzięki pro-
jektowi wybudowana zostanie ścieżka 
rowerowa licząca 1,5 km, łącząca Pusz-
czykowo i Puszczykówko. W ten sposób 
ruch spacerowy zostanie skierowany na 
ścieżkę edukacyjną okalającą bór z jednej 
strony, a ruch rowerowy poprowadzony 
zostanie terenami leśnymi wzdłuż torów 
kolejowych. | LM

 | Zastępca Burmistrz Pusz-
czykowa Tomasz Zwoliński uczest-
niczył 18 czerwca w uroczystym 
podpisaniu umowy z wykonawcą 
i przekazaniu placu budowy pod 
Centrum Zagospodarowania Od-
padów w gminie Czempiń. 

W miejscowości Piotrowo Pierwsze, 
w gminie Czempiń, spółka zaczyna bu-
dowę Centrum Zagospodarowania Od-
padów, w którym zastosowane zostaną 
nowoczesne technologie przetwarzania 
odpadów. Inwestycja ma zakończyć się 
w 2011 roku.

SELEKT 
ZACZYNA BUDOWAĆ

padów, będzie zajmować się szeroko po-
jętym utrzymaniem porządku i czystości 
w gospodarce odpadami komunalnymi 
w gminach zrzeszonych. 

Do zadań CZO należało będzie m.in. 
organizowanie selektywnej zbiórki i se-
gregacja odpadów komunalnych, w tym 
odpadów niebezpiecznych, zbiórka i prze-
twarzanie odpadów przydatnych do odzy-
sku, współdziałanie z przedsiębiorcami 
podejmującymi działalność w zakresie 
gospodarowania tego rodzaju odpadami. 
Selekt ma też inicjować wprowadzenie 
w gminach jednolitych zasad gospoda-
rowania odpadami komunalnymi oraz 
prowadzić działalność edukacyjną i szko-
leniową w tym zakresie. | LM

Przypomnijmy: Puszczykowo jako 
jedna z 17 gmin Wielkopolski należy 
do Związku Międzygminnego CZO Se-
lekt w Czempiniu. W imieniu związku, 
spółka Centrum Zagospodarowania Od-

nia zagęszczenia gruntu w newralgicznych 
miejscach. Rzeczoznawcy określą przyczy-
ny powstania tak dużych uszkodzeń drogi 
oraz sposób kompleksowej naprawy. 

Do czasu ostatecznych rozstrzygnięć, 
co do sposobu naprawy i określenia pod-
miotu, który poniesie koszty odtworzenia 
jezdni, ulica zostanie tak przygotowana, 
aby można było bezpiecznie nią jeździć. | RM
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GOSPODARKA KOMUNALNA / INWESTYCJE

ROŚNIE SZKOŁA
 | Prace przy rozbudowie szkoły 

nr przy ul. Kasprowicza rozpoczęły 
się w czerwcu. Wykopane i obmurowy-
wane zostały fundamenty. Trwają także 
prace modernizacyjne na ul. Studziennej i 
Czarnieckiego. Wykonawca ma je zakończyć 
w drugiej połowie sierpnia. | LM 

NOWI LOKATORZY PRZY PRZECZNICY 

 | Klucze do mieszkań otrzymali 
18 czerwca lokatorzy nowego budyn-
ku komunalnego przy ul. Przecznica. 

Burmistrz Miasta Małgorzata Or-
noch-Tabędzka oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie uroczyście 
przekazali klucze nowym lokatorom. Pani 
Burmistrz wraz z małą Faustynką przecięła 
wstęgę i złożyła życzenia od władz miasta 
szczęśliwym mieszkańcom i ich rodzinom. 
Tym miłym akcentem zakończył się ostatni 
etap kapitalnego remontu zrujnowanego 
budynku powojskowego, który miasto prze-
jęło od wojewody w końcu 2006 roku. 

W budynku zamieszkają cztery rodziny, 
którym Komisja Mieszkaniowa przyznała 
lokale po wnikliwych analizach kilkudzie-
sięciu złożonych wniosków. Mieszkania 
zostały oddane w tzw. stanie surowym. 
Nowym lokatorom pozostawiono spo-
sób wykończenia ścian i posadzek. Każde 
z mieszkań wyposażone jest w podstawo-
wą armaturę sanitarną, kocioł centralnego 
ogrzewania i kuchenkę gazową. 

Nowych mieszkańców czeka wiele pracy 
przy sprzątaniu terenu wokół domu, który 
jeszcze niedawno zarośnięty był chaszcza-
mi i usłany szkłem z powybijanych okien. 

Oprócz udziału w pracach porządkowych 
mieszkańcy zadeklarowali również swoją 
pomoc przy urządzaniu placu zabaw, który 
już wkrótce powstanie przy budynku. Plac 
będzie dostępny dla dzieci z całego miasta, 
a szczególnie dla maluchów z tej części Sta-
rego Puszczykowa. 

Kończą się też prace związane z adapta-
cją ostatniej części poddasza w budynku 
przedszkola przy ul. Wysokiej. 

Za kilka tygodni wprowadzi się tam jed-
na z rodzin, które oczekują na mieszkania 
komunalne. W ten sposób miasto zagospo-
darowało na lokale komunalne całe podda-
sze budynku. Podobnie, jak w przypadku 
oddanych lokali przy ul. Przecznica, rów-
nież tutaj lokatorzy będą sami prowadzić 
prace wykończeniowe. 

To ostatnie mieszkanie, które na obec-
ną chwilę wzbogaciło zasób mieszkaniowy 
miasta. Na kolejne, ze względów fi nanso-
wych, będziemy musieli trochę poczekać. 
Potrzeby miasta w tej materii są jeszcze 
duże. |  REMIGIUSZ MOTYCKI 

SKUTKI POWODZI 
 | Przez ok. trzy miesiące za-

mknięta będzie ul. Poznańska od 
dworca PKP w Puszczykowie do Łę-
czycy. Wysoki stan wody podczas po-
wodzi ujawnił poważne uszkodzenia 
tej drogi. 

Podczas prób zablokowania przepustu 
pod drogą w celu uniemożliwienia zalania 
terenów północnej części miasta, okazało 

się, że wokół przepustu są znaczne zniszcze-
nia, które spowodowały szybsze przesiąka-
nie wody. Sprawcą zniszczeń były najpraw-
dopodobniej bobry. Trzeba będzie rozebrać 
fragment ulicy, żeby wykonać nowy prze-
pust i odtworzyć fragment zapadniętej dro-
gi. Prace projektowe i wykonawcze mogą 
potrwać ok. dwa-trzy miesiące.

Po oględzinach terenów wzdłuż ul. Niw-

ka Stara zdecydowano, że worki z piaskiem, 
które w czasie powodzi zabezpieczały tę część 
miasta, użyte zostaną do umocnienia istnie-
jących już wałów. Część worków zostanie 
wykorzystana przy umocnieniu ul. Niwka 
Stara, ze względu na osuwające się pobocze 
fragmentu tej drogi. Worki pozwolą ustabili-
zować grunt. Przeniesione będą z wału usy-
panego na wysokości hotelu Santa Barbara. 
Pozostała część, zgodnie z wolą mieszkań-
ców, pozostanie na razie na miejscu. | RM

ROZBUDOWA SZKOŁY PRZY UL. KASPROWICZA MODERNIZACJA UL. STUDZIENNEJ I CZARNIECKIEGO
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175 LAT JEDYNKI

JEDYNKA ŚWIĘTOWAŁA 
175 LAT ISTNIENIA

 | Wystawa zdjęć, występy 
uczniów, odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej – to tylko niektóre z wydarzeń, 
które towarzyszyły obchodom 175 lat 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mic-
kiewicza. Uroczystości odbyły się 19 
czerwca w budynku szkoły, w którym 
niegdyś odbywały się lekcje i na odno-
wionym parkingu przed budynkiem, 
przy ul. Wysokiej 1. 

Jubileusz rozpoczął się mszą św. w ko-
ściele pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w 
z udziałem zaproszonych gości i absolwen-
tów. Po niej uczestnicy zjazdu, przy dźwię-
kach orkiestry dętej z Mosiny, przema-
szerowali ul. Poznańską na parking przed 
budynkiem biblioteki, w którym do 1997 
roku mieściła się szkoła. 

Gospodynią jubileuszowej cere-
monii była obecna dyrektor szko-
ły Ewa Budzyńska, która w asyście 
obecnych uczniów przypomniała 
najważniejsze fakty z historii szko-
ły. Potem ze sceny płynęły słowa podzię-
kowań dla byłych dyrektorów i nauczycieli 

oraz wiele życzeń, m.in. od Wielkopolskiej 
Kurator Oświaty Elżbiety Walkowiak i za-
stępcy starosty poznańskiego Tomasza Łu-
bińskiego. Ze wzruszeniem o ośmiu latach, 
spędzonych w pięknie dziś odnowionych 
murach dawnej szkoły, opowiadała jej ab-
solwentka, Burmistrz Miasta Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka. Szkołę i jej wieloletniego 

kierownika Franciszka Heigelmanna wspo-
minał również Przewodniczący Rady Mia-
sta – Marek Błajecki. Przypomniał wszyst-
kim pamiętny gwizdek kierownika szkoły, 
który przywoływał uczniów do porządku. 
Najstarszym uczestnikiem jubileuszowych 
obchodów okazał się Bernard Pawlicki, 
88-letni mieszkaniec Puszczykowa. Opo-
wiadał o wielu nieznanych zdarzeniach z 
przedwojennej szkoły, która wtedy mieściła 
się w budynku obecnego przedszkola.

