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FELIETON

Uroki zimy
Szanowni Państwo,

Z tej zimy zadowolone są przede wszystkim dzieci, 
miłośnicy sportów zimowych i… wszystkie fi rmy odśnieżające. 
Jako osoba doświadczająca na co dzień uciążliwości aury 
(po mojej nieutwardzonej ulicy pług przejechał bodaj jeden raz) 
wczuwam się oczywiście w zimowe problemy mieszkańców 
i staram się w miarę możliwości je rozwiązać. Żeby jednak 
nie popaść w rozpacz z powodu powiększającej się dziury 
budżetowej, staram się również dostrzec pozytywy 
nieoczekiwanego powrotu do normy. Takie zimy pamiętam 
przecież z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, kiedy to 
wszyscy zgodnie wyznawali fi lozofi ę „jak jest zima, znaczy musi 
być zimno”. Ludzie  ruszali wtedy „wespół zespół” do odśnieżania 
chodników, a w soboty i niedziele na sanki, narty i lodowiska. 
Wychodząc w ubiegłą niedzielę na spacer rozejrzałam się 
z radością wokoło, bo zobaczyłam, że poza niezadowolonymi są 
również mieszkańcy, którzy potrafi ą czerpać przyjemność 
z mroźnej i śnieżnej zimy. W lesie spotkałam kilka osób 
na nartach biegowych, na zakolu Warty z górki zjeżdżała cała 
chmara dzieci, a lodowisko przy ul. Kościelnej, mimo siarczystego 
mrozu, było jak zwykle zatłoczone. Wokół pawilonu CAS dumnie 
prezentowały się piękne bałwany i ulepione przez dzieci w czasie 
ferii igloo. Do pełnego szczęścia brakowało mi tylko dźwięku 
dzwoneczków, przemykających duktami leśnymi, konnych 
kuligów. Konie w Puszczykowie nadal są, ale sanie nieużywane 
od kilku lat podobno się rozsypały. 

Co się więc zmieniło? Dlaczego teraz częściej dostrzegamy 
same uciążliwości i nie widzimy uroków zimy? Pewnie głównie 
dlatego, że przestaliśmy chodzić pieszo i jeździmy samochodami. 
Jednocześnie w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku była 
zaledwie ¼ obecnych samochodów i śnieżne pryzmy, 
czy wręcz tunele wzdłuż krawężników nie przeszkadzały 
nikomu w parkowaniu. Od tamtego czasu przybyło również 
w Puszczykowie kilkanaście ulic do odśnieżania. Dla nowych 
mieszkańców naszego miasta, mieszkających jeszcze niedawno 

w blokach, jest to nowy obowiązek. Poza tym generalnie ludzie 
mieli więcej czasu, więcej było wzajemnej życzliwości i gotowości 
współdziałania. Nie pamiętam, by ktoś się wykłócał, że jeśli 
chodnik nie przylega do płotu, to on nie musi go sprzątać. 
Każdy brał łopatę i gdy trzeba było, to pomógł odśnieżyć jeszcze 
chodniki lub ścieżki kilku sąsiadów. 

Gdy piszę te słowa, za oknem jest lekka odwilż. Z niepokojem 
myślę jednak o tym, co nas jeszcze czeka. Jak dobrze, że udało się 
w Puszczykowie w porę obciąć większość gałęzi nad przewodami 
elektrycznymi i łamiące się pod ciężarem śniegu konary nie 
pozbawiły nas prądu, tak jak to miało miejsce na południu Polski. 
Zima jeszcze trwa. Może dalej padać lub mrozić. Wszyscy boją się, 
co będzie działo się na ulicach, szczególnie tych nieutwardzonych, 
gdy śnieg zacznie się gwałtownie topić. Na szczęście nie grożą 
nam takie powodzie, jak w województwie lubelskim. 
Nie znaczy to jednak, że lekceważymy zagrożenie. Gminny 
Zespół Zarządzania Kryzysowego pozostaje w pełnej gotowości 
przez 24 godziny na dobę. Ustalenia związane z przebiegiem 
ewentualnej akcji ratowniczej odbywają się  również na szczeblu 
powiatowym i wojewódzkim. Przy okazji chcę Państwu 
zarekomendować małą ulotkę, poradnik przeciwpowodziowy 
wydany w  ubiegłym roku przez Wydział Zarządzania 
Kryzysowego Wielkopolskiego (WZK) Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu (www.poznan.uw.gov.pl/wzk). Jest jedną z sześciu 
już wydanych ulotek edukacyjnych, których celem jest 
przygotowanie społeczeństwa na wypadek wystąpienia sytuacji 
kryzysowej lub katastrofy. Z niej dowiedzieć się można między 
innymi o tym, jak przygotować niezbędnik, który będzie 
potrzebny przy ewakuacji i jak w razie zagrożenia życia i zdrowia 
powinna wyglądać sygnalizacja kolorami. Pewnie nie wszyscy 
wiedzą, że  fl aga biała oznacza potrzebę ewakuacji, niebieska 
– potrzebę pomocy medycznej, a czerwona potrzebę wody 
i żywności. Życzmy sobie, byśmy nigdy nie musieli 
w Puszczykowie z nich korzystać. | 

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA, 
 BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

echo-2010_02-2.indd   3echo-2010_02-2.indd   3 2010-02-10   13:51:322010-02-10   13:51:32



www.puszczykowo.pl | ECHOECHO PUSZCZYKOWA | luty 20104

RADA MIASTA

oraz kolejnego zespołu boisk sportowych 
Orlik na Nowym Osiedlu. Więcej o wydat-
kach i dochodach miasta na bieżący rok pi-
szemy na s. 5

Za przyjęciem uchwały budżetowej głoso-
wało dziewięciu radnych: Stanisław Balbierz, 
Marek Błajecki, Zbigniew Czyż, Róża Grześ-
kowiak, Ewelina Marcinkowska, Danuta 
Panek-Janc, Ewa Pietrzak, Urszula Rudziń-
ska, Maciej Schneider. Przeciw przyjęciu 
budżetu było pięć osób: Andrzej Balcerek, 
Andrzej Dettloff, Władysław Hetman, 
Krzysztof Jopek, Janusz Szafarkiewicz. 

Radny Maciej Stelmachowski był nieobecny. 
Rada przyjęła uchwałę o utworzeniu 

samorządu pomocniczego osiedla Niwka 
Stara i nadaniu mu statutu. Więcej na ten 
temat na s. 6. 

Radni wyrazili zgodę na dzierżawę ok. 
40,5 m kw. gruntu na Niwce na 10 lat fi rmie 
Aquanet. Dzięki temu firma będzie miała 
możliwość swobodnego dysponowania kon-
tenerem, w którym znajdują się urządzenia 
monitorujące prace przepompowni. Do kon-
tenera dochodzi korytarz sanitarny, w któ-
rym prowadzone są kable i urządzenia. Aby 
fi rma w ramach prowadzonej modernizacji 
mogła zainwestować i wymienić sprzęt, musi 
mieć prawo dysponowania nieruchomością. 

Decyzją radnych zmieniono zapisy 
uchwały dotyczącej przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów nadwar-
ciańskich w rejonie ul. Cyryla Ratajskiego 
i  Nadwarciańskiej. Nowa uchwała dopuszcza 
rozdzielenie terenu na dwie strefy: należące 
do miasta zakole Warty, a także tereny na ty-
łach ul. Nadwarciańskiej z gruntami należą-
cymi do prywatnych właścicieli oraz w części 
do Skarbu Państwa i Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Taki podział umożliwi pla-
nowanie prac w dwóch niezależnych opra-
cowaniach i przyspieszy uchwalenie planu 
w części, która jest własnością miasta. 

Spis wszystkich przyjętych na sesji uchwał 
zamieszczamy poniżej.|  LIDIA MAJDECKA

 | Na sesji 20 stycznia radni przy-
jęli budżet na 2010 rok. Dochody mia-
sta wyniosą w tym roku 30 692 180 zł, 
a wydatki 35 257 080 zł. Najwięcej 
pieniędzy pochłonie rozbudowa bu-
dynku Szkoły Podstawowej oraz Gim-
nazjum nr 2 w Puszczykowie. 

Wśród ważniejszych zadań inwestycyj-
nych miasto planuje zakończenie budowy 
płyty Rynku, budowę ul. Gołębiej, przebu-
dowę ul. Czarneckiego i Studziennej (pod 
warunkiem uzyskania funduszy z Unii Eu-
ropejskiej), budowę dróg według rankingu 

BUDŻET UCHWALONY 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na sesję Rady Miasta, 
która odbędzie się 24 lutego 2010 r. 
o godz. 17 w sali sesyjnej w budynku 
Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1. 
Jednocześnie informujemy, 
że termin posiedzeń Komisji Rady Miasta 
i terminy dyżurów radnych znajdują się 
na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie 
internetowej miasta: www.puszczykowo.pl

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

 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy 
Rady Miasta Puszczykowa na rok 2010.

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

 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 183/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Puszczykowa.

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości (ul. Norwida).

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości (ul. Wiązowa).

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na dzierżawę gruntu położonego w obrębie 
geodezyjnym Niwka, części działki nr 971/5.

 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 150/05/IV Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 8.02.2005 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów nadwarciańskich położonych 
w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego 
i Nadwarciańskiej.

 Uchwała w sprawie Miejskiego Programu 
Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2010.

 Uchwała w sprawie utworzenia osiedla 
Niwka Stara w Puszczykowie oraz nadania 
mu statutu. 

 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010.
 Radni zapoznali się ze sprawozdaniem 

z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2009.

UCHWAŁY PRZYJĘTE 
NA SESJI 20 STYCZNIA: 
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AKTUALNOŚCI

BUDŻETOWE DECYZJE 
NA 2010 ROK  

 | Plan dochodów i wydatków 
czyli budżet gminy jest uchwala-
ny na rok kalendarzowy w formie 
uchwały budżetowej. Projekt budże-
tu przygotowuje burmistrz, nato-
miast radni analizują go i zgłaszają 
propozycje zmian.

W dniu 20 stycznia Rada Miejska 
w Puszczykowie przyjęła budżet na rok 2010. 
Dochody miasta wyniosą 30 692 180 zł, 
wydatki natomiast 35 257 080 zł. 

DOCHODY
Najwięcej pieniędzy, bo aż 13 010 567 zł 

(42,39% wszystkich dochodów miasta) 
pochodzić będzie z udziału Puszczykowa 
w podatku dochodowym od osób fi zycznych 
– mieszkańców, którzy zameldowani są 
w Puszczykowie. Gdyby wszyscy miesz-
kający w Puszczykowie zameldowali 
się w naszym mieście, dochody bu-
dżetu byłyby zdecydowanie wyższe.

Dużą grupą dochodów – 11 650 084 zł 
– stanowią inne dochody własne, m.in. 
podatki od nieruchomości i transportu. To 
37,96% ogólnej puli dochodów. Czy możli-
wy jest wzrost tej kwoty? Tak, dochody w tej 
grupie mogłyby być o kilkaset tysięcy wyż-
sze, w przypadku spłaty zaległych podatków 
przez osoby fi zyczne i fi rmy funkcjonujące 
na terenie miasta. Obecnie księgowość 
Urzędu Miejskiego prowadzi kilkaset po-
stępowań egzekucyjnych w celu ściągnięcia 
zaległych podatków.

