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FELIETON

Jesteśmy 
wspólnotą

Szanowni Państwo,
Za nami czas dramatycznych wydarzeń i żałoby narodowej po 

katastrofi e prezydenckiego samolotu. Byliśmy jednym z kilku tysięcy 
samorządów w Polsce, którego mieszkańcy spontanicznie wywiesili fl agi 
państwowe i uczestniczyli we mszach świętych odprawionych w intencji 
Pary Prezydenckiej i pozostałych tragicznie zmarłych Osób. Poczułam, 
że również w Puszczykowie możemy być prawdziwą wspólnotą.

Za to symboliczne zjednoczenie w bólu, za fl agi 
w oknach i znicze pod pomnikiem, wszystkim bardzo 
serdecznie dziękuję.

Życie jednak idzie dalej. Egzaminy gimnazjalne, matury, 
przygotowania do wyborów prezydenckich, a w naszym mieście 
i domach codzienne, nieraz niełatwe do rozwiązania, sprawy. 
Jedną z nich jest konfl ikt o sposób parkowania, a właściwie o miejsca 
do parkowania przy przejeździe kolejowym w Puszczykówku. 
Klienci lodziarni oraz zlokalizowanych po przeciwnej stronie pawilonów 
nie respektują równoległego parkingu wzdłuż ul. Dworcowej. 
To powoduje ingerencję straży miejskiej, która – egzekwując prawo 
– zakłada blokady oraz protesty właścicieli, że miasto odstrasza 
im klientów i niszczy handel. Jest to oczywiście tylko jeden punkt 
widzenia. Inny prezentują mieszkańcy, w imieniu których wielokrotnie 
interweniowali radni. Oczekują zapewnienia bezpieczeństwa, głównie 
przechodniom, ale również pojazdom lawirującym pomiędzy źle 
zaparkowanymi samochodami, częstokroć zagradzającymi chodniki 
lub ustawionymi w świetle jezdni. Zdajemy sobie sprawę, że jeśli 
zdarzy się wypadek, odpowiedzialność spadnie oczywiście na miasto. 
Jakie są rozwiązania?  Umożliwienie parkowania na ul. Wiązowej jest 
również kontrowersyjne, gdyż spotkało się z protestami mieszkańców. 
Parkowanie za pawilonami przy ul. Moniuszki, dopóki nie zostanie 
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (jest 
w opracowaniu) i miasto nie wykupi tego terenu, umożliwia postawienie 
zaledwie kilku samochodów. Tymczasem jednak, po drugiej stronie 
torów jest parking kościelny na kilkadziesiąt miejsc, udostępniony na 
moją prośbę nieodpłatnie przez Parafi ę Św. Józefa mieszkańcom 
i przyjezdnym. Rozpoczęta w Puszczykowie publiczna debata 
w ramach projektu „Bezpiecznie zakręceni” bynajmniej nie 

dotyczy tylko prędkości poruszania się po mieście i pierw-
szeństwa z prawej, dotyczy również respektowania znaków 
drogowych, miejsc postoju i generalnie kultury zachowania 
się na drogach. Z jednej strony mieszkańcy protestują przeciwko 
piratom drogowym, domagają się ustawiania fotoradarów na każdej 
drodze, z drugiej strony mają za złe ograniczanie prędkości. Denerwują 
się, że straż miejska nie widzi zaparkowanych na chodnikach pojazdów, 
ale natychmiast protestują, gdy dotyczy to ich własnego samochodu.