Część ofi cjalną na placu zakończy-
ło uroczyste odsłonięcie tablicy po-
święconej Franciszkowi Heigelman-
nowi, wmurowanej w ścianę budynku 
starej szkoły. Odsłonili ją Przewodniczący 
Rady Miasta, Burmistrz Puszczykowa, bra-
tanica kierownika – Halina Heigelmann 
oraz uczennica szkoły. 

Jubileusz uświetniły występy ar-
tystyczne uczniów i najmłodszych 
absolwentów szkoły, którzy zaprezento-
wali swoje zdolności kabaretowe, muzycz-
ne, wokalne, taneczne i aktorskie. 

Na pamiątkę rocznicy burmistrz, 
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175 LAT JEDYNKI

byli dyrektorzy oraz obecna dyrek-
tor wkopali przed budynkiem szkoły 
okolicznościowe drzewko. 

Przez cały czas trwania obcho-
dów można było oglądać wystawę 
poświęconą historii szkoły. Na ścia-
nach korytarzy w budynku Biblioteki 
Miejskiej i w wyremontowanych pomiesz-
czeniach poddasza, goście mogli oglądać 
ok. 80 zdjęć przedstawiających szkołę, jej 
uczniów i pracowników od lat 30. do 80. 

XX wieku. Starsi absolwenci próbowali 
na nich odnaleźć swoje młodzieńcze od-
bicia. Przez kilka wcześniejszych miesię-
cy byli nauczyciele, absolwenci przysyłali 
i przynosili fotografi e. 

Wystawa była wspania łą  okazją 
do wspomnień i wzruszeń. Świadczą 
o tym wpisy do księgi pamiątkowej ab-
solwentów: – Jestem wzruszony, że po 
tylu latach mogę wrócić pamięcią do tych 
lat, które ukształtowały moją przyszłość 
– napisał absolwent 1968 r. Inny były uczeń 
wpisał: – Wzruszony tym pięknym dniem, 
dziękuję za wszystko organizatorom. 

W budynku szkoły, w którym obecnie 
odbywają się lekcje, oglądać można było 
zdjęcia pokazujące współczesne życie 
szkoły, od lat 90. do dziś. Równolegle 
w sali sesyjnej Rady Miasta, która mie-
ści się w budynku biblioteki i jednej z sal 
szkoły wyświetlano zdjęcia dokumentują-

ce historię szkoły i jej uczniów. 
Na pamiątkę każdy z uczestników otrzy-

mał jubileuszowy znaczek i specjalnie na tę 
okoliczność wydaną książeczkę o historii 
szkoły. | LIDIA MAJDECKA 
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KULTURA

PODSUMOWANIE
W zajęciach warsztatowych i wykładach 
w minionym semestrze udział brało ponad 100 
osób. Studenci wysłuchali dziewięciu wykładów, 
a co wtorek mogli brać udział w pogadankach 
na temat prozdrowotnego stylu życia. 
Uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z zakresu: 
tai chi, nordic walking, bule, informatyki, fl orystyki, 
treningu pamięci i języków obcych oraz tańca. 

SENIORZY 
ZAKOŃCZYLI SEMESTR 

 | Uroczyste zakończenie seme-
stru w Akademii Seniora odbyło się 
24 czerwca w sali teatralnej Bibliote-
ki Miejskiej im. M. Musierowicz Cen-
trum Animacji Kultury. 

Od lutego br. mieszkańcy Puszczykowa, 
liczący powyżej 55 lat, uczęszczali na wy-
kłady i zajęcia organizowane dla nich przez 
Bibliotekę Miejską. W czerwcu zakończyli 
pierwszy semestr. 

Zebrani na zakończeniu roku szkolne-

go seniorzy wysłuchali ostatniego w tym 
semestrze wykładu dra Michała Szczyszka 
„O gwarze poznańskiej”. Świetnie bawili się 
podczas słuchania i czytania tekstów Blu-
brów Starego Marycha w wykonaniu Ma-
riana Pogacza i Blubrów Heli przy niedzieli 
w wykonaniu Danieli Popławskiej. 

Sceny z życia seniora, których głównym 
tematem były zaniki pamięci, przekonująco 
i zabawnie odegrali uczestnicy warsztatów 
treningu pamięci. Grupa ucząca się języka 

angielskiego odśpiewała z kolei w tym ję-
zyku piosenkę. Po występach na seniorów 
czekał też zimny bufet i ciasto. 

Burmistrz Miasta Małgorzata Ornoch-
Tabędzka pogratulowała słuchaczom i po-
dziękowała Beacie Witczak za koordynację 
projektu. Również seniorzy dziękowali jej 
serdecznie za stworzenie dobrej atmosfery 
i bogatą ofertę zajęć. Ale przede wszystkim 
dziękowali inicjatorce Akademii – Bur-
mistrz Miasta – za pomysł utworzenia Aka-
demii Seniora w Puszczykowie. Stwierdzi-
li, że był to strzał w dziesiątkę. Podkreślili 
efekty prac, jakie miasto przeprowadziło 
w budynku biblioteki i przed nim. Powsta-
ły przytulne wnętrza, użytkowe poddasze, 
winda i klimatyzacja w sali sesyjno-teatral-
nej. Z zabłoconego, pełnego dziur i kałuż, 
terenu powstał estetyczny i wielofunkcyj-
ny plac, który – w zależności od potrzeb 
– może być parkingiem, widownią, a nawet 
miejscem do tańca. | LM

Z NOTATNIKA STUDENTA 
 | Działająca jeden semestr Aka-

demia Seniora zgromadziła dziesiąt-
ki studentów spragnionych wiedzy.

My, kobiety i mężczyźni, wreszcie zna-
leźliśmy czas na własny rozwój. Akademia 
dała ku temu wielorakie okazje. Ciekawe 
wykłady, nauka języków i obsługi kompu-
terów, zajęcia artystyczne, sportowe i tre-
ning pamięci rozwijały naszą sprawność 
intelektualną i fizyczną. Robiąc notatki, 
pisząc prace kontrolne, tworząc swoje tek-
sty i dyskutując, poznawaliśmy nie tylko 
własne możliwości. Najważniejsze, co wy-
darzało się w trakcie spotkań, to odkry-
wanie niezwykłych osobowości, wzajemne 
inspiracje, dzielenie się własnym życiem, 

na sztukę. Zaliczenia uzyskaliśmy na nie-
codziennym pikniku w ogrodzie pary stu-
denckiej Bogumiły i Romana. 

Kończący się pierwszy semestr Akademii 
wyraźnie pokazuje, że naszemu miastu bar-
dzo potrzebna była taka inicjatywa. Widać, 
jak bardzo ożywiła Puszczykowo, ile ener-
gii tkwi w jego mieszkańcach i jak wielkie 
jest zapotrzebowanie na budowanie więzi 
między nami. Naszym wspaniałym wykła-
dowcom oraz wszystkim, którzy przyczy-
nili się do urzeczywistnienia tego projektu 
i do sprawnego funkcjonowania Akademii, 
serdecznie dziękujemy. Liczymy na dalsze 
wspieranie tej wspaniałej inicjatywy oraz 
owocny rozwój Akademii Seniora w ko-
lejnych semestrach. | W IMIENIU STUDENTÓW 

 – DANUTA JANASZEK, MARIA FRĄCZEK

bogatym doświadczeniem i różnorodnymi 
umiejętnościami.

Trafi li nam się wyjątkowi wykładowcy, 
którzy potrafili skupiać wokół siebie słu-
chaczy i przez cały semestr mobilizować 
nas do działań. To ich osobowości wydoby-
wały naszą szczególną aktywność i nada-
wały niepowtarzalny charakter kolejnym 
spotkaniom.

Zajęcia z Treningu Pamięci tak dalece 
nas uaktywniły, że wyszliśmy poza mury 
siedziby Akademii Seniora, czyli przyja-
znej nam Biblioteki Miejskiej im. M. Mu-
sierowicz Centrum Animacji Kultury, by 
w bezpośrednim kontakcie z malarstwem 
Galerii Rogalińskiej pogłębiać wrażliwość 
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KULTURASZANTY PO RAZ SZÓSTY
 | W Ogrodzie Tolerancji przy 

Muzeum – Pracowni Literackiej Ar-
kadego Fiedlera 18 czerwca po raz 
kolejny rozbrzmiały pieśni o życiu 
wilków morskich. Odbył się tam Szó-
sty Powiatowy Przegląd Piosenki 
Szantowej. 

Jak co roku, na tle imponującej kopii 
statku Kolumba zaprezentowały się zespoły 

muzyczne z powiatu poznańskiego. Wystą-
piły zespoły działające przy domach kultu-
ry z Długiej Gośliny, Mosiny Kleszczewa, 
Kostrzyna i Stęszewa. Uczestnicy imprezy, 
nucili znane przeboje wraz z wykonawca-
mi. Gwiazdą wieczoru był zespół Sailor 
z Poznania.