Dotacje celowe, które Puszczykowo 
otrzyma z budżetu państwa na realizację 
zadań to 5% dochodów na 2010 rok. 12,60% 

dochodów stanowi subwencja oświatowa 
wyliczana na podstawie liczby uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów.

WYDATKI
Lwią cześć środków pochłoną in-

westycje – około 31%. Jednym z waż-
niejszych zadań jest budowa dróg w mie-
ście, według zmodyfi kowanego w ub. roku 
przez radnych rankingu. Na ten cel przezna-
czono ponad 6 mln zł. Na zadania związane 
z transportem, w tym inwestycje drogowe, 
zaplanowano ponad 18,26% wszystkich 
wydatków. 

Ponad 30% budżetu miasto prze-
znaczyło na oświatę, m.in. utrzyma-
nie czterech szkół, dofinansowanie pięciu 
przedszkoli niepublicznych oraz rozbudowę 
Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 2. 
W tym roku dobudowane zostaną sala gim-
nastyczna i dodatkowe sale lekcyjne. Du-
żym obciążeniem dla miasta jest dopłacanie 
z podatków mieszkańców różnicy pomiędzy 
subwencją oświatową a kosztami utrzy-
mania szkół. Z budżetu państwa miasto 
otrzymuje subwencję oświatową w wyso-
kości 3 868 452 zł, a łączne wydatki na za-
dania oświatowe w roku 2010 zaplanowano 
na kwotę 10 855 147 zł (w tym ok. 2 500 000 zł
na rozbudowę szkół). Tak więc subwen-
cja pokrywa jedynie 35,64% wydat-
ków na oświatę i nie pokrywa nawet kosz-
tów wynagrodzeń pracowników oświaty. 

Na zadania z zakresu gospodarki miesz-
kaniowej oraz gospodarki komunalnej 
i ochrony środowiska miasto zarezerwowa-
ło ok. 11% ogólnej puli wydatków. Są to wy-
datki m.in. na utrzymanie porządku i czy-
stości w mieście (zimowe utrzymanie dróg 

i chodników, utrzymanie zieleni w mieście 
itp.), na budowę i remont mieszkań komu-
nalnych. Około 9% miasto wyda na pomoc 
społeczną. Zwiększającemu się zapotrze-
bowaniu na świadczenia i usługi pomocy 
społecznej towarzyszy z roku na rok realny 

WYDATKI MIASTA PUSZCZYKOWA NA ROK 2010

OŚWIATA 
I WYCHOWANIE 

33%

TRANSPORT 
I ŁĄCZNOŚĆ

19%

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

11%

POMOC
SPOŁECZNA

9%

KULTURA
FIZYCZNA
I SPORT

6%

TURYSTYKA

5%

BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA

2%

OBSŁUGA
DŁUGU
PUBLICZNEGO

1%
GOSPODARKA

MIESZKANIOWA

6%
KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

4%

RÓŻNE 
ROZLICZENIA

2%

INNE

2%

wzrost wydatków.
Na kulturę oraz sport miasto chce przeznaczyć 

10% budżetu.
Do najważniejszych inwestycji do zrealizowania 
w 2010 roku należą: 

 rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej 
oraz Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie 
(budowa sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych)

 dokończenie budowy płyty Rynku oraz budowa 
dróg według rankingu

 budowa kolejnego zespołu boisk sportowych Orlik 
w Puszczykowie (tym razem na Nowym Osiedlu)

 kontynuowanie remontu przyziemia dawnej szkoły 
na potrzeby MOPS – z udziałem środków unijnych 

 zakończenie adaptacji dawnej szkoły na potrzeby 
Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury

 dalsze prace związane z budową przystani 
nad Wartą 

 adaptacja budynku przy ul. Przecznica 
na mieszkania komunalne

 budowa punktu Eko-Info (w przypadku 
otrzymania dofi nansowania). 

Burmistrz Miasta zdaje sobie sprawę 
z ogromu potrzeb mieszkańców i ograni-
czonych możliwości ich wykonania. Dla-
tego jedyną możliwością władz miasta jest 
wypośrodkowanie oczekiwań i rozłożenie 
w czasie ich realizacji. |  PIOTR SZMYTKOWSKI, 

 SKARBNIK MIASTA PUSZCZYKOWA 
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AKTUALNOŚCI

PIERWSZY SAMORZĄD 
NA OSIEDLU 

 | Na ostatniej sesji Rada Miasta 
Puszczykowa podjęła historyczną 
decyzję. Na wniosek mieszkańców 
obszaru wyznaczonego przez ulice: 

Nadwarciańską, Niwka Stara, Mocka 
i rzekę Wartę, Radni przyjęli uchwałę 
powołującą do życia pierwszy samo-
rząd pomocniczy w naszym mieście 
– Osiedle Niwka Stara. 

Najważniejszymi przyczynami podję-
cia tej oddolnej inicjatywy była aktywność 
mieszkańców tego terenu oraz chęć inte-
gracji lokalnej społeczności osiedla. Dzięki 
przyjętemu rozwiązaniu mieszkańcy zyskali 
możliwość współdecydowania w kwestiach 
związanych z ich najbliższym sąsiedztwem, 
co pozwoli na lepsze poznanie oczekiwań 
społecznych oraz efektywniejsze wykorzy-
stanie środków budżetowych. W przyjętym 
przez Radę Miasta Statucie Osiedla Niwka 
Stara zapisano, że do zadań osiedla należy 

zapewnienie udziału mieszkańców w zaspo-
kajaniu ich zbiorowych potrzeb, a w szcze-
gólności inicjowanie przedsięwzięć lokal-
nych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności osiedla oraz opiniowanie, 
na wniosek Burmistrza Miasta, projektów 
uchwał Rady.

Procedura przewiduje, że po wejściu 
w życie uchwały Rady Miasta (dwa tygodnie 
po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego) zostanie 
zwołane zebranie mieszkańców osiedla, 
na którym zostanie wybrany trzyosobowy 
Zarząd Osiedla wraz z przewodniczącym. 
Prawo głosu na zebraniu osiedlowym mają 
wyłącznie osoby zameldowane w Puszczy-
kowie lub wpisane do rejestru wyborców 
na obszarze osiedla.

Mamy nadzieję, że przykład mieszkań-
ców Niwki Starej będzie bodźcem do inte-
gracji kolejnych wspólnot lokalnych naszego 
miasta i przyczyni się do jeszcze lepszej ko-
munikacji pomiędzy Urzędem i Radą Miasta 
a mieszkańcami. |  MACIEJ DETTLAFF, 

 SEKRETARZ MIASTA PUSZCZYKOWO

 | Jak pisaliśmy w styczniowym numerze „Echa” wiosną br. w Puszczykowie przeprowadzony będzie spis próbny 
przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań, który odbędzie się w 2011 roku. W najbliższych 
dniach do rąk mieszkańców trafi  list Burmistrz Miasta na ten temat, który publikujemy poniżej.

SPIS PRZED SPISEM  

Szanowni Mieszkańcy Puszczykowa!
Zwracam się do Państwa z prośbą, związa-

ną z ważnym wydarzeniem czekającym nasze 
miasto w najbliższych miesiącach. W kwietniu 
i maju br. w 16 gminach w Polsce (po jednej 
z każdego województwa) zostanie przeprowa-
dzony spis próbny przed Narodowym Spisem 
Powszechnym Ludności i Mieszkań (NSP 2011). 
Wielkopolskę w tej próbie reprezentować będzie 
właśnie Puszczykowo – w ciągu dwóch miesięcy 
zbierane będą szczegółowe informacje na temat 
mieszkańców i nieruchomości. Wnioski z prze-
prowadzonej próby będą wykorzystane przy 
wielkim przedsięwzięciu, jakim będzie ogól-
nopolski Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 
w roku 2011. Zgodnie z dyrektywami unijnymi 
spisy powszechne powinny bowiem być prze-
prowadzane w odstępach dziesięcioletnich. 

Pozyskanie rzetelnych informacji na temat 
miasta jest bardzo ważne dla określenia jego 
charakteru i potrzeb mieszkańców. Zbierane 
informacje w dużym stopniu różnią się od pro-
wadzonej ewidencji meldunkowej, dotyczą bo-
wiem faktycznego miejsca zamieszkania osób 
oraz stanu nieruchomości zlokalizowanych 
w mieście. Dlatego też wszystkim nam po-
winno zależeć na uzyskaniu jak najbar-
dziej dokładnych danych o mieście. Apeluję 
do Państwa o znalezienie czasu na udzielenie 
odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu 
spisowym. Dla wygody mieszkańców wprowa-
dzono tym razem dwa alternatywne sposoby 
pozyskiwania danych. Pierwszym z nich jest 
wizyta rachmistrza spisowego i przeprowadze-
nie przez niego wywiadu u Państwa w domu 
(tym razem za pomocą urządzenia elektronicz-

nego), drugim natomiast jest udzielenie odpo-
wiedzi poprzez specjalnie uruchomiony przez 
Główny Urząd Statystyczny portal interneto-
wy. Uzupełniającą formą uzyskiwania danych 
przez statystyków będzie wywiad telefoniczny. 
Należy zaznaczyć, że wszystkie dane uzyskane 
w trakcie spisu stanowią chronioną ustawowo 
tajemnicę statystyczną i mogą być użyte wy-
łącznie dla potrzeb statystyki publicznej. Nie 
mogą być więc wykorzystywane przez jakie-
kolwiek organy administracji do innych celów. 

Szczegółowe informacje na temat spisu 
będą ukazywały się na stronie internetowej 
miasta www.puszczykowo.pl oraz w „Echu 
Puszczykowa”. 

Z POWAŻANIEM 

MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA, 

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA  

d i ń k i k S
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AKTUALNOŚCI

PYTANIA 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. 