Puszczykowo zmienia się i nie można tego nie dostrzegać. 
Gwałtowna urbanizacja powoduje, że po podziałach wielkich ogrodów, 
przy wąskich ulicach pojawia się coraz więcej bram i wjazdów na po-
sesje. Jeśli na takiej ulicy ktoś prowadzi jeszcze i rozwija, dopuszczoną 
przecież prawem, cichą działalność gospodarczą (zakład usługowy, biuro 
projektowe, galerię, szkołę, punkt gastronomiczny itd.), to okazuje się, 
że spokojna niegdyś droga zamienia się w ruchliwą arterię. Czy można 
temu zapobiec? Tylko częściowo, poprzez ograniczenia w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, co też oczywiście budzi 
ogromne protesty. Wydaje się, że najbardziej potrzebne jest wzajemne 
rozumienie potrzeb i szukanie wspólnych rozwiązań. Liczę, że coraz 
więcej mieszkańców zrozumie, że ten problem może dotyczyć każdego 
z nich i zechce włączyć się do dyskusji. Chętnie wysłuchujemy każdej 
propozycji i staramy się znajdować optymalne sposoby działania. 

Jako miasto jesteśmy jednak zobowiązani myśleć nie 
tylko o dniu dzisiejszym, ale także o tym, co trzeba zrobić, 
by Puszczykowo mogło zapewnić dobrą jakość życia 
mieszkańcom również za lat 30 i dalej.

O tym, jak bardzo Puszczykowo rozwinęło się od 1990 roku będziemy 
rozmawiali w czasie uroczystych obchodów dwudziestolecia samorządu. 
Z tej okazji odbędzie się w dniu 2 czerwca lokalna uroczystość, w której 
wezmą udział twórcy reformy samorządowej w Polsce. 
Wszystkich Mieszkańców Puszczykowa zapraszam 
w imieniu swoim i Przewodniczącego Rady Miasta 
o godz. 15.45 do Kościoła pw. Św. Józefa na mszę w intencji 
miasta i jej mieszkańców. Wieczorem natomiast zapraszamy 
na plac przed Biblioteką Miejską Centrum Animacji Kultury 
na okolicznościowy koncert i spotkanie przy muzyce. | 

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA, BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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RADA MIASTA

za przyjęciem uchwały, siedem było przeciw.
Podjęto uchwałę w sprawie zarządze-

nia wyborów zarządu osiedla Niwka Sta-
ra. Uchwała jest konsekwencją utworzenia 
osiedla w marcu br. Zgodnie ze statutem, 
organem uchwałodawczym jest zebranie 
osiedla, które wybierze trzyosobowy zarząd. 

Rada zmieniła uchwałę z kwietnia 2009 
r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla dwóch działek położo-
nych w rejonie ul. Sobieskiego. Została ona 
wywołana na wniosek właściciela nierucho-
mości w związku z planami budowy kortów 
tenisowych o zasięgu wykraczającym poza 
teren objęty wcześniejszą uchwałą. | 

 LIDIA MAJDECKA

 | Sesja Rady Miasta Puszczyko-
wa 31 marca br. rozpoczęła się pre-
zentacją na temat korzyści płynących 
z emisji obligacji przez samorządy, 
przygotowaną przez przedstawicieli 
Giełdy Papierów Wartościowych.

Dalej radni głosowali w ustalonym try-
bie. Przyjęli uchwałę w sprawie Wielolet-
niego Programu Gospodarowania Miesz-
kaniowym Zasobem Miasta Puszczykowo 
w latach 2010-2015. Przedstawia on stan 
zasobów mieszkaniowych miasta i zawiera 
propozycje rozwiązań dla zaspokojenia po-
trzeb rodzin oczekujących na pomoc miesz-
kaniową. Więcej pisaliśmy o tym w kwiet-
niowym „Echu”.

Rada uchyliła zgodę na sprzedaż lokali 
mieszkalnych i użytkowych w budynkach 
komunalnych. Jest to konsekwencja przy-
jęcia wcześniej wymienionego programu.  

Wyrażono zgodę na udzielenie bonifi ka-
ty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własno-
ści przez dotychczasowych użytkowników 
wieczystych nieruchomości zabudowanych 
należących do miasta.

 | Na początku sesji, która odbyła 
się 21 kwietnia, Rada Miasta Puszczy-
kowa przyjęła stanowisko w sprawie 
uczczenia pamięci ofiar katastrofy 
lotniczej. Radni i Burmistrz Miasta 
złożyli wyrazy współczucia rodzinom 
zmarłych. 