W swobodnej atmosferze przeglądu 
obecni zwiedzali Santa Marię, szuka-

CO? GDZIE? KIEDY?
IV LETNIE KONCERTY ORGANOWE
Kościół pw. Matki Boskiej Wniebowzię-
tej, 11 lipca, godz. 19
|  Koncert inauguracyjny – Tomasz 
Adam Nowak. 

BURSZTYN W ROLI GŁÓWNEJ 
Muzeum-Pracownia A. Fiedlera, 
ul. Słowackiego 1, 16 lipca, godz. 18
|  Otwarcie wystawy „Bursztyn”, 
m.in. obrazy, zdjęcia, wyroby i biżuteria 
z bursztynu – do 1 sierpnia. 

BLONDYNKA I FOTOGRAFIA 
Muzeum-Pracownia A. Fiedlera, 
ul. Słowackiego 1, 2 sierpnia, godz. 12
|  Spotkanie z Beatą Pawlikowską 
– autorką książek, podróżniczką 

oraz wystawa jej fotografi i „Blondynka 
w innym świecie”. Będzie można kupić 
książki i otrzymać autograf. 

W SIERPNIU NIECZYNNE 
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz 
Centrum Animacji Kultury, ul. Wysoka 1
|  W sierpniu, z powodu kontroli księgo-
zbioru, Biblioteka Miejska im. M. Musie-
rowicz Centrum Animacji Kultury będzie 
zamknięta. Pracownicy biblioteki proszą o 
wyrozumiałość i zachęcają do wypożycza-
nia większej ilości książek na wakacje 
w czerwcu i lipcu.

WARSZTATY 
TANECZNO AKTORSKIE
|  Biblioteka Miejska i Pozytywka Projekt 
zapraszają chętne dzieci na warsztaty 
taneczno-aktorskie w dniach 16-20 sierpnia 

2010 r. i 23-27 sierpnia 2010 r. 
w godz. 9-15 (koszt 100 zł za tydzień). 
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie 
biblioteki. Zapisy: 696 089 945, 
e-mail: anna@zimowska.pl

WAKACJE Z LUPĄ
Puszczykowo Stare ul. Stroma 3 
(wejście od ul. Studziennej)
 |  Wakacje ze sztuką, jedzeniem 
i atmosferą twórczą. 
 |  Nowa edycja projektu Fabryka 
Sztuki (warsztaty bębniarskie, gospel 
z instrumentami i plastyczne – letnia 
przygoda ze sztuką).
 |  Projekt Mama Kulka! Jedyna 
szkoła rodzenia o profi lu artystycznym. 
 |  Wieczory kulturalne
Informacje na stronie www.lupa.enterat.
org, tel. 503 30 82 87, 794 94 63 31. | 
 OPRAC. LM

ANDY POD POKŁADEM 
SANTA MARII 

 | Bogowie Andów – to tytuł wy-
stawy zdjęć autorstwa Krystiana Bie-
latowicza, otwartej 28 czerwca pod 
pokładem Santa Marii w Ogrodzie 
Tolerancji Muzeum Pracowni Arka-
dego Fiedlera. 

– To pierwsza wystawa na Santa Marii 
– mówił podczas otwarcia poseł Arkady 
Fiedler, syn pisarza. Wystawę otworzyła 
m.in. Monika Rogozińska, dziennikarka, 
podróżniczka, prezes polskiego oddziału 

The Explorers Club, która wraz z Bielato-
wiczem podróżowała po Peru i Boliwii. Cie-
kawie opowiadała o dziewiczych terenach 

Andów, wielkim wkładzie polskich arche-
ologów w odkrywanie tamtejszych cywi-
lizacji, przenikaniu się obecnego chrześci-
jaństwa z silną miejscową tradycją. 

Autorzy zdjęć towarzyszyli polskim ar-
cheologom w odkrywaniu reliktów jednego 
z największych sanktuariów Maucallacta. 
Byli pierwszymi, którzy dotarli z aparatem 
w te odległe zakątki.

Na wystawie zobaczymy piękne zdjęcia 
pokazujące m.in. roślinę, która kwitnie raz 
na sto lat, po czym umiera, pracę polskich 
archeologów i życie codzienne mieszkań-
ców Andów. | LM

li energii w piramidzie a dzieci tańczyły 
w rytm dźwięków gitar, skrzypiec i harmo-
nii. Można było posilić się kawą, herbatą, 
ciastkiem, a także sycącą grochówką. 

W imprezie udział wzięli przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w tym 
starosta Jan Grabkowski, który otworzył 
przegląd, zaproszeni goście i mieszkańcy 
Puszczykowa. | LM
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KULTURA/OŚWIATA

 | Perły architektury Puszczyko-
wa – to tytuł kalendarza na 2011 rok, 
jaki z okazji 20-lecia samorządu wy-
dał Urząd Miejski w Puszczykowie. 

Dwanaście budynków, znajdujących się 
w gminnej ewidencji zabytków, naszki-
cowanych ręką Elżbiety Wieczorkiewicz, 
zdobi karty kolejnych miesięcy. Są na 
nich m.in. budynki Salonu Artystycznego, 

KALENDARZ Z PERŁAMI Urzędu Miejskiego, letniej rezydencji Cy-
ryla Ratajskiego, Muzeum-Pracownia Lite-
racka Arkadego Fiedlera, a także budynek, 
w którym funkcjonowała niegdyś restaura-
cja „Leśna”. 

Kalendarz można nabyć w Bibliotece 
Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum 
Animacji Kultury przy ul. Wysokiej 1. 
Koszt – 20 zł. Tam też, do końca sierpnia,
można oglądać prace, które znalazły się 
w kalendarzu. | LM

 | Klasy III a i III b ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 między 7 i 9 czerwca po-
jechały na wycieczkę do Solca Kujaw-
skiego, Malborka, Gniewa i Torunia. 

Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzenia 
Solca Kujawskiego, wielkiej krainy dinozau-
rów. Trasa, w cieniu wysokich drzew, pro-
wadziła przez dzieje Ziemi, od początków 
powstania do pojawienia się człowieka. Na 
planszach można było przeczytać o każdym 
okresie, zobaczyć układ kontynentów, fo-
tografi e skamieniałości oraz rekonstrukcje 
wymarłych zwierząt. Wiernie odtworzone re-
konstrukcje dinozaurów wyglądały jak żywe. 

Podczas „Żywej lekcji historii" na zam-
ku w Gniewie, który był kolejną atrakcją na 
trasie, mogliśmy wcielić się w role rycerzy, 
przymierzyć prawdziwy strój rycerski, po-

strzelać z kuszy i walczyć w kolczudze i cięż-
kiej zbroi. Zapoznaliśmy się też z dawnymi 
warsztatami – prasą Gutenberga, mennicą, 
kołem garncarskim, kuźnią i miechem, kro-
snem, pieczęciami lakowymi i zbrojownią. 
Wieczorem zwiedzaliśmy zamek z pochod-
niami w dłoniach. Dużo emocji i strachu 
dostarczyło spotkanie z duchem komtura 
zamku, który ukazał się w czasie spektaklu 
„Światło i dźwięk”. Po takich emocjach trud-
no było zasnąć w komnatach zamkowych. 

W Malborku zwiedziliśmy największy 
na świecie zamek z cegieł, m.in. poznawa-
liśmy sekrety z życia rycerzy krzyżackich, 
oglądaliśmy ciekawą broń, a także skarbiec 
i kuchnię zakonu. W grudniu 1997 r. zamek 
w Malborku został wpisany przez Komitet 
Światowego Dziedzictwa UNESCO na swą 

UDANY WYJAZD UCZNIÓW DWÓJKI 
najbardziej prestiżową listę miejsc zabyt-
kowych na świecie.

Trasa do Torunia wiodła przez Chełmno 
– miasto zakochanych. W toruńskim plane-
tarium wirtualną rakietą zwiedzaliśmy pla-
nety Układu Słonecznego. Podczas spaceru 
po Toruniu z przewodnikiem poznawaliśmy 
legendy związane z miastem Kopernika. 
Po zakupieniu tradycyjnych pierników, ru-
szyliśmy w drogę powrotną. 

Wycieczka była wspaniała! Dowiedzieli-
śmy się wielu ciekawych rzeczy i zapoznali-
śmy się z częścią naszej historii. Dziękuje-
my niesamowitym mamom, które spędziły 
z nami te trzy dni oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania tego 
wyjazdu. | NA PODSTAWIE TRZECH PRZESŁANYCH RELACJI: 

DAGMARY MICHALSKIEJ, IZABELI KASPRZYK I ANNY CZOMBIK

MAJĄ TALENT W DWÓJCE
 | Już drugi raz w Szkole Podsta-

wowej nr 2 odbył się konkurs „Mam 
talent”. 

Komisja konkursowa, wybrana spośród 
członków Uczniowskiej Rady Szkoły, mogła 
podziwiać utalentowanych uczniów z klas 
od 0 do VI. Dzieci prezentowały różne umie-
jętności – rysowanie, malowanie, pantomi-
mę, śpiew, grę na skrzypcach, recytację, 
taniec, karate, grę na bębnie afrykańskim.