PROBLEM 
Z WYWOŻENIEM ŚNIEGU 

 | Zwracam się z pytaniem, 
dlaczego śnieg wywożony z terenu 
naszego miasta jest zrzucany na te-
ren Zakola? Zgodnie z regulaminem 
Zakola, ma ono służyć „dla zaspoko-
jenia potrzeb w zakresie rekreacji 
i wypoczynku” i jest ustanowiony 
dla „ochrony zieleni i walorów kra-
jobrazowych" (cytując Regulamin 
Zakola). Jak ma się zatem wywo-
żenie zanieczyszczonego solą śnie-
gu oraz usypywanie go na dojściu 
do rzeki Warty? Ani to ekologicz-
ne, ani zgodne z regulaminem 
Zakola. | BARTOSZ

Szanowny Panie, 
Obfi te opady śniegu, jakie miały miejsce 

w ostatnim czasie, spowodowały ogromne 
kłopoty – szczególnie komunikacyjne. Ze 
względów bezpieczeństwa drogowego za-
szła konieczność wywiezienia nadmiaru 
śniegu z terenów przyległych do głównych 
ciągów komunikacyjnych oraz z ulic, które 
są zagrożone późniejszym zalewaniem. Ze 
względów logistycznych oraz praktycznych, 
najlepszym miejscem na wywóz śniegu jest 
dla naszego miasta teren przy zakolu War-
ty. Składowanie śniegu w tym miejscu nie 
stanowi zagrożenia dla środowiska, ponie-
waż sól, o której Pan pisze znajduje się tam 

w śladowej ilości w stosunku do wywożonej 
masy śniegu (znaczna ilość śniegu była ze-
brana z dróg nieutwardzonych, które nie 
są posypywane solą). Można oczywiście 
podjąć dyskusję na temat tego, czy zwały 
śniegu, które w tej chwili zalegają na tere-
nie przy zakolu, wpływają na walory kra-
jobrazowe i czy lokowanie ich jest zgodne 
z Regulaminem Zakola. Prawda jest taka, 
że potrzeba usunięcia śniegu w celu udroż-
nienia dróg występuje dzisiaj, a miasto nie 
ma pieniędzy na wywożenie śniegu na od-
ległe o kilkadziesiąt kilometrów wysypisko 
śmieci. W takiej sytuacji przejściowe zakłó-
cenie walorów krajobrazowych (za kilka ty-
godni śnieg się stopi) wydaje się zdecydowa-
nie mniejszym złem. | Z POWAŻANIEM 

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA, 

 BURMISTRZ MIASTA

 | Podobnie jak w rok ubiegłym, 
przypominamy że 30 kwietnia mija 
termin rozliczania się z Urzędem 
Skarbowym. Przy tej okazji 1% na-
szego dochodu możemy przezna-
czyć na rzecz organizacji pożytku 
publicznego lub pomoc konkretnym 
potrzebującym.  

Pieniądze można przekazać na rzecz 
organizacji i stowarzyszeń działających 
w naszym mieście i na jego rzecz. W Pusz-
czykowie funkcjonują trzy instytucje mają-
ce status organizacji pożytku publicznego.   

Warto też pamiętać, że za pośrednic-
twem organizacji można przeznaczać pie-
niądze na pomoc konkretnej osobie. Wy-
starczy rozejrzeć się, czy ktoś z sąsiadów, 

zarejestrowany w jednej z wielu istniejących 
w Polsce fundacji, nie potrzebuje wsparcia. 

Z takiej pomocy skorzystała w ubiegłym 
roku mieszkanka Puszczykowa, Jolanta 
Skowrońska, za co w tym roku wszystkim, 
którzy zdecydowali się wpłacić na jej rzecz 
jeden procent, serdecznie dziękuje. Dzię-
ki tym pieniądzom udało jej się skorzystać 
z kilku dodatkowych zabiegów rehabili-
tacyjnych, które spowalniają postępujące 
stwardnienie rozsiane. 

W 2010 roku, w związku z tym, 
że 30 kwietnia przypada w piątek, zezna-
nia podatkowe można składać do ponie-
działku, 2 maja.  

Zachęcamy do dzielenia się jednym 
procentem z potrzebującymi. | LM

PRZEKAŻ JEDEN PROCENT SWOJEGO PODATKU
ORGANIZACJE 
POŻYTKU 
PUBLICZNEGO 
W PUSZCZYKOWIE 

 DANE POTRZEBNE DO PRZEKAZANIA 
1 PROC. PODATKU: 

  Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, 
ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo, 
KRS 0000135268

  Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa, 
ul. Grunwaldzka 7, 62-040 Puszczykowo, 
KRS 0000105528 

  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Wielkopolska, w rubryce „inne informacje” 
wpisujemy: Hufi ec Poznań Rejon – Ośrodek 
ZHP Puszczykowo, KRS 0000266321
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 | W rocznicę uchwalenia przez 
Sejm RP ustawy 8 marca 1990 
roku o samorządzie terytorial-
nym w Poznaniu 8-9 marca na te-
renie Międzynarodowych Targów 
P o z n ań s k i c h  o d b ęd z i e  s ię 
Kong res X X-lecia Samorządu 
Tery torialnego. Organizuje go 
sześć ogólnopolskich organizacji 
samorządowych.  

Ustawa o samorządzie terytorial-
nym zapoczątkowała w sensie prawnym 

reformę samorządową, która – spośród 
wszystkich polskich reform ustrojowych 
– jest oceniana jako najbardziej udana. 

Również nasze miasto planuje na po-
czątku czerwca uroczyste obchody 20-le-
cia samorządu. | LM

20 LAT SAMORZĄDU  
AKTUALNOŚCI

INWESTYCJE W URZĘDZIE 
 |  W grudniu Urząd Miej-

ski zainwestował w udogodnie-
nia dla pracowników, jak również 
dla mieszkańców. 

Po wejściu do budynku B Urzędu Miej-
skiego w oczy rzuca się odnowiona kasa. 
Poprawiły się również warunki pracy 
w Referacie Gospodarki Komunalnej, 
w którym wydzielono przeszklonymi ścian-
kami działowymi osobne stanowiska. Mia-
sto zakupiło także nowe oprogramowanie 
dla księgowości. 

Jak pisaliśmy w styczniowym „Echu” 
dla mieszkańców utworzono stanowisko 
z bezpłatnym dostępem do Internetu. | LM

JAKI MASZT? 
 |  Na ostatniej sesji radni pytali 

w imieniu mieszkańców, czy to praw-
da, że na terenie boiska Orlik ma sta-
nąć masz telefonii komórkowej. Mia-
sto uspokaja, że żadnej takiej decyzji 
nie ma. 

W lipcu ubiegłego roku firma Euro-
Poles w imieniu Polskiej Telefonii Cyfro-

zwracają się zarówno do właścicieli pry-
watnych posesji, jak również do miasta. 
W niektórych miejscach Puszczykowa nie 
ma bowiem zasięgu i telefony komórkowe 
nie działają. Nikt w Urzędzie Miejskim nie 
wyraził jednak zgody na to przedsięwzię-
cie. Wydaje się, że w Starym Puszczykowie 
nie ma dobrego miejsca na taki cel. Jak pa-
miętamy, likwidacji masztu domagają się 
mieszkańcy ulicy Krótkiej. | LM

wej zwróciła się z zapytaniem do Urzędu 
Miejskiego o możliwość dzierżawy gruntu 
ok. 150 m kw. z przeznaczeniem na bu-
dowę masztu telefonii komórkowej. To 
jednak nie nowość i nie pierwsze takie za-
pytanie. Od wielu lat operatorzy telefonii 
komórkowych szukają terenu, na którym 
mogliby postawić maszty pod budowę 
stacji bazowej telefonii komórkowej. W 
poszukiwaniu odpowiedniego miejsca 

KASA PRZED REMONTEM KASA PO REMONCIE
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LINIA 651 I WSPÓLNA TARYFA  

 | Miasto Puszczykowo podpisało 
porozumienie międzygminne z Po-
znaniem i Mosiną o lokalnym trans-
porcie zbiorowym. Trwają prace nad 
utworzeniem na linii podmiejskiej nr 
101 wspólnej taryfy biletowej z tary-
fą miejską Poznania. Jeśli radni Po-
znania przegłosują zmiany na sesji w 
marcu, mogłyby one wejść w życie już 
w kwietniu. 

Obecnie do Poznania mieszkańcy 
Puszczykowa dojeżdżają linią podmiej-
ską 101. Po zmianach linia będzie nosiła 
numer 651. Obowiązywać na niej będzie 
nowa taryfa i nowy rozkład jazdy.

Zamierzeniem stron porozumienia 

jest stworzenie biletów 30- i 60-minu-
towych w cenie zbliżonej do cen biletów, 
które dotychczas obowiązywały na linii 
101 i możliwości korzystania z tego biletu 
na liniach miejskich w Poznaniu. Nowo-
ścią ma być bilet dwugodzinny. Pozosta-
ną bilety jednorazowe ważne na jeden 
przejazd, których cena zależeć będzie od 
stref, w jakich odbywa się podróż. Ob-
szar objęty porozumieniami międzyg-
minnymi podzielony jest na trzy strefy: 
A – Miasto Poznań, B – miejscowości w 
najbliższym sąsiedztwie Poznania (Lu-
boń), C – pozostałe miejscowości. 

Obowiązywać będą również bilety 
okresowe (trzydziestodniowe, miesięcz-

PLANY ROZBUDOWY DWÓJKI 
 |  Wiosną miasto chce rozpocząć 

rozbudowę budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 2 i Gimnazjum nr 2. Na spo-
tkaniu 15 stycznia rodzice uczniów 
tej szkoły zapoznali się z projektem 
rozbudowy. 

Na parterze mają powstać dwie sale 
o powierzchni 60 m² każda oraz zaplecze 

do sal laboratoryjnych (25 m²). Na piętrze 
zbudowana zostanie też 60-metrowa sala, 
gabinet zastępcy dyrektora (15 m²) oraz 
duża, 70-metrowa sala z możliwością prze-
grodzenia i stworzenie dwóch pomieszczeń 
do nauki języków obcych. 

Największym elementem projektu jest 
mała sala gimnastyczna licząca 266 m² 

ne i dłuższe) strefowe, upoważniające 
także do podróży liniami miejskimi (li-
nie tramwajowe 1-26 i linie autobusowe 
46-99). Ceny biletów okresowych mają 
być tak skalkulowane, aby ich cena była 
bardziej korzystna niż łączna cena obec-
nego biletu na linię 101 i komunikację 
miejską w Poznaniu.

KOMKARTY I ULGI 
Wszyscy pasażerowie, którzy będą chcie-
li korzystać z biletów okresowych będą 
musieli posiadać komkarty. Jeśli ktoś ta-
kiej nie posiada może złożyć wniosek o jej 
wydanie w punktach ZTM. Druk wniosku 
znajduje się na stronie www.ztm.poznan.
pl/komkarta. Zarząd Transportu Miejskie-
go w Poznaniu jest w trakcie organizowa-
nia punktów dystrybucji biletów na terenie 
Puszczykowa. 

W autobusie na terenie Puszczykowa 
będą te same ulgi i zwolnienia z opłat, 
jakie są na terenie Poznania. W prze-
ciwieństwie do Puszczykowa jednak, 
w Poznaniu dzieci i młodzież szkolna nie 
mają uprawnień do bezpłatnych przejaz-
dów. Trwają więc rozmowy z Urzędem 
Miejskim w Puszczykowie na temat in-
nej możliwości zapewnienia tej grupie 
pasażerów przejazdów bezp łatnych 
na terenie miasta.  

Na razie gminy Komorniki i Luboń 
nie podpisały porozumienia. Jeśli 
tego nie zrobią, autobusy linii nr 651 
nie będą zatrzymywały się w Łęczycy 
oraz Luboniu. | LIDIA MAJDECKA 

(13,30 m x 20 m). Obok powstaną po-
mieszczenia magazynowe, zaplecze 
i toalety. 

Zgodnie z planem, do 15 marca 
ma powstać projekt budowy. Miasto chce 
ogłosić przetarg na rozbudowę szkoły jak 
najszybciej. | LM
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GOSPODARKA KOMUNALNA

ZIMA NIE ODPUSZCZA
 | Sterty śniegu przy chodnikach, 

zwały zbitego śniegu na poboczach 
wszystkich dróg, to nasz największy 
bieżący problem. Koszty zimowego 
utrzymania dróg wciąż rosną. 