Na sesji radni przyjęli uchwałę w spra-
wie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 
przy ul. Poznańskiej. Dyskutowali o tym, 
czy wystawić ją na sprzedaż i ile może wy-
nieść cena wywoławcza w przetargu. De-
cyzja o niesprzedawaniu nieruchomości 
wymusiłoby wstrzymanie którejś z plano-
wanych na ten rok dużych inwestycji, takich 
jak rozbudowa szkoły, Rynku czy budowa 
ul. Gołębiej.  Osiem osób opowiedziało się 

OBLIGACJE I MIESZKANIA  

UCZCZONO PAMIĘĆ OFIAR NA SESJI  

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

 Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady 
Miasta Puszczykowa w sprawie: wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych 
i użytkowych w budynkach komunalnych.

 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 zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Puszczykowa na rok 2010.

 Uchwała w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych w sprawie przebudowy 
ulica Niwka Stara.

 Uchwała w sprawie chwały w sprawie: 
przystąpienia do realizacji projektu 
„Aktywność drogą do integracji” w ramach 
Programu Operacyjny Kapitał Ludzki 
realizowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

 Uchwała w sprawie zaciągania 
zobowiązań na realizację inwestycji 
pod nazwą „Modernizacja ciągu drogowego 
w Puszczykowie pomiędzy drogą wojewódzką 
430 a WPN”. 

 Uchwała w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na rok 2010.

 Stanowisko Rady Miasta Puszczykowa 
w sprawie uczczenia pamięci ofi ar katastrofy 
lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 
2010 r.

 Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości 
zabudowanej. 

 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów 
zarządu osiedla Niwka Stara.

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

 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 191/09/V Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr 177/29 i 177/30 położonych 
w Puszczykowie w rejonie ul. Sobieskiego.

 Uchwała w sprawie utworzenia obwodu 
głosowania w Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie 
im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” 
Sp. z o.o., Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11.

UCHWAŁY PRZYJĘTE 
NA SESJI 31 MARCA:

UCHWAŁY PRZYJĘTE 
NA SESJI 21 KWIETNIA:

Rada zatwierdziła plan pracy komisji na 
rok 2010. Przyjęła także uchwałę dotyczącą 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 
w sprawie przebudowy ul. Niwka Stara. 
Miasto planowało złożyć wniosek o dofi-
nansowanie na ten cel. Po konsultacjach 
z mieszkańcami odstąpiło od budowy. 
Szerzej na ten temat na s. 6.  

Przyjęto uchwałę w sprawie przystąpie-
nia do realizacji projektu „Aktywność dro-
gą do integracji” ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Dotyczy to dofi-
nansowania powstałego w Puszczykowie 
Klubu Seniora. Na kilkadziesiąt złożonych 
wniosków, projekt z Puszczykowa zajął wy-
sokie – ósme – miejsce. 

Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zo-
bowiązań na inwestycję „Modernizacja cią-
gu drogowego w Puszczykowie pomiędzy 
drogą wojewódzką 430 a WPN”. Chodzi 
o budowę ul. Studziennej. 

W związku z otrzymaną subwencją 
oświatową i większymi wydatkami na zi-
mowe utrzymanie dróg oraz dotacjami, 
konieczne były przesunięcia w uchwale bu-
dżetowej. |  LIDIA MAJDECKA 
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AKTUALNOŚCIABSOLUTORIUM 
DLA BURMISTRZ MIASTA  

 | 30 kwietnia odbyła się nadzwy-
czajna sesja Rady Miasta, zwołana 
w celu rozpatrzenia sprawy udziele-
nia absolutorium Burmistrz Miasta 
z wykonania budżetu za rok 2009. 