Z klas 0-III do ścisłego fi nału przeszli: 
Jakub Kociałkowski Ia, Joanna Gocka Ib, 
Jakub Łukowski IIIb, Margareta Ohnsorge 
IIIb, Zuzanna Broniszewska IIIb.

Finalistami z klas IV-VI byli: Wiktoria 
Szczepaniak Vb, Zuzanna Michalska VIa, 
Aniela Czartoryska VIa, Zofi a Heydel VIa, 
Joanna Przybylska VIb.

Wyróżnieni uczniowie prezentowali 
swe prace i umiejętności 17 czerwca przed 

społecznością szkolną, a następnie odby-
ło się głosowanie. Zwycięzcami tegorocz-
nego konkursu szkolnego „Mam talent” 
na poziomie klas 0-III zostali: I miejsce 
– Zuzanna Broniszewska 3b, II miejsce 
– Jakub Kociałkowski 1a, III miejsce – Ja-
kub Łukowski 3b.

Na poziomie klas 4-6: I miejsce – Zofi a 
Heydel 6a, II miejsce – Joanna Przybylska 
6b, III miejsce – Aniela Czartoryska 6a. 

Wszystkim uczniom serdecznie gratulu-
jemy! | CECYLIA PRZYBYSZEWSKA
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 | W Szkole Podstawowej nr 2 
co roku prowadzimy akcje promu-
jące zdrowy styl życia. Staramy się 
zaszczepić w młodym pokoleniu za-
chowania proekologiczne, m.in. 26 
kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi.

Każda klasa miała wyznaczone zadania: 
kl. 0 i I wykonały plakaty o tym, jak powin-
nyśmy dbać o naszą planetę. Kl. II układała 
i prezentowała wiersze i scenki rodzajowe 
dotyczące ekologii. Kl. III zrobiła rzeźby z 
tego, co normalnie postrzegamy jako śmie-
ci: plastikowych butelek, papierków i karto-
nów. Odbył się także pokaz mody ekologicz-

 | W piątek 25 czerwca ucznio-
wie rozpoczęli wakacje. W uroczy-
stości zakończenia roku szkolnego 
w puszczykowskich szkołach udział 
brali przedstawiciele Rady Miasta 
i Urzędu Miejskiego w Puszczykowie: 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Ta-
będzka, Zastępca Burmistrz Tomasz 
Zwoliński i Sekretarz Miasta Maciej 
Dettlaff. 

Jak co roku były galowe stroje, wzru-
szeni rodzice, zadowoleni uczniowie, 
kwiaty i trochę łez. Zwłaszcza u szósto-

nej – stroje także pochodziły z recyklingu! 
Wspólnie zrobiliśmy wspaniałą plan-

szę z prośbami Ziemi, odbył się konkurs 
o ekologicznym żywieniu i uczniowie otrzy-
mali „Poradnik ekologiczny” dla każdego! 
Summa summarum nasz Dzień Ziemi 
i ekologiczne działania trwały cały tydzień. 
W akcji zaangażowane były wszyst-
kie dzieci i wszystkie wychowawczynie 
z klas 0-III.

Swoje działania opisałyśmy i wysłały-
śmy na konkurs pt. „Co Ty dzisiaj zrobisz 
dla Ziemi?” zorganizowanym przez fir-
mę MyEcolife. I zostałyśmy nagrodzone. 

klasistów i uczniów ostatnich klas gim-
nazjum, którzy już do swoich szkół nie 
wrócą. Rodzice najlepszych uczniów 

NAGRODZENI ZA DZIEŃ ZIEMI 

OŚWIATAKONIEC ROKU SZKOLNEGO

W nagrodę za zorganizowanie akcji otrzy-
małyśmy kilka produktów ekologicznych 
i przysłowiowe gadżety. Największą satys-
fakcję przyniosło jednak opublikowanie 
naszych działań, a zarazem wypromowa-
nie naszej szkoły, na stronie internetowej 
fi rmy MyEolife. Relację można przeczytać 
wchodząc na link www.sklep.myecolife.
pl/ekomy i klikając na EkoNewsy, a dalej: 
Nagrodzeni za Dzień Ziemi. 

Mam nadzieję, że szerzenie działań 
promujących zdrowie i ekologię zapro-
centuje w przyszłości świadomym społe-
czeństwem zgodnie z przysłowiem „Cze-
go Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie 
umiał.” |  IZABELA SZUBERT, WYCHOWAWCA KLASY IIIA

otrzymali listy gratulacyjne. 
Życzymy wszystkim przyjemnych i sło-

necznych wakacji. | LM

ZMAGANIA GIMNAZJALISTÓW 
Z DWÓJKI

 | Jednym z zadań realizowanych 
w minionym roku szkolnym przez 
Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie było 
przeciwdziałanie uzależnieniom.

W celu pogłębienia wiedzy na temat sub-
stancji, które prowadzą do uzależnień i ich 
skutków dla zdrowia, 16 czerwca w naszej 
szkole odbył się Dzień Profilaktyki Uza-
leżnień. Patronował mu Miejski Ośrodek 
Pomocy Spo łecznej we wspó łpra-
cy z pedagogiem szkolnym Magdaleną 
Grabianowską.

Klasy mogły sprawdzić, ile już wiedzą 
o szkodliwym działaniu używek takich 
jak: kofeina, nikotyna, etanol, narkotyki 
czy leki, pisemnie odpowiadając na py-
tania. W grupach opracowane zostały 
propozycje zadań dla szkoły, dotyczących 
skutecznych form pracy z młodzieżą, zapo-
biegających nałogom. Uczniowie pisali też, 
w jaki sposób pomogliby uzależnionemu 
gimnazjaliście.

Młodzież przedstawiła ciekawe propo-
zycje pomocy w formie: dialogu, opowia-
dania, listu oraz wiersza. Wszystkie klasy 

były zaangażowane w pracę i dobrze odpo-
wiedziały na większość pytań. Najlepsza 
jednak w zmaganiach okazała się klasa Ib.

W tym dniu można było oglądać w szko-
le ciekawe prace plastyczne, m.in. plakaty 
i pocztówki zniechęcające do zażywania 
używek.

Autorzy najlepszych prac plastycznych: 
Jacek Redelbach z kl. IIIb (I miejsce), Jan 
Konik z kl. IIIa (II miejsce) oraz Paweł Ba-
kun z kl. IIa (III miejsce) oraz zwycięska 
klasa Ib otrzymali atrakcyjne nagrody. 

Serdecznie dziękujemy kierownikowi 
MOPS Karolowi Majewskiemu za ufundo-
wanie nagród. |  JAROSŁAWA CZOMBIK
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PIOSENKA ANGIELSKA 

ZBIÓRKA DLA POWODZIAN 

 | Druga edycja Konkursu Pio-
senki Angielskiej w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Puszczykowie, tak jak 
w ubiegłym roku, cieszyła się dużą 
popularnością. 

Uczniowie sumiennie i z wielkim zaan-

 | W Szkole Podstawowej nr 1 
im. Adama Mickiewicza w Pusz-
czykowie trwała dwutygodniowa 
zbiórka środków czystości, rękawic 
ochronnych oraz wody pitnej dla 
powodzian.

Akcję zorganizował samorząd klas 
młodszych i starszych. Wzięli w niej udział 
uczniowie klas od 0 do VI. Dzieci bardzo się 
zaangażowały w ten szczytny cel i pomaga-
ły, nie tylko przynosząc produkty, ale także 
segregując i pakując je. Solidaryzujemy się 
w ten sposób z ludźmi, których dotknęła 
tak wielka tragedia. | 

 DOMINIKA MUSIAŁ

gażowaniem przygotowali się do wystę-
pów, prezentując 22 czerwca swoje ulu-
bione angielskie przeboje. Wśród licznego 
grona dziewcząt, płeć męską reprezento-
wał uczeń klasy Ia Marcin Popławski, któ-
ry perfekcyjnie poradził sobie z wielkim 

OŚWIATA

 | W pierwszy dzień astrono-
micznego lata uczniowie klas IV, V 
oraz VI ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Puszczykowie udowodnili, że 
worki na śmieci, kapsle z butelek 
po napojach, taśma klejąca, a nawet 
kartony po pizzy mogą posłużyć, jako 
materiał do wyrobu interesujących 
kreacji.

12 strojów oraz dodatki, czyli torebki 
i biżuterię, zaprezentowali uczniowie 
z klas IV – VI na scenie przed Centrum 
Animacji Kultury w Puszczykowie. Pod-

MŁODZI PROJEKTANCI 
Z JEDYNKI czas przerwy na obrady komisji, dzieci 

obejrzały występy grupy tańczących che-
erleaderek z SP1. 