Drogi, pomimo odśnieżania, stają się co-
raz węższe, bo nie ma już gdzie odgarniać 
śniegu, a zima nie ustępuje. W nocy z 2 na 3 
lutego znów poważnie sypnął śnieg. Natych-
miast uruchomiono wszystkie służby odpo-
wiedzialne za zimowe utrzymanie dróg, 
maszyny na drogach pracowały cały dzień. 

Koszty walki ze śniegiem wciąż rosną. 
Do dnia 3 lutego za prace na drogach i chod-
nikach Urząd Miejski zapłacił wykonaw-
com już ponad 280 tys. zł. Ta kwota obej-
muje między innymi wywóz ponad 1500 m3 
śniegu, który był usuwany z głównych cią-
gów komunikacyjnych miasta oraz z dróg 
nieutwardzonych, które są zagrożone zala-
niem w trakcie wiosennych roztopów. 

Prognozy pogody nie są optymistyczne. 
Prawdopodobnie jeszcze przez kilka tygo-
dni będziemy zmuszeni znosić niedogodno-
ści zimy na drogach. Potem też nie będzie 
łatwo. Przygotowujemy się do likwidacji 
rozlewisk i pompowania kałuż, które po-
wstaną podczas roztopów. | 

 REMIGIUSZ MOTYCKI

POWSTANIE PRZEJŚCIE 
PRZEZ UL. ŹRÓDLANĄ

 |  W czerwcu br. ma powstać 
dodatkowe przejście dla pieszych 
na ul. Źródlanej. W tej sprawie, 
z inicjatywy Urzędu Miejskiego 
w Puszczykowie, 15 stycznia br. spo-
tkali się członkowie komisji ds. bez-
pieczeństwa drogowego. 

Nowe przejście ma poprawić bez-
pieczeństwo pieszych przechodzących 
ze Starego Puszczykowa na dworzec 
PKP i przystanki autobusowe, a także 
mieszkańców korzystających z Kaplicy 

Braci Serca Jezusowego. 
W pracy komisji udział wzięli przed-

stawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu, Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu i Urzędu Miejskiego w Pusz-
czykowie. Komisja pracowała w terenie, 
oszacowała możliwości utworzenia przej-
ścia oraz ewentualne zagrożenia. 

Ustalono, że koszty budowy ponio-
są wspólnie Zarząd Dróg Wojewódzkich 
i Urząd Miejski w Puszczykowie. ZDW 
zapłaci za oznakowanie poziome i piono-
we przejścia, natomiast miasto sfi nansuje 
remont mostka, doprowadzenie instalacji 
i wykonanie oświetlenia przy przejściu. 

Po zebraniu ofert wybrano fi rmę, która 
wykona projekt i instalację oświetlenia. 
Prace już rozpoczęto. |  REMIGIUSZ MOTYCKI 

GDY STOPNIEJE ŚNIEG
 |  W dniu 2 lutego Burmistrz 

Miasta Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
zwołała posiedzenie Zespołu Gminne-
go Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go. Tematem spotkania była aktualna 
sytuacja miasta, związana z nadspo-
dziewanie ostrą i śnieżną zimą. 

Na spotkaniu omówiono sposób zimo-
wego utrzymania dróg. Poruszono rów-
nież stan przygotowania na ewentualne 
zagrożenia wynikające z nagłego ocieple-

nia. Przypomniano, że został opracowany 
„Plan ewakuacji”, który został zatwier-
dzony przez Burmistrz Małgorzatę Or-
noch-Tabędzką i uzgodniony ze Starostą 
Poznańskim. Ustalono, którym rejonom 
grozi zalanie przez Wartę. Przewidziano 
miejsca, do których może zostać ewaku-
owana ludność. 

Wiesław Lipiec, pełnomocnik bur-
mistrz ds. OC poinformował, że na tere-
nie magazynu w firmie Eko-Rondo jest 

ok. 300 worków do napełnienia piaskiem. 
Podpisano porozumienia dotyczące do-
starczenia piasku i napełniania nim wor-
ków. Ewentualne lokalne podtopienia 
usuwane będą, tak jak w lecie, poprzez 
wypompowywanie wody.

Akcją ewentualnej ewakuacji kierować 
będzie Gminne Centrum Zarządzania Kry-
zysowego: tel. 602 444 900 – czynny całą 
dobę. |  TOMASZ ZWOLIŃSKI, 

 WICEBURMISTRZ PUSZCZYKOWA

Więcej informacji: 
www.puszczykowo.pl
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ROK 2009 W MIEŚCIE

 | Jak dużo dzieje się w Puszczy-
kowie, ile nowych rzeczy powstaje, 
ile inicjatyw i imprez ma miejsce 
– świadczy o tym fakt, że z każdym 

ROK WYPEŁNIONY 
PO BRZEGI  

rokiem potrzebujemy coraz więcej 
stron w „Echu”, żeby te najważniej-
sze rzeczy w mieście pokazać. Nowe 
ulice, nowe ławki i kosze, remonty 

i modernizacje z udziałem pieniędzy 
z Unii Europejskiej, prawdziwe gwiaz-
dy na puszczykowskich imprezach 
– to charakteryzuje mijający rok. 
Na następnych stronach prezentuje-
my najciekawsze, najważniejsze wy-
darzenia 2009 roku w Puszczykowie.

STYCZEŃ: WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

CZERWIEC: MYSLOVITZ NA DNIACH PUSZCZYKOWA 

LUTY: OFICJALNE OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY 
STRAŻY MIEJSKIEJ PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 26 
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LIPIEC: UROCZYSTE OTWARCIE PLACU ZABAW 
PRZY UL. CZARNIECKIEGO 

ROK 2009 W MIEŚCIE

NAJWAŻNIEJSZE
WYDARZENIA 2009 
STYCZEŃ

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 Inauguracja działalności Stowarzysze-

nia Gmin Mikroregionu WPN 
 Dzień Babci i Dziadka – spektakl 

teatralny

LUTY
 Ofi cjalne otwarcie nowej siedziby stra-
ży miejskiej przy ul. Poznańskiej 26

 Wizyta ambasadora Stanów Zjedno-
czonych Victora Ashe’a

 Adaptacja pomieszczeń po straży miej-
skiej w budynku Urzędu Miejskiego  

 Pierwsze „Wirtualne w@akacje” 
– warsztaty komputerowe 
dla seniorów  

MARZEC
 Powołanie Wiceburmistrza Miasta 

Tomasza Zwolińskiego
 Zakończenie termomodernizacji 

budynku przedszkola i adaptacji 
mieszkania przy ul. Wysokiej

 Budowa ul. Różanej 
 Oświetlenie przy ul. Topolowej
 „Kobiety Kobietom” – Dzień Kobiet 

w Salonie Artystycznym
 Mistrzostwa Puszczykowa w Snowbo-

ardzie i Narciarstwie Alpejskim 
 Rozpoczęcie akcji „Bajkowa przystań 

w bibliotece” – głośne czytanie bajek 

KWIECIEŃ
 Koniec budowy części ul. Jarosławskiej
 Zakup dodatkowych sześciu słupów 

ogłoszeniowych

 Budowa pięciu progów zwalniających 
na ulicach miasta

 Remont sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 (dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego)

 Montaż wiat przystankowych w Sta-
rym Puszczykowie i ul. Nadwarciańskiej

 Zakończenie prac nad ewidencją dróg
 Spotkanie mieszkańców z wojewódz-

kim konserwatorem zabytków 
 Dzień Ziemi – wystawa zdjęć w Salonie 

Artystycznym

MAJ 
 Objazdowa bezpłatna zbiórka 

odpadów wielkogabarytowych 
oraz niebezpiecznych 

 Ustawienie magazynu na sprzęt spor-
towy przy kortach 

 Kolejne kwietniki przy ul. Poznańskiej 
i Dworcowej 

 Nowe ławki i kosze na zakolu 
Warty

 Absolutorium dla Burmistrza Miasta
 Remont kortów tenisowych przy Szkole 

Podstawowej nr 2
  Puszczykowo na targach PLOT 

w Szczecinie 
 Koncert dla mam w Salonie 

Artystycznym  
 Dzień Bibliotekarza
 Tydzień w Bibliotece, m.in. konkurs 

plastyczny, spotkanie z przedszkolakami 
i dorosłymi, kiermasz książek, 
noc w bibliotece dla dzieci

MAJ: 35 LECIE MUZEUM FIEDLERA 

MAJ: PUSZCZYKOWO NA TARGACH PLOT W SZCZECINIE 

KWIECIEŃ: MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH 
W STARYM PUSZCZYKOWIE I UL. NADWARCIAŃSKIEJ 

MARZEC: ZAKOŃCZENIE TERMOMODERNIZACJI 
BUDYNKU PRZEDSZKOLA
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ROK 2009 W MIEŚCIE

 spotkanie z aktorem Maciejem 
Damięckim  

 35-lecie Muzeum Fiedlera

CZERWIEC
 Zagospodarowanie zieleni na skwerach 

przy PKP Puszczykowo 
 Wytyczenie parkingu za budynkiem 

nastawni, przy dworcu PKP 
w Puszczykowie

 Bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego oraz elektronicznego

 Renowacja pomnika przy dworcu PKP 
 Nowe ławki na ulicach i placach zabaw
 Rozbiórka budynku Motelu Puszczyk 

na terenie MOSiR
 Dzień Dziecka w mieście 
 Myslovitz na Dniach Puszczykowa
 Wybory do europarlamentu 
 Wystawa „20 lat temu… 

w Puszczykowie” z okazji pierwszych 
wolnych wyborów w Polsce

 Spotkania z aktorką Teresą Lipowską 
i pisarką Ireną Matuszkiewicz

LIPIEC 
 Uroczyste otwarcie placu zabaw 

przy ul. Czarnieckiego
 Remont budynku Urzędu Stanu 

Cywilnego 
 Wypoczynek dla dzieci w Murzasichle 

organizowany przez MOPS
 Debata z mieszkańcami na temat 

bunkra przy ul. Przecznica 
 Otwarcie ścieżki edukacyjnej
 Puszczykowo w czołówce 

Rankingu Samorządów dziennika 
„Rzeczpospolita” 

 Wizyta gości z partnerskiego miasta 
Chateaugiron 

 Inauguracja Trzeciego Letniego 
Festiwalu Organowego

 Festiwal „Chopiniada” w Małej 
Filharmonii

SIERPIEŃ
 Koniec budowy kanalizacji 

sanitarnej wraz z przepompownią 
w ul. Kraszewskiego

 Nowy samochód od miasta dla policji 
 Początek remontu pomieszczeń 

po szkole ABC w budynku 
przy ul. Wysokiej 

 Początek osuszania budynków 
przy ul. Wysokiej 22, Poznańskiej 4, 
Poznańskiej 26

 Zabezpieczenie przeciwpożarowe 
w Szkole Podstawowej nr 1 

 Obóz Aktywnej Integracji w ramach 
programu MOPS „W Stronę Aktywności”