Bardzo trudny wybór miało jury w skła-
dzie: Renata Kulka – wicedyrektor szkoły, 
nauczyciele Ewa Poczta, Alicja Banaszak 
oraz Zuzanna Mazurek – przewodnicząca 
Samorządu Szkolnego. Wygrała klasa IV B, 
która zaprojektowała i wykonała stroje 
dla modelki oraz modela, wykorzystując 
różnorodne materiały w sposób ciekawy 
i oryginalny. Nagrodę w postaci kuponu 
na lody dla całej klasy wręczyła dyrektor 
szkoły Ewa Budzyńska na ręce wycho-
wawcy klasy Magdaleny Durek. | 

 ORGANIZATORZY: MARTA MADAJ, DOMINIKA MUSIAŁ

wyzwaniem. Jury wyróżniło również Zuzę 
Szklarską, Kasię Winkowską, Maję Szklar-
ską, Zuzię Bąkowską, Amelkę Tężyczkę 
oraz Gabrysię Grzebieluchę. 

Kolejny konkurs w przyszłym roku. 
Miejmy nadzieję, że chłopcy ośmielą się 
i wystąpią równie licznie jak dziewczęta. | 
 MAGDALENA DUREK
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EKO INFO  PODPISANIE UMOWY 
 | Umowę w sprawie realizacji 

projektu Eko-Info w Puszczykowie 
28 maja br. w Wojewódzkim Fundu-
szu Ochrony Środowiska w Pozna-
niu podpisała Burmistrz Małgorza-
ta Ornoch-Tabędzka.  

To krok na drodze do realizacji Centrum 
Edukacji Ekologicznej Eko-Info w Pusz-
czykowie. Punkt informacyjny o zasobach 
i atrakcjach przyrodniczych gmin mikro-
regionu uruchomi Stowarzyszenie Gmin 

Mikroregionu WPN i miasto Puszczykowo. 
Jego utworzenie kosztować będzie ponad 155 

MIKROREGION

tys. zł, z tego 70% pochodzić będzie z fundu-
szy unijnych. Resztę dołoży stowarzyszenie, 
miasto i Wielkopolski Park Narodowy. Lide-
rem projektu jest miasto Puszczykowo. 

Stowarzyszenie będzie m.in. aktuali-
zować listę atrakcji przyrodniczych i tury-
stycznych na terenie gmin mikroregionu 
oraz stworzy koncepcję siedmiu tablic in-
formujących o tych atrakcjach. Wznowi też 
folder „Mikroregion WPN – Zielone Płuca 
Wielkopolski”. | MOS, LM

WYBORY W MIKROREGIONIE 
 | Jak głosowali mieszkańcy mi-

kroregionu WPN w pierwszej turze 
wyborów prezydenckich, które od-
były się 20 czerwca? 

BRODNICA. Frekwencja: 45,68%, uprawnio-
nych: 5493, liczba głosów ważnych: 2490. 
Najwięcej głosów uzyskali: 
Bronisław Komorowski – 37,71%, 
Jarosław Kaczyński – 33,73%, 
Grzegorz Napieralski – 18,43%. 

DOPIEWO. Frekwencja: 63,64%, uprawnio-
nych: 12 905, liczba głosów ważnych: 8 213. 
Wyniki: Bronisław Komorowski – 58,82%, 

Jarosław Kaczyński – 22,10%, 
Grzegorz Napieralski –11,84%.

KOMORNIKI. Frekwencja: 63,59%, uprawnio-
nych: 13882, liczba głosów ważnych: 8759. 
Wyniki: Bronisław Komorowski – 61,43%, 
Jarosław Kaczyński – 19,43%, 
Grzegorz Napieralski – 11, 81%. 

KÓRNIK. Frekwencja: 60,43%, uprawnionych: 
15247, liczba głosów ważnych: 9152. 
Wyniki: Bronisław Komorowski – 53,39 %, 
Jarosław Kaczyński – 24,30%, 
Grzegorz Napieralski – 13,67%.

MOSINA: Frekwencja: 60,92%, uprawnionych: 
21 090, liczba głosów ważnych: 12 762. 

Wyniki: Bronisław Komorowski – 53,53%, 
Jarosław Kaczyński – 25,45%, 
Grzegorz Napieralski 14,21%.
STĘSZEW: Frekwencja – 52,82 %, uprawnio-
nych: 11 332,liczba głosów ważnych: 5933. 
Wyniki: Bronisław Komorowski –48,98%, 
Jarosław Kaczyński – 24,61%, 
Grzegorz Napieralski – 15,71.
W gminach Brodnica i Stęszew Waldemar 
Pawlak uzyskał wyniki 4,54% w Brodnicy i 
– 5,35% w Stęszewie. W pozostałych gminach 
mikroregionu liczba oddanych na niego 
głosów oscylowała między 0,81% do 1,90% 
uprawnionych. |  ŹRÓDŁO: 
 WWW.PREZYDENT2010.PKW.GOV.PL

WIEŚCI Z MIKROREGIONU
KOMORNIKI. 
CHOPIN W DWORKU 

 | 29 lipca o godz. 19 w Domu Kultury 
w Głuchowie odbędzie się „Czwartek Ar-
tystyczny”. Z okazji Roku Chopinowskiego 
zabrzmią walce i mazurki mistrza Fry-
deryka w wykonaniu Kingi Mikołajczak, 
artystki Akademii Muzycznej w Pozna-
niu. Informacje o maskach i pomnikach 
Chopina zaprezentują kustosze z Muzeum 
Narodowego z Poznania Tadeusz Grabski 
i Janusz Jaskulski.

KÓRNIK. 
SPEKTAKLE NA ZAMKU 

 | Dwie sztuki zaprezentuje na Zamku 
w Kórniku w lipcu Stowarzyszenie Teatralne 
Legion: 24 lipca, o godz. 20 „Strzał. Rzecz 
o Edwardzie hrabim Raczyńskim”, 31 lipca, 
o godz. 20 – „Labirynt. Wyjazdy i powroty 
w rozmowie i piosence”. Legion zaprasza też 
na warsztaty teatralno-muzyczne w dniach 
17-31 lipca. Więcej informacji: Anna Łazuga-
Witek, tel. 61 817 14 90, 696 98 46 94, anna-
witek@vp.pl, www.legion.free.ngo.pl 

LATO W KÓRNICKIM 
OŚRODKU KULTURY

 | Warsztaty ceramiczno-archeologicz-
ne dla dzieci i młodzieży szkolnej – od 5 do 16 
lipca 2010 w godz. 10-14. Opłata za dwutygo-
dniowy udział: 100 zł od osoby (10 zł dzien-
nie). W programie zajęcia z ceramiki, rzeźby, 
rysunku, graffi ti, aranżacji przestrzeni. 

Warsztaty tańca hip-hop, latino i towa-
rzyskiego dla młodzieży szkolnej od 9 do 13 
sierpnia w godz. 10-14. Koszt 60 zł za pięć 
spotkań. Kontakt w sprawie warsztatów: 
ul. Prowent 6, Kórnik lub tel. 61 817 08 91, 
515 22 96 60, mail: kok@kornik.pl |  OPRAC. LM

echo-2010_07_4.indd   19echo-2010_07_4.indd   19 2010-07-02   01:12:562010-07-02   01:12:56



www.puszczykowo.pl | ECHOECHO PUSZCZYKOWA | lipiec 201020

AKTUALNOŚCI

 | Msza, orkiestra, 30-kilogramo-
wy tort, dyplomy i odznaczenia – tak 
swoje 60-lecie działalności obcho-
dzili 26 czerwca członkowie Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Puszczykowie. To naj-
starsza organizacja pozarządowa 

GODNY TORT 
NA GODNY 
JUBILEUSZ 

w mieście, zrzeszająca  404 członków.
Po Mszy św. w kościele pw. Matki Bo-

skiej Wniebowziętej zebrani przeszli z or-
kiestrą harcerzy z Mosiny na plac przed 
Biblioteką Miejską, gdzie odbyły się jubile-
uszowe uroczystości. 

Wręczono dyplomy za zaangażowanie 
w prace związku. Odznaczenia przyznano  
za wspieranie jego działań, m.in. Burmistrz 
Miasta Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej. 
– Pani Burmistrz zawsze jest obecna na na-
szych spotkaniach. Z troską i szacunkiem 
podchodzi do osób starszych – argumen-
tuje przewodnicząca zarządu Barabara 
Wojciechowska. | LM

REMONT DWORCA PKP 

10 LAT. Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa 
w tym roku obchodzi 10-lecie działalności. 
Jego członkowie od 11 lat wydają gazetę lokalną 
„Kurier Puszczykowski”. W lipcu ukazał się setny 
jego numer. Za starania dotyczące dworca 
poznańska „Gazeta Wyborcza” przyznała im 
w 2008 r. Białe Pyry, które przyznaje za dobre 
i pełne pasji działania.

 | Rozpoczyna się gruntowna 
odnowa zabytkowego drewniane-
go dworca PKP w Puszczykówku. 
21 czerwca Polskie Koleje Państwowe 
przekazały teren wykonawcy. W lip-
cu zacznie się przygotowywanie pla-
cu budowy, grodzenie terenu prac. 

– Wraz z wykonawcą i Polskimi Liniami 
Kolejowymi chcemy tak zorganizować pra-
ce, żeby pasażerowie jak najmniej odczuli 
zmiany – mówi Alina Stachowiak, dyrek-
tor Wydziału Eksploatacji i Technicznego 
Utrzymania Nieruchomości w Oddziale 
Gospodarowania Nieruchomościami PKP 
SA w Poznaniu. Prace mają zakończyć się 
w październiku. 

Przypomnijmy, że o odnowienie dwor-
ca PKP w Puszczykówku od 2005 roku 
zabiegało w PKP Stowarzyszenie Przyja-
ciół Puszczykowa. Batalia trwała najpierw 
o uporządkowanie terenu przy zabytko-
wym dworcu. Trzy panie ze Stowarzysze-
nia Przyjaciół Puszczykowa, Ewa Komo-
rowska i byłe radne, Gabriela Ozorowska 
i Zofi a Skibińska, kilka lat temu zdecydo-
wały, że posprzątają teren dworca. Zmo-
bilizowały do tego harcerzy, Burmistrz 
Miasta Małgorzata Ornoch-Tabędzka, 
która wspierała te działania, dała wor-
ki na śmieci i rękawice. Nie chcąc jednak 
wchodzić na teren kolei bez pozwolenia, 
próbowały uzyskać zgodę. I wtedy odbiły 

się od urzędniczej machiny. Bo teren wraz 
z budynkiem dworca należy do Oddzia-
łu Gospodarowania Nieruchomościami 
PKP SA w Poznaniu, a perony do PKP Pol-
skie Linie Kolejowe. Były więc odsyłane 
od urzędnika, do dyrektora i wicedyrekto-
ra. W końcu otrzymały pismo, że sprawa zo-
stała przekazana do Zakładu Polskich Linii 
Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, do 
którego należy dworzec w Puszczykówku. 

W marcu 2008 r. panie poprosiły o in-
terwencję „Gazetę Wyboczą”. Po artykule 
także telewizja wyemitowała krótki repor-
taż w ogólnopolskim wydaniu „Teleskopu”. 
Na skutek nagłośnienia koleje zdecydowa-
ły się na wizję lokalną 1 kwietnia 2008 r. 
– Przybyli przedstawiciele wszystkich 
spółek kolejowych odpowiedzialnych 
za teren– wspomina Gabriela Ozorowska. 
Strony uzgodniły wtedy, że uporządkują 
stację wspólnie. Sprzątali członkowie sto-
warzyszenia, harcerze, kilku radnych oraz 

młodzież i dzieci. Usunęli śmieci, zgrabili 
gnijące liście, posadzili iglaki i krzewy. Ko-
lej zdecydowała się zburzyć szpetny budy-
nek toalety obok dworca i starą olejarnię. 
Panie domagały się też odnowy dworca. 
Taką deklarację uzyskały. 

Remont rusza w lipcu. – Byliśmy kon-
sekwentni i uparci i chyba kolej zobaczyła, 
że nie odpuścimy – wspomina Gabriela 
Ozorowska. – Bardzo się cieszymy. Będzie-
my się bacznie przyglądać. Nie pozwolimy, by 
ktoś postawił nam tam plastikowe ławeczki 
– trzeba zachować styl otoczenia zabyt-
kowego budynku – zapowiada Gabriela 
Ozorowska. 

Stowarzyszenie dwukrotnie starało się 
o dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich. Chciałyśmy ustawić stylowe ławki 
i zrobić oświetlenie. Niestety – za każdym 
razem zabrakło dwa, trzy punkty, by dota-
cję otrzymać – wspomina Ozorowska. 

W kwietniowym numerze pokazywa-
liśmy projekty renowacji budynku dwor-
ca i peronu oraz opisywaliśmy, jak się 
ma zmienić. | LIDIA MAJDECKA
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 | Na podstawie porozumienia 
między Urzędem Miejskim i Komen-
dą Policji w Puszczykowie, na potrze-
by naszych policjantów przekazany 
został zestaw komputerowy. Umowa 
przewiduje, że ze środków samorządu 

fi nansowany będzie również dostęp 
do Internetu, tak aby mieszkańcy mo-
gli się również w ten sposób komuni-
kować z lokalnymi stróżami prawa. 

Działa już adres mailowy policja@pusz-
czykowo.pl, na który mieszkańcy mogą 

Z POLICJĄ PRZEZ INTERNET 

BEZPIECZEŃSTWO

ODESZLI 
 04.01.1922 ZBIGNIEW TOMASZ ORNOCH 15.06.2010

 26.06.1918 PIOTR SZAFRANEK 18.06.2010

 18 09.1928 IRENA STANISŁAWA ŁAKOMA 21.06.2010

 08.07.1922 KAZIMIERA SZEFLER 23.06.2010


Wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty 

Pani Burmistrz Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej
SKŁADAJĄ 

PRACOWNICY URZĘDU MIEJSKIEGO, RADA MIASTA PUSZCZYKOWA 
ORAZ REDAKCJA „ECHA PUSZCZYKOWA”

KAMERY 
NA TERENIE CAS 

 | W odpowiedzi na liczne uwa-
gi na temat konieczności zapew-
nienia bezpieczeństwa na terenach 
sportowych Centrum Animacji 
Sportu przy ul. Kościelnej, w lipcu 
wprowadzony zostanie w tym miej-

scu system monitoringu wizyjnego. 
Na początku zostaną zamontowane 

cztery kamery, z których obraz będzie 
transmitowany bezpośrednio na stronę in-
ternetową miasta i będzie ogólnodostępny. 
W ten sposób instalacja, oprócz zapewnie-

nia bezpieczeństwa, będzie spełniała rów-
nież funkcję informacyjną. Każdy będzie 
mógł zajrzeć do Internetu i sprawdzić, czy 
coś ciekawego dzieje się na boiskach i kor-
tach lub też czy są one aktualnie wolne. 

Z czasem system będzie rozbudowywany 
o kolejne kamery w innych miejscach miasta, 
w których czujne oko straży miejskiej, policji 
i mieszkańców jest szczególnie pożądane. | MD

KRONIKA POLICYJNA
 |  W maju i czerwcu funkcjona-

riusze Komisariatu Policji w Pusz-
czykowie ujawnili bądź zatrzymali:

 nieletniego, który ukradł rower górski. 
Sprawę przekazano do sądu dla 
nieletnich, 

 czterech nietrzeźwych kie-
rowców, którzy w trakcie bada-
nia alkomatem w wydychanym 
powietrzu mieli od 0,7 do 2 pro-
mili alkoholu. Grozi im kara po-
zbawienia wolności do lat 2, wy-
sokie grzywny, zatrzymanie prawa jazdy oraz 
zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 3 lat,

 nieletniego, który skradł mienie na-
leżącego do Urzędu Miejskiego w Pusz-
czykowie. Sprawę przekazano do sądu 
dla nieletnich,

 mężczyznę, który usiłował dokonać 
gwałtu na jednej z mieszkanek Puszczyko-
wa. Na wniosek policji został tymczasowo 
aresztowany przez Sąd Rejonowy w Pozna-

niu. Grozi mu do 12 lat pozba-
wienia wolności,

 trzy osoby poszukiwane 
przez sądy celem odbycia kar 
za popełnione przestępstwa.
W omawianym okresie 

prowadzono dwie sprawy 
poszukiwawcze za osoba-

mi zaginionymi.
 Zgłoszono zaginięcie starszego chore-

go mężczyzny. Poszukiwania trwały całą 
noc. Zaginionego odnaleziono żywego 
po 10 godzinach od przyjęcia zgłoszenia 
w innej miejscowości, wykorzystując 

nawigację telefoniczną oraz urządzenie 
do namierzania telefonu, który mężczyzna 
posiadał przy sobie.

 Zgłoszono zaginięcie siedmioletniego 
chłopca, który opuścił dom w niewyjaśnio-
nych okolicznościach. Natychmiastowa 
reakcja i niezwłocznie podjęte działania 
przez policję przyczyniły się do odnalezie-
nia chłopca żywego i zdrowego 20 minut 
po przyjęciu zawiadomienia. Chłopca od-
naleziono na terenie Puszczykowa.

W wymienionym okresie policjanci 
przeprowadzili 124 interwencje, obsłużyli 
11 kolizji drogowych oraz 2 wypadki drogo-
we. Nałożyli łącznie 47 mandatów karnych 
za wykroczenia drogowe i porządkowe, 
sporządzili 8 wniosków o ukaranie do sądu 
grodzkiego. |   ROBERT RASZTORF, 

 KOMENDANT POLICJI W PUSZCZYKOWIE 

przesyłać swoje zapytania i wnioski a także 
uzyskać potrzebne informacje.