 Kolejne ławki na ulicach miasta 
 Muzyka na Zakolu, m.in. występ 

zespołów Voo Voo i Haydamki
 Koncerty w ramach Polskiej Akademii 

Gitary

WRZESIEŃ
 Budowa chodnika i oświetlenia 

na Rynku 
 Uroczyste otwarcie nowego boiska 

przy ul. Jarosławskiej w ramach programu 
„Moje boisko – Orlik 2012”

LIPIEC: OTWARCIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ 

WRZESIEŃ: INAUGURACJA 
PUSZCZYKOWSKIEJ JESIENI 
KULTURALNEJ  KONCERT 

MAŁGORZATY OSTROWSKIEJ 

CZERWIEC: ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI 
NA SKWERACH PRZY PKP PUSZCZYKOWO 

WRZESIEŃ: UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO BOISKA 
PRZY UL. JAROSŁAWSKIEJ W RAMACH PROGRAMU 

„MOJE BOISKO  ORLIK 2012” 

SIERPIEŃ: MUZYKA NA ZAKOLU, ZAGRALI: VOO VOO 
I HAYDAMKI, ŻYWIOŁAK ORAZ GADAJĄCA TYKWA

PAŹDZIERNIK: BUDOWA UL. NORWIDA
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ROK 2009 W MIEŚCIE

 Uporządkowanie terenu starego 
cmentarza ewangelickiego 
przy ul. Nadwarciańskiej

 Obsadzenie roślinami skwerów w mieście
 Uroczyste obchody 1 września 

– przemarsz ulicami, złożenie kwiatów 
pod Pomnikiem Pamięci

 Inauguracja Puszczykowskiej 
Jesieni Kulturalnej – koncert 
Małgorzaty Ostrowskiej

PAŹDZIERNIK
 Remont przyziemia dawnej szkoły,  

budynku przy ul. Wysokiej 1
 Budowa ul. Norwida i Roboczej
 Rozpoczęcie przebudowy ciągu pieszo-

jezdnego i parkingu na Rynku
 Zagospodarowanie terenu przy 

Pomniku Strażaka przy ul. Poznańskiej
 Początek szczepień przeciwko HPV 

dziewcząt z rocznika 95, 96 
 Utwardzenie parkingu, budowa wiaty 

dla pojazdów straży miejskiej 
przy ul. Poznańskiej 26

 Rajd po zdrowie w Mikroregionie

 Puszczykowo na Tour Salonie 
 Inauguracja Miejskiego Roku 

Sportowego 
 Rajd Porsche 
 Przyznanie tytułów 

„Zasłużony dla Miasta Puszczykowo” 
Zofi i Skibińskiej, Zdzisławowi 
Pałczyńskiemu i pośmiertnie 
Franciszkowi Heigelmannowi

 Inauguracja nowego działu Biblioteki 
Miejskiej – Centrum Animacji Kultury 

 Wręczenie nagród nauczycielom 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 Wojtusiaki – zbiórka krwi

LISTOPAD 
 Oświetlenie przy ul. Konwaliowej 

i Na Skarpie
 Remont ul. Zielonej i Piaskowej
 Rozpoczęcie budowy ul. Parkowej 

i Wydmowej (zakończenie w 2010 r.)
 Rozpoczęcie remontu i adaptacji bu-

dynku biblioteki przy ul. Wysokiej 1
 Uroczyste otwarcie wyremontowanej 

części przyziemia na cele MOPS – dofi -
nansowanie z Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego

 Kolejne bezpłatne zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych i niebezpiecznych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego 

 Wymiana okien i drzwi w budynku B 
Urzędu Miejskiego

 Delegacja z Gruzji w mieście w ramach 
programu „Polska Pomoc 2009”

 Rozpoczęcie dwóch projektów 
w mikroregionie: ochrona kasztanowców 
i stymulowanie zachowań przyjaznych 
środowisku 

 Spełnienie marzenia sześcioletniej 
Natalki z fundacją „Mam Marzenie”

 Wspominki o znanych mieszkańcach 
Puszczykowa

 Koncert światowej sławy sopranistki 
Joanny Kozłowskiej 

 Wręczenie nagród Rady Miasta dzie-
ciom szczególnie uzdolnionym 

 Nowa oferta dla dzieci, młodzieży i doro-
słych w mieście: warsztaty teatralne, 

recytatorskie, wokalno-rytmiczne, 
plastyczne, modelarskie, taneczne, 
gitarowe, perkusyjne, szachowe, szkółka 
brydżowa 

GRUDZIEŃ
 Powołanie Centrum Animacji Sportu 
 Postawienie pawilonu administra-

cyjno-gospodarczego na terenie byłego 
MOSiR-u 

 Uroczyste otwarcie lodowiska
 Budowa oświetlenia przy ul. Krótkiej 

i bocznej od ul. Sobieskiego
 Rozpoczęcie budowy ul. Jodłowej
 Akcja inwentaryzacji azbestu
 Przeniesienie sceny przed budynek 

Biblioteki Miejskiej 
 Remont budynku przy ul. Przecznica 

(początek prac) 
 Montaż ogrodzenia drewnianego 

przy placu zabaw ul. Czarnieckiego
 Dalsze prace przy budowie przystani 

nad Wartą
 Spotkanie z jubilatami z okazji 50 lat 
ślubu w Salonie Artystycznym | LM

PAŹDZIERNIK: ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
PRZY POMNIKU STRAŻAKA PRZY UL. POZNAŃSKIEJ

PAŹDZIERNIK: RAJD PO ZDROWIE W MIKROREGIONIE 

LISTOPAD: UROCZYSTE OTWARCIE WYREMONTOWA
NEJ CZĘŚCI PRZYZIEMIA NA CELE MOPS 

 DOFINANSOWANIE Z WIELKOPOLSKIEGO 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

LISTOPAD: REMONT I ADAPTACJA BUDYNKU 
PRZY UL. WYSOKIEJ 1
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KULTURAAKTORKA W BIBLIOTECE  

PORY ROKU NA FINAŁ

 | Z okazji Dnia Babci i Dziadka 
22 stycznia 2010 r. Biblioteka Miejska 
im. M. Musierowicz Centrum Anima-
cji Kultury zorganizowała spotkanie 
z popularną aktorką Emilią Krakow-
ską. Jej wizyta w naszej miejscowości 
spotkała się z dużym zainteresowa-
niem mieszkańców.

Od początku swojej kariery zawodowej 
Emilia Krakowska związana była z te-
atrami warszawskimi. Znamy ją również 
z wielu ról filmowych, najczęściej koja-
rzymy jednak, jako odtwórczynię Jagny 
z fi lmowej adaptacji „Chłopów” Reymonta. 
Aktorka od samego początku swoim cie-
płem, otwartością i radością zjednała so-

 | Piękna, kolorowa inscenizacja 
pt. „Cztery Pory Roku” w wykonaniu 
dzieci biorących udział w warsz-
tatach  artystycznych zakończyła 
ferie organizowane przez Biblio-
tekę Miejską Centrum Animacji 
Kultury. 

CO? GDZIE? KIEDY?
WALENTYNKOWY BAL 
NA LODOWISKU 
14 LUTEGO, LODOWISKO, 
UL. KOŚCIELNA
godz. 15-17 – zabawa dla dzieci 
godz. 17.30 do 20 – zabawa dla młodzieży 
i dorosłych. Dla przebranych w walentyn-
kowe stroje – wstęp wolny. 
 WIĘCEJ NA S. 1 
 PUSZCZYKOWSKIEGO PRZEGLĄDU SPORTOWEGO. 

WALENTYNKOWY RAJD 
14 LUTEGO, GODZ. 11  ZAPISY, 
GODZ. 12  START
Plac przed delegaturą AW Mosina, 
ul. Krotowskiego 16, 
|  Automobilkub Wielkopolski zaprasza 

na VI Rajd Walentynkowy będący jedno-
cześnie I Rundą Mosińskich Mistrzostw 
Motorowych. Szczegóły na stronie: 
www.aw.mosina.org 

WARSZTATY W LUPIE
20 LUTEGO 2010, OD GODZ. 15 
Lupa Pracownia Artystyczna, ul Stroma 
3, Puszczykowo Stare 
|  Prezentacja nowego programu warszta-
tów fotografi i, rzeźby, zajęć teatralnych 
i działu psychologii w Lupie. Ciekawe spo-
tkania z prowadzącymi, wykłady i pokazy, 
ciekawostki. Wstęp wolny.

MAMA KULKA
27 LUTEGO 2010, OD GODZ. 15 
Lupa Pracownia Artystyczna, 
ul Stroma 3, Puszczykowo Stare 
|  Prezentacja nowego programu „Mama 

Kulka”. Projekt oparty na szkole rodzenia, 
rozszerzony o psychologię i sztukę. 
Spotkania, wykłady, ciekawostki. 
Wstęp wolny.

DZIEŃ KOBIET 
8 MARCA 2010, GODZ. 17
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz 
Centrum Animacji Kultury, ul. Wysoka 1 
SZCZEGÓŁY NA PLAKACIE – S. 2.

KONCERT 
JACKA WÓJCICKIEGO
17 MARCA 2010, GODZ. 17
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz 
Centrum Animacji Kultury, ul. Wysoka 1 
|  Koncert wybitnego krakowskiego arty-
sty związanego z Piwnicą Pod Baranami. 
Bilety w cenie 20 zł do kupienia w Bibliote-
ce Miejskiej, ul Wysoka 1. | OPRAC. LM

bie puszczykowską publiczność. Ciekawie 
i z lekkim przymrużeniem oka opowiadała 
o swoim życiu, rodzinie i pracy. 

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się 
wielu interesujących faktów z przebiegu 

Przez cały tydzień ferii, od 25 do 29 
stycznia, dzieci przedszkolne i wczesnosz-
kolne, które brały udział w warsztatach 
choreografi cznych pod opieką Piotra Mu-
siałkowskiego, kostiumowych pod opieką 
Hanny Bilert, plastycznych prowadzonych 
przez Agnieszkę Jagiełło i aranżacji tekstu 

jej kariery zawodowej, zadawali pytania 
i otrzymywali niezwykle szczere odpowie-
dzi. Emilia Krakowska to osoba o ogrom-
nym poczuciu humoru, bardzo komuni-
katywna, ale też stanowcza i pewna siebie. 
Obdarzona jest niezwykłym temperamen-
tem, cały czas pracuje: gra w serialach, wy-
stępuje gościnnie w teatrach. Jak twierdzi, 
nigdy nie użala się nad sobą i to właśnie 
daje jej siłę.  

Na spotkaniu nie zabrakło śpiewu, po-
ezji i zabawnych opowieści z barwnego ży-
cia aktorki.

Na zakończenie spotkania zaprezento-
wała przygotowany monolog, po którym 
zebrała spore oklaski. | BEATA WITCZAK 

literackiego , które prowadziła Małgorzata 
Bocian, przygotowywały się do fi nałowego 
występu. Nad całością czuwała Katarzyna 
Golaszanka. 

W ostatnim dniu warsztatów pięknie 
zaprezentowały pory roku: wiosnę, lato, je-
sień i zimę. Widzowie, w tym rodzice, któ-
rzy przybyli na fi nałowy występ, bili małym 
aktorom gromkie brawa. | LM

echo-2010_02-2.indd   15echo-2010_02-2.indd   15 2010-02-10   13:52:042010-02-10   13:52:04



www.puszczykowo.pl | ECHOECHO PUSZCZYKOWA | luty 201016

 | Szkolna grupa Amnesty 
International prężnie działa w Szko-
le Podstawowej nr 2. Od września 
2009 r. do końca roku przeprowa-
dziła kilka dużych akcji, a jej człon-
kowie uczestniczyli w ciekawych 
warsztatach. 

Przeprowadzone akcje:
 15-16.10 – „Żądamy godności” 

– akcja dotycząca walki z ubóstwem. 

Członkowie grupy w przerwach siedzieli 
na kartonach i zasłaniali twarze smutnymi 
maskami. Przygotowane były gazetki w 
holu szkoły – jedna na temat ubóstwa na 
świecie, druga – przedstawiająca trudną 
sytuację ludzi żyjących w delcie Nigru. Pi-
saliśmy też listy w ich obronie. 

 20.11 – „Akcja balonowa” zwią-
zana z Międzynarodowym Dniem 
Praw Dziecka. 

20 listopada uczniowie mogli obejrzeć 
wystawę prac konkursowych, przedstawie-
nie kółka teatralnego Amnestia pt. „Baśń o 
prawach dziecka”. Mogli też wziąć udział w 
„akcji balonowej”, w której uczniowie klas  
IV-VI wypisywali na balonikach prawo, 
które uważali za szczególnie ważne, a na-
stępnie rozwieszali balony w szkole oraz 
przy ul. Kasprowicza i Dworcowej.

 10-11.12 – Maraton Pisania Listów. 
Maraton poprzedziła wystawa dotyczą-

ca osób, w obronie których pisano listy, a 
także fi lm o efektach poprzedniego mara-
tonu. Dzieci, młodzież i dorośli pisali listy w 
godz. 15-19. Gościem honorowym był poseł 
Arkady Fiedler. Napisano 120 listów. 
Przeprowadzone warsztaty:

 14.09 – Co to jest Amnesty Inter-
national i Szkolna Grup AI? Spisa-
nie kontraktu, planu działań.

 28.09 – „Żądamy godności” 
– o ubóstwie na świecie. 

 8.10 – Rozmawiamy o prawach 
dziecka. 

 6.11 – O prawach dziecka raz jesz-
cze – przygotowanie akcji balonowej. 

 7.12 – Co to jest Maraton Pisania 
Listów? 

 14.12 – Podsumowanie maratonu.| 
 CECYLIA PRZYBYSZEWSKA, 

 OPIEKUN SZKOLNEJ GRUPY AMNESTY INTERNATIONAL

AMNESTY 
INTERNATIONAL DZIAŁA  

 | 15 grudnia 2010 r. w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Luboniu odbył  
się fi nał Międzyszkolnego Konkur-
su Plastycznego „Anioły Strzegą 
Szkoły". Wielu uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 2 wzięło w nim udział. Wśród 
uczniów klas I – III pierwsze miejsce za-
jęła uczennica klasy  Ib – Joanna Gocka. 
Gratulujemy. | IB

ANIOŁY 
STRZEGĄ 
SZKOŁY 

 | Jak co roku, w Szkole Podsta-
wowej nr 2, miały miejsce dwa turnu-
sy półkolonii. Pierwszy turnus rozpo-
czął się 18 stycznia, drugi 22 stycznia. 

Atrakcji było wiele: kino, lodowisko, 
sanki na „Glofi e” basen, sala sportowa, sala 
komputerowa a na koniec smaczny, gorący 
obiad w szkolnej „Pomesówce”.

Uczniowie po zajęciach prowadzonych 
przez wychowawców: Przemysława Hejno-
wicza, Karinę Buczkowską, Pawła Szulca, 
Andrzeja Krześlaka, wracali do domów 
przyjemnie zmęczeni, odprężeni psychicz-

nie od natłoku codziennych zajęć szkolnych 
i nie tylko. |  MICHAL PRZYBYLSKI, 

 KOORDYNATOR SZKOLNYCH PÓŁKOLONII 

PÓŁKOLONIE ZIMOWE  

OŚWIATA
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 | Powstanie Wielkopolskie wy-
buchło 27 grudnia 1918 r. w reakcji na 
demonstracje Niemców sprzeciwiają-
cych się wizycie w Poznaniu polskie-
go pianisty i polityka Ignacego Pade-
rewskiego. Było największym zrywem 
niepodległościowym na terenie zaborów, 
zakończonym zwycięstwem. Dzięki niemu 
mieszkańcy Wielkopolski odzyskali wolność, 
a ziemie stanowiące kolebkę państwowości 
wróciły do Polski. 

91 lat później w naszej szkole uczczono 
pamięć powstańców. 21 grudnia 2009 r. 
w kościele św. Józefa w Puszczykowie 
odbyła się uroczysta msza św. w intencji 
Powstańców Wielkopolskich. Następnie 
uczniowie klasy III b i zerówki zaprezento-
wali dla koleżanek i kolegów montaż słow-
no-muzyczny przypominający o jedynym 
zwycięskim powstaniu w historii Polski.

Dzieci recytowa ły wiersze, bra ły 
udział w quizie o tematyce powstańczej 

i śpiewały pieśni patriotyczne. Uczniowie 
wykonali wiele prac plastycznych, które 
można było podziwiać w holu głównym 
szkoły. Cała społeczność szkolna aktyw-
nie włączyła się do działań upamiętniają-
cych naszych przodków. Zdjęcia pamiątek 
wojennych m.in. broni, elementów umun-
durowania i wyposażenia wojskowego 
wprowadzały w klimat tamtych czasów.

Obchody rocznicowe są symbolem obra-
zującym, że walka o polskość nie była da-
remna. | DAGMARA MICHALSKA

 | 15 nauczycieli ze szkół part-
nerskich z Turcji, Belgii, Irlandii 
oraz Szkocji gościć będzie między 17 
i 21 lutego w Szkole Podstawowej nr 
2 im. Powstańców Wielkopolskich w 
Puszczykowie. 

Szkoły współpracują na co dzień w ra-
mach programu Comenius w ekologicz-
nym projekcie „Zielony wyścig wokół Eu-
ropy”. Unijne projekty trwają dwa lata, a 
każda szkoła otrzymuje 16 tysięcy euro na 
wydatki w ramach zaplanowanych działań.  
Przy tej okazji udało się kupić sprzęt multi-
medialny, który pozwala urozmaicać ofertę 
edukacyjną.

Realizowane zadania mają na celu pod-
wyższenie świadomości ekologicznej wśród 
uczniów, rodziców i nauczycieli. W tym mie-
siącu uczniowie analizują zużycie wody każ-
dej ze szkół partnerskich. Efektem współpra-
cy będzie wspólna gra edukacyjna w formie 
planszowej, zawierająca treści ekologiczne. 
Projekt zakończy się w czerwcu 2010 r. 

Wizyty nauczycielskie w ramach projek-
tu służą wymianie doświadczeń oraz moni-
torowaniu realizacji zadań oraz wzajemne-
mu poznawaniu się. Odbyły się dotychczas 
trzy takie spotkania w Irlandii, Belgii oraz 
Turcji, w których uczestniczyli nauczyciele 
dwójki. W maju troje nauczycieli z SP2 po-

jedzie do Szkocji. 
Odwiedzający Puszczykowo nauczycie-

le zamieszkają w hotelu Atrium, odwiedzą 
szkołę i poprowadzą zajęcia w klasach. 
Spotkają się ze wszystkimi nauczyciela-
mi szkoły. Ważnym punktem programu 
jest spotkanie z Burmistrz Miasta, któ-
re odbędzie się 19 lutego. Program prze-
widuje zwiedzanie Rogalina i Poznania 
oraz wizytę na lodowisku i zajęcia eduka-
cyjne w Wielkopolskim Parku Narodowym. 

Zorganizowanie wizyty jest dla szko-
ły nie lada wyzwaniem i mamy nadzieję, 
że goście będą mile wspominać gościnność 
Puszczykowa. | IZABELA BAJBAK 

UNIJNY PROJEKT W SP2  

 | W bajecznie przystrojo-
nym holu, 14 stycznia br. w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Puszczyko-
wie odbył się bal przebierańców. 
Pośród kolorowych balonów, ser-
pentyn i bibułek bawiły się dzieci 
kl. I – III. 

Przebrane były w przepiękne stro-
je bohaterów bajek, baśni i kreskówek. 
Przeważały królewny, księżniczki, ale nie 
brakowało też szeryfów, muszkieterów, 
judoków i postaci zwierzęcych. Szczegól-
nego nastroju zabawie dodawały koloro-
we światła i dymy. Dzieci świetnie bawiły 

się przy dźwiękach muzyki didżeja Ma-
cieja, który zachęcał do wspólnej zabawy, 
prowadził ciekawe konkursy i korowody. 

Bal był pełen przepysznej zabawy i nie-
zapomnianych wrażeń, które dzieci będą 
długo wspominać. | MIROSŁAWA PRZYBYLSKA

MISIE I LALE TAŃCZĄ W KARNAWALE 

DZIEŃ PATRONA W DWÓJCE 

OŚWIATA
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ZADBAJMY O PTAKI ZIMĄ
 | Przy tak mroźnej i śnieżnej zi-

mie, jaką mamy, bardzo cierpią ptaki. 
Nie mają nic do jedzenia i bez pomo-
cy ludzi zginą. A przecież są naszymi 
ogrodowymi sprzymierzeńcami. 

Gdy ziemię pokrywa gruba warstwa 
białego puchu, warto pomyśleć o posta-
wieniu karmnika. Systematyczne wysy-
pywanie do niego np. ziaren zbóż czy sło-
necznika sprawi, że będą nas odwiedzać 

sikorki i inne ptaki. Wiosną się odwdzię-
czą, pomagając nam zwalczać szkodniki 
i chwasty w ogrodzie. 

Dokarmiajmy jednak ptaki rozsądnie, 
a psujące się resztki regularnie usuwaj-
my. | LM, AW 

AKTUALNOŚCI

 | Absolwenci Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 w Puszczykowie! 19 czerwca 
2010, z okazji 175 rocznicy działal-
ności szkoły w Puszczykowie, orga-
nizujemy zjazd koleżeński, na który 
zapraszamy wszystkich chętnych.

W ramach zjazdu przewidujemy m.in. 
zorganizowanie ekspozycji dokumentów 
dotyczących historii naszej szkoły, dlatego 
prosimy o udostępnienie zdjęć, dyplomów, 
świadectw do skopiowania i ewentualnego 
wykorzystania jako eksponatów. 

Chcemy pokazać osiągnięcia zawodowe 
i efekty pracy pozazawodowej absolwentów.  
Oczekujemy na wypożyczenie lub przeka-
zanie szkole prac naukowych, książek, na-
grań, prac malarskich, rzeźbiarskich, wy-
tworów rękodzieła  itp.