Mamy nadzieję, że uruchomienie łą-
cza internetowego poprawi komunikację 
z policjantami oraz zbliży ich do miesz-
kańców. |  MACIEJ DETTLAFF, SEKRETARZ MIASTA 
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SPORT

CO? GDZIE? KIEDY?
LIPIEC NA SPORTOWO W CAS 
CENTRUM ANIMACJI SPORTU, UL. KOŚCIELNA 7
Poniedziałki: 5, 12, 19, 26 lipca
| godz. 8.30-10.15 – Akademia Tenisa – szkoły podstawowe, kl. I –III
| godz. 10.15-12 – Akademia Tenisa – szkoły podstawowe, kl. IV – VI
| godz. 10.15-11.45 – Gry i zabawy ogólnorozwojowe – szkoły podstawowe, kl. I – III
| godz. 12-14 – Akademia Tenisa – gimnazja
| godz. 12.15-13.30 – Gry i zabawy ogólnorozwojowe – szkoły podstawowe, kl. IV – VII
| godz. 14-15.30 – Gry zespołowe – gimnazja 
| godz. 16-17.30 – Siatkówka plażowa – szkoły podstawowe
| godz. 17.30-19 – Siatkówka plażowa – PTPS Puszczykowo
| godz. 19-21 – Futbol amerykański 

Wtorki: 6, 13, 20, 27 lipca
| godz. 8.30-10.15 – Akademia Tenisa – szkoły podstawowe, kl. I –III
| godz. 10.15-12 – Akademia Tenisa – szkoły podstawowe, kl. IV – VI
| godz. 10.15-11.45 – Gry i zabawy ogólnorozwojowe – szkoły podstawowe, kl. I – III
| godz. 12-14 – Akademia Tenisa – gimnazja
| godz. 12.15-13.30 – Gry i zabawy ogólnorozwojowe – szkoły podstawowe, kl. IV – VII
| godz. 14-15.30 – Gry zespołowe – gimnazja 
| godz. 15-16 – Piłka nożna – szkoły podstawowe
| godz. 16-17 – Piłka nożna – gimnazja
| godz. 16-17 – Nordic Walking – seniorzy, grupa zaawansowana

Środy: 7, 14, 21, 28 lipca
| godz. 8.30-10.15 – Akademia Tenisa – szkoły podstawowe, kl. I –III
| godz. 10.15-12 – Akademia Tenisa – szkoły podstawowe, kl. IV – VI
| godz. 10.15-11.45 – Gry i zabawy ogólnorozwojowe – szkoły podstawowe, kl. I – III

| godz. 12-14 – Akademia Tenisa – gimnazja
| godz. 12.15-13.30 – Gry i zabawy ogólnorozwojowe – szkoły podstawowe, kl. IV – VII
| godz. 14-15.30 – Gry zespołowe – gimnazja 
| godz. 16-17.30 – Siatkówka plażowa – szkoły podstawowe
| godz. 16.30-17.30 – Boule
| godz. 17.30-19 – Siatkówka plażowa – PTPS Puszczykowo
| godz. 18-19.30 – Piłka nożna – weterani 
| godz. 19.30-21.30 – Futbol amerykański 

Czwartki: 8, 15, 22, 29 lipca
| godz. 8.30-10.15 – Akademia Tenisa – szkoły podstawowe, kl. I –III
| godz. 10.15-12 – Akademia Tenisa – szkoły podstawowe, kl. IV – VI
| godz. 10.15-11.45 – Gry i zabawy ogólnorozwojowe – szkoły podstawowe, kl. I – III
| godz. 12-14 – Akademia Tenisa – gimnazja
| godz. 12.15-13.30 – Gry i zabawy ogólnorozwojowe – szkoły podstawowe, kl. IV – VII
| godz. 14-15.30 – Gry zespołowe – gimnazja 
| godz. 15-16 – Piłka nożna – szkoły podstawowe
| godz. 16-17 – Piłka nożna – gimnazja
| godz. 16-17 – Nordic Walking – seniorzy, grupa zaawansowana

Piątki: 9, 16, 23, 30 lipca
| godz. 8.30-10.15 – Akademia Tenisa – szkoły podstawowe, kl. I –III
| godz. 10.15-12 – Akademia Tenisa – szkoły podstawowe, kl. IV – VI
| godz. 10.15-11.45 – Gry i zabawy ogólnorozwojowe – szkoły podstawowe, kl. I – III
| godz. 12-14 – Akademia Tenisa – gimnazja
| godz. 12.15-13.30 – Gry i zabawy ogólnorozwojowe – szkoły podstawowe, kl. IV – VII
| godz. 14-15.30 – Gry zespołowe – gimnazja
| godz. 16-17.30 – Siatkówka plażowa – szkoły podstawowe
| godz. 16.30-17.30 – Boule
| godz. 17.30-19 – Siatkówka plażowa – PTPS Puszczykowo
| godz. 19-21 – Futbol amerykański

WOLNE MIEJSCA NA OBÓZ
 | Są jeszcze wolne miejsca na 

kolonie do Szczawy. Można zgłaszać 
dzieci. Koszt obozu częściowo pokry-
wa Miasto Puszczykowo.

Obóz w górskiej miejscowości, na obrze-
żach Gorczańskiego Parku Narodowego 
odbędzie się w terminie 18 – 25 lipca br. 
W programie: bezpieczne i łagodne trasy 
szlakami pieszymi, wycieczki autokarowe, 

ognisko, zajęcia sportowe na przyszkol-
nych boiskach, zakwaterowanie w domu 
wypoczynkowym, trzy posiłki dziennie 
i podwieczorek.

Pokrywane są koszty przewozu, opieki 
kadry, ubezpieczenie oraz częściowo kosz-
ty obozu. Opłata za uczestnictwo jednego 
ucznia wynosi 400 zł.

Przy zapisie należy przedstawić dowód 

wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł. Pozo-
stałą część kwoty należy wpłacić najpóźniej 
tydzień przed wyjazdem. Wpłaty moż-
na dokonać na konto Urzędu Miejskiego 
w Puszczykowie: GBS Mosina 36 9048 
0007 0000 6028 2000 0001 – z dopiskiem 
„Obóz Szczawa” oraz podaniem imienia 
i nazwiska uczestnika obozu.

Informacji udzielają: Joanna Hejnowicz 
tel. 666 85 13 82 oraz Zbigniew Gorzelanny 
tel. 600 88 26 22. | MOS

TURNIEJ OLD BOYS 35+
 | Na boisku Orlik przy ul. Jaro-

sławskiej 16 czerwca odbył się turniej 
piłkarski Old Boys 35+. 

Impreza skierowana była do drużyn, 
w których grają mężczyźni mający powyżej 
35 lat. W zawodach wystartowały trzy druży-
ny: Real, Ekos i Stykom. Zawody rozegrano 
systemem każdy z każdym. Poszczególne me-
cze zakończyły się następującymi wynikami:

Real – Ekos 0 – 0
Stykom – Ekos 1 – 3 
Real – Stykom 5 – 1

Ostatecznie pierwsze miejsce zajął 
zespół Real, drugie miejsce – Ekos, trze-
cie – Stykom. Na koniec drużyny zosta-
ły nagrodzone pucharami, ufundowa-
nymi przez Centrum Animacji Sportu 
w Puszczykowie. 

Turniej zorganizował Tomasz Kocza-
jewski, który również był sędzią zawo-
dów. | TOMASZ KOCZAJEWSKI, JOANNA HEJNOWICZ
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SPORTPIKNIK 
Z OLIMPIJCZYKAMI 

 | Pierwszy Piknik z Olimpijczy-
kami 13 czerwca zorganizowali Rada 
Rodziców, dyrekcja Gimnazjum nr 1 
oraz członkowie Klubu Olimpijczyka 
z Puszczykowa. Gościem był mistrz 
świata w wioślarstwie i patron klubu 
– Marek Łbik. 

Piknik rozpoczął się na scenie przy Bi-
bliotece Miejskiej prezentacją członków 
Klubu Olimpijczyka „Jantar” z Racotu. 
Przybyli, aby rywalizować w meczach pił-
ki nożnej chłopców, koszykówce dziewcząt 
i zawodach lekkoatletycznych z uczniami 
Gimnazjum nr 1 pod opieką Wiesława 
Bartkowiaka i Marleny Jagaciak. Roze-
grany został turniej klas w konkursach 
m.in. na najlepszy ubiór kibiców i z wiedzy 
olimpijskiej. 

Patron Klubu Olimpijczyka w Puszczy-
kowie, najlepszy polski sportowiec roku 
1987 – kanadyjkarz, m.in. czterdziesto-
krotny mistrz Polski, dziesięciokrotny me-
dalista Mistrzostw Świata (dwa razy złoty), 
zdobywca srebrnego i brązowego medalu 
na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu, popro-
wadził i sędziował I Otwarte Mistrzostwa 
Miasta w Wyścigach na Ergonometrach 
Wioślarskich. Pomagała mu kilkukrotna 
Mistrzyni Polski w wioślarstwie, olimpijka 
z Moskwy Ewa Pomes, nauczycielka w-f 
w gimnazjum nr 2 i współzałożycielka KO.

Patronat objął Urząd Miejski w Pusz-
czykowie na czele z Burmistrz Małgorza-
tą Ornoch-Tabędzką i Centrum Animacji 
Sportu. Jego kierownik Joanna Hejnowicz 
wystartowała też w zawodach. Najlepszą 
w konkurencji 11 pań w kategorii Open 
była Ewa Linkowska przed Joanną Po-
peć, w kategorii 40 plus – Krystyna Zych, 
do lat 20 – Marta Sworowska. Wśród 23 
panów zwyciężył dyrektor gimnazjum 
– Tomasz Żak, do lat 40 – Waldemar Po-
peć, a do lat 20 – Kuba Łakomy. Zwycięzcy 
otrzymali od Marka Łbika repliki olimpij-
skich medali, a pozostali nagrody rzeczowe.