Osoby, które zechcą pomóc w or-
ganizowaniu ekspozycji proszone są 
o kontakt z dyrektor szkoły Ewą Bu-
dzyńską, tel. 61 819 43 56 lub 603 65 
47 49 lub przez Internet: ewbu@pocz-
ta.onet.pl. |  KOMITET ORGANIZACYJNY ZJAZDU

ZJAZD 
NA 175 LAT JEDYNKI  

 | Świetlica socjoterapeutyczna 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, która działała do tej pory 
w budynku Szkoły Podstawowej 
nr 1 od początku lutego 2010 roku 
kont y nuuje swoją  dzia łalność 

w wyremontowanych pomieszcze-
niach MOPS. 
Świetlica będzie działała przez cały 

rok, od poniedziałku do piątku w go-
dzinach popo łudniow ych (od 15.30 
do 19.30). Dzieci znajdą tam między in-
nymi pomoc przy odrabianiu lekcji. Spe-
cjalnie dla nich organizowane będą także 
zajęcia wspomagające reedukację (tera-
pię zaburzeń w uczeniu się), aktywizu-
jące społecznie, aktywizujące ruchowo, 
psychoprofi laktyczne, zajęcia z logopedą, 
a także gry i zabawy.

W dużym i przestronnym pomiesz-
czeniu zajęcia będą mogły odbywać się 
dla aż 25 dzieci jednocześnie. Dawniej 
w starej sali, na poddaszu szkoły, zajęcia 
mogły się odbywać dla najwyżej piętnastki 
dzieci. 

Za prawidłowe działanie świetlicy 
odpowiedzialne jest konsorcjum or-
ganizacji: Polskiego Komitetu Pomocy 
Dzieciom oraz Fundacji Aktywności 
Lokalnej. | MOS

ŚWIETLICA W NOWYCH POMIESZCZENIACH
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ROK W MIKROREGIONIE  
 |  21 stycznia 2009 – pierwsze 

po zarejestrowaniu spotkanie członków 
założycieli Stowarzyszenia Gmin Mikrore-
gionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Podczas spotkania został ustalony skład za-
rządu oraz komisji rewizyjnej.

 29 stycznia 2009 – spotkanie robocze. 
Rozmawiano o projektach, wytyczaniu i bu-
dowaniu tras rowerowych w każdej gminie 
Mikroregionu. 

 20 lutego 2009 – spotkanie robocze 
na temat szczegółów dotyczących budo-
wy sieci ścieżek rowerowych i możliwości 
wspólnego wnioskowania o fundusze unijne.

 13 marca 2009 – spotkanie Zarządu 
Stowarzyszenia z Wicemarszałkiem Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, Wojciechem 
Jankowiakiem. Zarząd zdecydował o wy-
cofaniu się z międzynarodowego projektu 
„Eco Rural Growth”, który miał stać się ko-
łem zamachowym zrównoważonego rozwo-
ju turystyki w Mikroregionie WPN.

 28 kwietnia 2009 – prezentacja celów 
rozwoju Stowarzyszenia na spotkaniu, któ-
re odbyło się w Puszczykowie. W spotkaniu 
udział wzięli wójtowie i burmistrzowie, 
pracownicy urzędów oraz przewodniczący 
rad siedmiu należących do stowarzyszenia 
gmin, dyrektor i przewodniczący Rady Na-
ukowej WPN, pracownicy nadleśnictw Bab-
ki i Konstantynowo, a także przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Poznaniu.

 21 maja 2009 – kolejne spotkanie 
członków stowarzyszenia. Zarząd w skła-
dzie: Małgorzata Ornoch-Tabędzka, Zofi a 
Springer i Jan Broda zdecydował o odstą-
pieniu od pracy nad projektem budowy 
ścieżki rowerowej z uwagi na wysokie kosz-
ty wyłączenia gruntów leśnych z gospodar-
ki leśnej. 

 13 czerwca 2009 – przedstawienie pla-
nu organizacji rajdu rowerowego „Rajd po 

zdrowie w Mikroregionie” oraz propozycji 
projektów na rok 2010: Miniogrody bota-
niczne w każdej gminie i ochrona kaszta-
nowców – ciąg dalszy.

 wrzesień i październik 2009 – in-
wentaryzacja kasztanowców na terenie 
każdej z gmin (także na prywatnych pose-
sjach). We wszystkich gminach Mikrore-
gionu WPN rozwieszono plakaty apelujące 
o zgłaszanie posesji, przy których rosną te 
drzewa.

 11 października 2009 – rajd rowe-
rowy „Rajd po zdrowie w Mikroregionie”, 
który był wspólnym przedsięwzięciem sto-
warzyszenia i Towarzystwa Animatorów 
Rekreacji i Sportu w Puszczykowie. Dofi -
nansowanie Starostwa Powiatowego, po-
moc Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
szpitala w Puszczykowie oraz patronat ho-
norowy poznańskiego Oddziału NFZ. Rajd 
cieszył się wielkim powodzeniem.  

 16 listopada 2009 – w siedzibie dyrek-
cji WPN prezentacja projektów: stymulo-
wanie zachowań przyjaznych środowisku 
oraz ochrona kasztanowców. Spotkanie 
edukacyjno-konsultacyjne z dyrektorami 
przedszkoli, szkół podstawowych i gimna-
zjów leżących na terenie gmin Mikroregio-
nu WPN.

 18 grudnia 2009 – warsztaty edukacyj-
ne „Bądź przyjazny środowisku” dla mło-
dzieży z wybranych szkół podstawowych 
i gimnazjów leżących na terenie Mikrore-
gionu – siedziba dyrekcji WPN w Jeziorach.

 29 stycznia 2010 – rozliczenie 
projektów:
Projekt 1: „Stymulowanie zachowań 
przyjaznych środowisku”. Wykonano 
logo, przygotowano 5 tys. sztuk edukacyj-
nych zakładek do książek, które dostarczo-
no do szkół podstawowych i urzędów gmin 
należących do Mikroregionu WPN. Wydru-
kowano pięćset sztuk plakatów informa-

cyjnych własnego projektu i rozwieszono je 
w kluczowych punktach gmin, w szkołach, 
przedszkolach i urzędach. Przygotowano 
30 tys. sztuk poradników mających na celu 
wskazanie działań zmierzających do ogra-
niczenia zużycia dwutlenku węgla w go-
spodarstwach domowych. Dostarczono je 
do szkół, przedszkoli, gimnazjów, urzędów 
gmin oraz bibliotek.

 Zorganizowano warsztaty dla dzieci 
i młodzieży „Bądź przyjazny środowisku”. 
Zaprojektowano 5 tys. sztuk edukacyjnych 
kolorowanek, które przekazano przedszko-
lom, bibliotekom oraz szkołom specjalnym 
leżącym na terenie Mikroregionu WPN.

 Wykonano multimedialny kalkulator 
energetyczny, który dostępny jest na stronie 
każdego z urzędów gmin – stamtąd każ-
dy mieszkaniec Mikroregionu WPN (i nie 
tylko) może go ściągnąć i używać w domu, 
by przekonać się, ile zużywa energii i co na-
leży zrobić, by ją zaoszczędzić.
Projekt 2: „Ochrona kasztanowców 
w gminach Mikroregionu WPN” 

 Podpisano umowy na inwentaryzację 
kasztanowców. Policzono drzewa na terenie 
gmin, ustalono ich stan zdrowotny. Dzięki 
skutecznej akcji informacyjnej do każdego 
z siedmiu urzędów gmin napływały zgło-
szenia od mieszkańców o kasztanowcach, 
które rosną na ich prywatnych posesjach.

 Wykonano logo, przygotowano 10 tys. 
sztuk broszury na temat szrotówka kaszta-
nowcowiaczka i skutecznych metod ochrony 
drzew przed nim. Rozprowadzono je w szko-
łach, urzędach gmin i strategicznych punk-
tach w każdej gminie (banki, urzędy poczto-
we, itd.). Wydrukowano 500 sztuk plakatów 
i rozwieszono je w kluczowych punktach 
w każdej gminie, a także w szkołach, 
przedszkolach i urzędach gmin. Kupiono 
grabie do liści, którymi obdarowano szkoły 
i przedszkola. | MAGDALENA OLEJNICZAK-SALEWICZ 

MIKROREGION
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BEZPIECZEŃSTWO

KRONIKA POLICYJNA
24.10.2009  1.12.2009 

 |  Funkcjonariusze z Komisaria-
tu Policji w Puszczykowie zatrzymali:

 mężczyznę, który będąc pod wpływem 
alkoholu zniszczył 15 słupków 
heksametrycznych wyznacza-
jących drogę przy jednej z ulic 
w Puszczykowie,

 m łodą  kobietę, która 
ukrad ła markową odzież 
pozostawioną przez jedną 
z uczennic w szatni Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Puszczy-
kowie. Odzież odzyskano. Kobiecie grozi 
do 5 lat pozbawienia wolności.

 mężczyznę, który przywłaszczył elek-
tronarzędzia wartości 8 tys. zł. Grozi mu 
do 5 lat pozbawienia wolności.

 dwóch nieletnich, którzy pomalowali 

sprayem kilkanaście ścian budynków, wiat 
oraz skrzynek energetycznych. Sprawę 
skierowano do sądu dla nieletnich. 

 dwóch nietrzeźw ych 
kierowców oraz jednego ujęte-
go przez funkcjonariuszy Stra-
ży Miejskiej w Puszczykowie. 
W wydychanym powietrzu 
mieli od 1,5 do 2 promili 
alkoholu. Grozi im do dwóch 
lat pozbawienia wolności, 
zatrzymanie prawa jazdy 

oraz wysoka grzywna. 
 dwóch mężczyzn dokonujących kradzie-

ży węgla zdeponowanego przy stacji kolejo-
wej w Puszczykówku. Grożą im grzywny. | 
 ROBERT RASZTORF 

KOMENDANT POLICJI W PUSZCZYKOWIE  

 | INTERWENCJE. Straż miej-
ska w styczniu interweniowała 129 razy. 
10 z nich (obrócone znaki drogowe, śmie-
ci, padłe zwierzęta) przekazano do firmy 
Flora, 11 (awarie oświetlenia, uszkodzone 
chodniki, problemy ze śniegiem na drogach) 
do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzę-
du Miejskiego, 3 do fi rmy Eko-Rondo, jed-
ną do Enei i jedną do Gminnego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego oraz 2 do policji.

 | POUCZENIA. W związku ze złym 
parkowaniem zastosowano 52 pouczenia 
wobec właścicieli pojazdów, wystawiono 
również 10 kart mieszkańcom, którzy nie 
odśnieżyli chodnika. 4 osoby pouczono za 
takie wykroczenia jak niedopilnowanie 
psa czy nieodśnieżenie chodnika.

 | UKARANI. Ukarano 19 kierowców 

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ 
1.01.2010  30.01.2010

mandatem za przekroczenie prędkości we-
dług wskazań fotoradaru na łączną kwotę 
2 950 zł, 11 kierowców mandatem karnym 
na kwotę 2 650 zł za m.in. parkowanie w 
miejscu niedozwolonym i na miejscu dla 
osób niepełnosprawnych, 14 razy założono 
blokady kół pojazdów.  Dwie osoby ukarano 
mandatem w wysokości 300 zł za podrzu-
canie śmieci oraz jedną osobę za brak opieki 
nad zwierzęciem na kwotę 200 zł. 

 | W związku z silnymi mrozami, 
w porozumieniu z Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej straż miejska 
prowadzi stałe kontrole pustostanów, 
miejsc pobytu osób bezdomnych i innych 
wskazanych osób. 

 | W dniu 6 stycznia patrol straży 
miejskiej zatrzymał do kontroli pojazd, 

który prowadzony był przez osobę pod 
wpływem alkoholu. Sprawa została prze-
kazana do policji, która prowadzi dalsze 
czynności.

 | Zgodnie z zapowiedzią strażnicy 
miejscy wzmożyli kontrole fotoradarowe.
Do sądu przekazano 7 wniosków w związ-
ku z przekroczeniem prędkości i nieod-
śnieżaniem chodników. | 
 DARIUSZ BOROWSKI, 

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PUSZCZYKOWIE

ODESZLI 
 16.11.1911 CECYLIA RYBARCZYK  07.01.2010

 18.04.1922 CZESŁAW BOGUMIŁ PALMOWSKI  13.01.2010          

 28.01.1929 KRYSTYNA KAMIŃSKA  15.01.2010

 30.05.1916 JULIANNA KAMIŃSKA  20.01.2010

 11.01.1942 KAZIMIERZ JENCZ   20.01.2010

 01.05.1930 FLORIAN OLEJNIK   20.01.2010

 24.07.1971 TOMASZ ZABAWA   23.01.2010  

FOTORADAR 
ZNOWU 
NA ULICACH

 | Na przełomie października i listo-
pada ub. roku skradziony został w mie-
ście fotoradar. Urząd Miejski był jednak 
ubezpieczony od takiego zdarzenia. 