Gościem był także sprinter Marcin 
Urbaś – m.in. mistrz Uniwersjady w Pekinie 
w 2001 r., Halowy Mistrz Europy na 200 m 
w 2002 r. i brązowy medalista w 2005 r. 
Reprezentował Polskę na Igrzyskach Olim-
pijskich w Sydney w 2004 r. i w Atenach 
w 2008 r. Wielokrotny mistrz kraju na 60, 
100 i 200 metrów – do dzisiaj jest rekor-

dzistą Polski na 200 m na otwartym sta-
dionie (19,98 s na Mistrzostwach Świata 
w Sewilli w 1999 r. – był drugim w historii 
białym sprinterem, który złamał barierę 20 
sekund), i w hali (20,55 s). Znany też z tego, 
że po zakończeniu kariery zaśpiewał na 
płycie Patrycji Markowskiej i wziął udział 
w „Tańcu z gwiazdami”. Na pikniku popro-
wadził trening sprinterski oraz był sędzią 
zawodów w biegach i skoku w dal, które ro-
zegrane zostały na szkolnym boisku. 

Dzięki Aldonie Rajewskiej z Rady Ro-
dziców imprezę uświetnił też Wojciech 
Ziemniak – założyciel i prezes Szkolnego 
Klubu Sportowego „Jantar" w Racocie, 
wiceprzewodniczący komisji terytorialnej 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, poseł 
V i VI kadencji. Organizator wyjazdów 
m.in. na Igrzyska Olimpijskie przeka-
zał klubowi album z ostatnich zimowych 
igrzysk i obiecał współpracę. 

Dochód ze sprzedaży artykułów spo-
żywczych, przygotowanych przez rodzi-
ców uczniów jedynki oraz z licytacji piłek 
i koszulek z autografami gwiazd polskiego 
sportu, przekazany zostanie na potrzeby 
uczniów gimnazjum.

Większość uczestników uznała piknik 
za udany. Organizatorzy dziękują za pomoc 
i współpracę wszystkim zaangażowanym 
w ten projekt. | MARIUSZ FRĄCKOWIAK
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INFORMATOR MIEJSKI
TELEFONY ALARMOWE
Numer Alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne 994
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992

WAŻNE TELEFONY
Policja w Puszczykowie 602 430 098, 61 841 30 20
Straż Miejska – w godz. 7-22 0 692 458 534
Pogotowie Ratunkowe w Luboniu 61 81 30 999
Zespół Zarządzania Kryzysowego 24h 602 444 900
Szpital w Puszczykowie 61 89 84 000
Przychodnia Zdrowia POZMED 61 830 14 74, 61 830 14 77
Przychodnia Zdrowia SALUS 61 813 32 03
Poradnia Lekarsko-Stomatologiczna MEDICOR 0-61 898 42 22

WAŻNE PLACÓWKI I URZĘDY
Urząd Miejski 61 898 37 00, ul. Podleśna 4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 61 819 46 48, ul. Wysoka 1
Urząd Pocztowy 61 898 30 13, ul. Magazynowa 2
Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie 
61 819 46 49, ul. Wysoka 1
Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera 61 813 37 94, 
ul. Słowackiego 1
Salon Artystyczny – Pałac Ślubów, ul. Podleśna 17
Prywatne Przedszkole Nr 1 „Pracowite Pszczółki” 61 813 30 52, 
ul. Wysoka 2
Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Stokrotka” 61 813 32 57, 
ul. Niepodległości 14
Niepubliczne Przedszkole Nr 3 „Leśni Przyjaciele” 61 813 31 52 
ul. Przyszkolna 1 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza 61 813 34 61, 
ul. Wysoka 2 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich 61 813 33 71, 
ul. Kasprowicza 1
Gimnazjum Nr 1 im. Alberta Einsteina 61 819 43 57, ul. Wysoka 2 
Gimnazjum Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego 61 819 46 87, 
ul. Kasprowicza 1 
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 61 813 34 11, 
ul. Kasprowicza 3

ROZKŁAD JAZDY DO POZNANIA
PKP Puszczykówko > Poznań 
6:53, 7:38, 8:32**, 9:04*, 14:02**, 15:26*, 19:22, 21:08***21:55, 21:56**
Poznań > Puszczykówko
5:05, 6:15s, 7:45, 10:00*, 10:15s, 13:45*, 14:45, 15:45, 16:45, 18:45, 19:45, 19:57***, 21:45, 
22:45, 22:55 
Ze stacji Puszczykowo pociągi odjeżdżają 3 min. później, * – nie kursuje w soboty i niedziele, 
** – nie kursuje w niedziele, *** – kursuje tylko w niedziele, s – nie kursuje w soboty

MPK Linia 651 Puszczykowo, ul. Nadwarciańska las > Poznań Dębiec
4:52, 5:30*, 5:38, 6:33, 7:18, 7:30**, 8:37, 9:30**, 9:53, 10:42, 11:30**, 13:30**, 14:13, 14:47, 
16:10**, 16:13, 16:47, 18:08, 18:10, 18:10**, 20:10**, 20:13, 22:20**, 22:23, 23:50**, 23:53.  
Na kolejnych przystankach w Puszczykowie autobusy są co minutę lub dwie: Niwka szpital, Nadwarciańska, 
Dworcowa, Puszczykówko D.K., Libelta, Piaskowa, rondo, Kościelna, Wiosenna, Źródlana, Puszczykowo, D.K. 
Poznań Dębiec > Puszczykowo D.K.
4:42, 5:02*, 5:22, 6:00, 6:32**, 6:55, 7:45, 8:35**, 8:40, 9:45, 10:32**, 11:05, 11:52, 12:35**, 
12:55, 13:52, 14:32**, 14:52, 15:42, 16:42, 17:15**, 18:02, 19:12**, 19:35, 21:12**, 21:20, 
23:12**, 23:17 Na następnych przystankach w Puszczykowie autobusy są kolejno co minutę lub dwie 
później: Źródlana, Wiosenne, Kościelna, rondo, Piaskowa, Libelta, Puszczykówko D.K., Dworcowa, 
Nadwarciańska, Niwka szpital.
Bez gwiazdek – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, * kursuje w soboty z wyjątkiem świąt, 
** kursuje w soboty, niedziele i święta

Linia Eko-Rondo Puszczykowo/Niwka > Poznań/Dębiec
4:30*, 5:20, 6:20*, 7:00, 8:10**, 9:10, 10:10**, 11:15, 12:10**, 13:15, 14:05**, 15:05, 15:55**, 
17:40**, 19:00**, 20:40**, 22:00**, 23:30***

Dębiec/Poznań > Puszczykowo/Niwka
5:20*, 6:20, 7:00*, 8:10, 9:10**, 10:10, 11:15**, 12:10, 13:15**, 14:05, 15:00**, 15:55, 16:40**, 
18:20**, 19:50**, 21:30**, 22:30**
Bez gwiazdek – kursuje w dni robocze, *kursuje w dni robocze i soboty, 
**kursuje w dni robocze, soboty i niedziele , ***kursuje tylko w piątki

PKS Puszczykowo, ul. Poznańska/Piaskowa > Poznań
5:41 F#m, 6:05 F#m, 6:54 F#m, 6:56 S #, 6:56 CYL*, 7:35 HF#m, 7:36 F#m, 7:39 S#, 
8:20 FG#, 8:20 CLY*, 8:20 HF#m, 9:41 F#m, 10:30 F#m, 12:36 L#, 12:50 F#m, 14:35 F#m, 16:11 
Ln, 16:20 Ln, 19:15 Lnb#, 20:56 Rn 
Poznań > Puszczykowo, ul. Poznańska/Piaskowa
5:25 F#m, 6:35 Fm#, 8:20 F#m, 9:40 L, 10:30 L, 13:00 F#m, 13:40 S#, 13:40 HF#m, 
14:30 Fm#, 15:15 R, 16:00 F#m, 16:30 S, 16:40 R, 17:30 R, 20:15 Lbn#
# – nie kursuje 10.11, 29-30.12.2008, 02.01.2009, 12.06.2009, m – nie kursuje 24.12 i 31.12, 
L i R – nie kursuje 25-26.12, 01.01 i w święta Wielkanocy, b – nie kursuje 15.08, 01.11, 11.11.2008, 
01.05 i 11.06. 2009, n – nie kursuje 24.12, 31.12 i w Wielką Sobotę

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW
BURMISTRZ MIASTA Małgorzata Ornoch-Tabędzka
Poniedziałki 14.00 – 16.00, Środy 8.00 – 10.00 

ZASTĘPCA BURMISTRZA Tomasz Zwoliński
Wtorki 12.00 – 15.00, Czwartki 9.00 – 12.00
Prosimy o wcześniejsze umawianie się na wizyty u Burmistrzów Miasta.

SEKRETARZ Maciej Dett laff 
Poniedziałki 13.00 – 15.00, Środy 8.00 – 10.00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA Marek Błajecki
e-mail: marek.blajecki@wp.pl

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO 
Janusz Szafarkiewicz
e-mail: januszszafarkiewicz@wp.pl

DYŻURY RADNYCH
Poniedziałki 16.00 – 17.00
Po uprzednim skontaktowaniu się 
telefonicznie lub e-mailowo.

BIURO RADY MIASTA
tel. 0-61 898 37 34, e-mail: rada@puszczykowo.pl
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