W grudniu 2009 r. fi rma ubezpiecze-
niowa wypłaciła miastu ponad 90 tys. zł. 
W styczniu br. zakupiono nowe i nowo-
cześniejsze urządzenie, które kosztowało 
ponad 150 tys. zł. Od stycznia służy bez-
pieczeństwu na ulicach miasta. | LM
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OSIEMNASTOLATEK 
POSZUKIWANY 

 |  Od 20 stycznia policja szu-
ka 18-letniego mieszkańca Mosiny, 
który nie wrócił do domu. Ostatni 
raz widziano go w pobliżu kościoła 
w Puszczykówku.  W Warcie znale-
ziono rower, którym chłopak wyje-
chał z domu.

Najpierw policjanci przeszukiwali lasy 
w okolicach Lubonia, Łęczycy i Puszczy-
kowa oraz podpoznańskie gospodarstwa. 
Obecnie sprawą zajmuje się policja krymi-
nalna w Poznaniu. 

Zaginiony nazywa się Zbigniew Lisiecki, 
jest lekko upośledzony umysłowo. Nigdy 
wcześniej nie zdarzało się, żeby nie wrócił 
na noc do domu. 

Ma 160 cm wzrostu. W dniu, kie-
dy zaginął był ubrany w czarną kurtkę 
z kapturem, wełnianą czapkę z daszkiem 
oraz jeansy.  Jechał na rowerze koloru gra-

natowego z napisami: Terminator oraz Sco-
ut. Rower odnaleziono w Warcie. 

Każdy kto widział chłopaka lub 
wie cokolwiek o miejscu jego poby-
tu, proszony jest o kontakt z policją 
lub strażą pożarną (nr telefonu 997 
lub 112). | LM

MIAŁ MARIHUANĘ  
 | 2 lutego 2010 r. policjanci z ko-

misariatu w Puszczykowie zatrzyma-
li mężczyznę, który posiadał ponad 
70 gram marihuany umieszczonej 
w kilkudziesięciu woreczkach z za-
pięciem strunowym przygotowanej 
do wprowadzenia w obieg.

Trwają czynności pozaprocesowe 
w celu zatrzymania osób współdziałających 
w procederze dystrybucji oraz osób kupują-
cych narkotyki. |  ROBERT RASZTORF 

KOMENDANT POLICJI W PUSZCZYKOWIE  

BEZPIECZEŃSTWO

 | Na spotkaniu Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku Powiatu Po-
znańskiego, które odbyło się 20 stycz-
nia 2010 r. w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu oceniono stan bezpie-
czeństwa i porządku publicznego 
na terenie Powiatu Poznańskiego 
w 2009 r. 

Na tle innych gmin Puszczykowo upla-
sowało się we wszystkich kategoriach na 
podium, np. wykrywalność przestępstw w 
naszym mieście była w ub. roku w granicach 
74 %, co stanowi jeden z najlepszych wyni-
ków w powiecie. 

Komendant Wojewódzki oraz Komen-
dant Miejski Policji dziękowali za ciągłą 
i owocną współpracę administracji samo-
rządowej z policją i wspomaganie organiza-
cyjne i pieniężne. Przypomnieli, że zapew-
nienie bezpieczeństwa mieszkańcom to nie 
tylko pomoc fi nansowa, ale także aktywna 
działalność straży miejskich, samorządów 

i organizacji pozarządowych. 
Podkreślono aktywność samorzą-

dów niektórych gmin powiatu w płaceniu 
np. za dodatkowe dyżury policji, uzupełnie-
nie sprzętu komputerowego, współfi nanso-
waniu remontów budynków oraz współfi -
nansowaniu samochodów dla policji. 

Zaakcentowano szczególną aktywność 
w tej dziedzinie starosty oraz niektórych 
wójtów i burmistrzów z terenu naszego 
powiatu. We wszystkich ocenach Pusz-
czykowo wymieniano, jako jedno z pierw-
szych, podkreślając że dobra współpraca 
przynosi mieszkańcom wymierne korzyści 
i zapewnia poczucie bezpieczeństwa. 

Przypomnijmy, że w ub. roku miasto 
dofi nansowało zakup samochodu dla policji 
kwotą 24 tys. zł, przekazało sprzęt kompu-
terowy i 10 tys. zł na zakup paliwa, a od bie-
żącego roku opłaca miesięczny abonament 
za Internet. |  WIESŁAW LIPIEC, 

 PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. OBRONY CYWILNEJ

BEZPIECZEŃSTWO DO OCENY 

WPISZ ICE 
DO TELEFONU

 |  ICE – pod takim skrótem na-
leży zapisać w swoim telefonie ko-
mórkowym numer osoby, z którą 
ratownicy medyczni będą mogli 
skontaktować się w razie naszego 
wypadku czy zasłabnięcia. To może 
uratować nam życie. 

Ratownicy medyczni, policjanci, stra-
żacy i wszyscy inni, którzy interweniują na 
miejscu wypadków, wielokrotnie napoty-
kają na trudności, kiedy muszą kontakto-
wać się z krewnymi lub bliskimi poszko-
dowanych. Dlatego proponują, aby każdy 
w swoim telefonie umieścił na liście kon-
taktów osobę, do której należy zadzwonić 
w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby 
powinien być zapisany pod międzynarodo-
wym skrótem ICE (In Case of Emergency). 

Telefon komórkowy jest często jedynym 
przedmiotem, który można przy osobie 
znaleźć. Szybki kontakt pozwala na uzy-
skanie ważnych dla życia informacji, takich 
jak grupa krwi, przyjmowane leki, choroby 
przewlekłe, alergie itp. 

Wpisanie więcej niż jednej osoby 
do takiego kontaktu wymagałoby następu-
jącego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. 

Wpiszcie ten numer do swojej komórki, 
to łatwe a może ocalić życie. | WIESŁAW LIPIEC
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BEZPIECZEŃSTWO

ZMIANA ORGANIZACJI 
RUCHU DROGOWEGO

Bezpieczeństwo na drogach zależy od nas. 

Razem zadbajmy o bezpieczeństwo na drogach Puszczykowa.  

 | Na zlecenie Urzędu Miejskiego 
przygotowywany jest nowy program 
organizacji ruchu drogowego. Jego 
ideą jest zwiększenie bezpieczeń-
stwa na drogach i uspokojenie ruchu 
w mieście.

W programie zaproponowanych zosta-
nie kilka zmian, z których najważniejsze 
będą dotyczyły wprowadzenia na całym 
obszarze miasta bezpiecznej prędkości, 
a na bocznych drogach zasady pierwszeństwa 
z prawej strony (tzw. zasada prawej ręki).

To MY, poprzez codzienne zachowania, takie jak nieprzekraczanie dozwolonej prędkości, 
zapinanie pasów, przechodzenie na zielonym świetle, brak tolerancji dla pijanych kierowców, 
możemy kształtować właściwe postawy innych na drodze.

Proponujemy wprowadzenie  40  na terenie całego miasta oraz „zasady prawej ręki” poza głównymi ulicami. 
Czekamy na Państwa opinie! | AZ

Wprowadzenie nowej organizacji 
planowane jest etapowo, początkowo 
na obszarze Dolnego Puszczykowa aż do 
ulicy Dworcowej. Poprzedzi je szeroka 
kampania informacyjna i konsultacje 
z mieszkańcami. 
Ulotki informacyj-
ne na ten temat zo-
staną dostarczone 
do każdego gospo-
darstwa domowego 
wraz z marcowym 

ZASADA PRAWEJ RĘKI 
– w Kodeksie drogowym określona jako „pierwszeństwo pojazdu nad-
jeżdżającego z prawej strony”.  (Dział II, Rozdział 3, Oddział 7, art.25). 
Kierowca musi więc ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżające-
mu z jego prawej strony. Obowiązuje na skrzyżowaniach równorzęd-
nych, a także wszędzie tam, gdzie przecinają się kierunki ruchu.

numerem „Echa Puszczykowa”. Dodat-
kowe informacje będzie można uzyskać 
przez telefon w Straży Miejskiej i Urzę-
dzie Miejskim. 

Zasada prawej ręki obowiązuje po-
wszechnie w krajach Europy Zachodniej. 
Od kilku lat z powodzeniem wprowadza-
na jest w wielu miastach w Polsce. |  

 REMIGIUSZ MOTYCKI
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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
4:46**, 5:57, 6:12*, 6:29, 6:53, 7:23, 7:38, 8:32, 9:04, 10:11, 11:54, 12:49, 13:54, 15:26, 
16:30, 17:23, 18:37, 19:22, 21:05, 21:55

Poznań > Puszczykówko
5:05*, 6:15, 6:45, 7:45, 10:00, 12:05, 12:45**, 13:15, 13:45*, 14:15, 14:45, 15:12, 15:45*, 
16:15, 16:45, 17:55*, 18:45, 19:45*, 21:45, 22:55 
Ze stacji Puszczykowo pociągi odjeżdżają 3 minuty później.
Zaznaczone na czerwono nie zatrzymują się w Puszczykowie
*nie kursuje w soboty i niedziele, **nie kursuje w niedziele

MPK Linia 101 Puszczykówko/Stacja PKP > Poznań/Dębiec
Dnie robocze: 4:58, 5:44, 6:44, 7:52, 8:38, 9:53, 10:50, 11:39, 12:44, 13:50, 14:45, 16:14, 
16:54, 17:49, 19:34, 21:04, 22:41, 23:58
Soboty: 5:44, 7:39, 9:44, 11:44, 16:13, 17:49, 19:34, 21:14, 22:41, 23:58
Niedziele i święta: 7:39, 9:44, 11:44, 13:44, 16:13, 17:49, 19:34, 21:14, 22:41, 23:58
Na każdym kolejnym przystanku autobus jest 3 minuty później. 

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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