Zgodnie z ustawą o fi nansach publicz-
nych, Rada Miasta ma na to czas do koń-
ca kwietnia, wcześniej zasięgając opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komi-
sja Rewizyjna Rady Miasta przygotowała 
wniosek o nieudzielenie absolutorium Bur-
mistrz Miasta, formułując w nim zarzuty 
odnośnie sposobu wydatkowania środ-
ków i zarządzania mieniem komunalnym. 
Wniosek ten poparli pozytywnie radni: 
Andrzej Balcerek i Zbigniew Czyż. Regio-

nalna Izba Obrachunkowa stwierdziła jed-
nak, że nie wnosi zastrzeżeń do wykonania 
budżetu i że wniosek został uzasadniony 
nienależycie. 

W zarządzonym przez Przewodniczące-
go Rady Miasta głosowaniu imiennym za 
udzieleniem absolutorium opowiedzieli się: 
Stanisław Balbierz, Marek Błajecki, Ewe-
lina Marcinkowska, Danuta Panek-Janc, 
Ewa Pietrzak, Urszula Rudzińska, Maciej 
Schneider i Maciej Stelmachowski. Przeciw 
udzieleniu Burmistrz Miasta absolutorium 
głosowali: Andrzej Balcerek, Zbigniew Czyż, 
Andrzej Dettloff, Róża Grześkowiak, Włady-
sław Hetman oraz Janusz Szafarkiewicz. Na 
sesji nie był obecny radny Krzysztof Jopek.

Wśród najważniejszych pozycji w bu-
dżecie 2009 r. należy wymienić realiza-
cję kolejnych nawierzchni ulic (Różana, 
Robocza, Norwida, Jarosławska, rozpo-
częcie inwestycji na ulicach: Jodłowej, 
Parkowej, Wydmowej, części płyty Ryn-
ku), budowę boiska Orlik przy ul. Jaro-
sławskiej, kompleksowy remont budynku 
starej szkoły przy ul. Wysokiej oraz po-
mieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Z kolei po stronie dochodów 
tradycyjnie największą część budżetu 
stanowiły podatki lokalne i udział w po-
datku dochodowym (tzw. PIT). Należy 
zauważyć, że wpływy te stanowią łącznie 
prawie 70 procent wszystkich dochodów 
miasta.

Plan budżetowy został zrealizowa-
ny w 94% po stronie dochodów oraz 89% 
po stronie wydatków. Na pokrycie defi cytu 
budżetowego w roku 2009 miasto wzięło 
kredyt w wysokości 1,6 mln złotych.

Wniosek Komisji Rewizyjnej do RIO, 
wyjaśnienia urzędu skierowane do RIO 
oraz opinia Izby są do wglądu w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta. | 

 MACIEJ DETTLAFF, 

 SEKRETARZ MIASTA PUSZCZYKOWA

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

UCHWAŁY I PROTOKÓŁ Z SESJI 
ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONIE 

INTERNETOWEJ MIASTA: 
www.puszczykowo.pl 

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

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

 | W piątek, 4 czerwca br., 
po święcie Bożego Ciała, Urząd 
Miejski w Puszczykowie będzie 

nieczynny. Jest to dzień wolny 
za święto 1 maja, które przypadło 
w sobotę. | RED

4 CZERWCA URZĄD NIECZYNNY
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AKTUALNOŚCI

 | 16 kwietnia w sali sesyjnej 
Biblioteki Miejskiej w Puszczyko-
wie odbyło się wspólne posiedzenie 
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta 
oraz Komisji Spraw Społecznych. 
Spotkanie poświęcone dyskusji 
nad projektem „Bezpiecznie Zakrę-
ceni” otwarte było dla wszystkich 
mieszkańców zainteresowanych 
tematem zmian organizacji ruchu 
drogowego w naszym mieście.

Poza członkami obu komisji, w spo-
tkaniu udział wzięli: Małgorzata Ornoch-
Tabędzka – Burmistrz Puszczykowa, jej 
zastępca Tomasz Zwoliński, pro-
jektant organizacji ruchu – Woj-
ciech Kowalewski, st. asp. Piotr 
Pokryszka z sekcji ruchu drogo-
wego Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu, Komendant Straży 
Miejskiej – Dariusz Borowski, 
pracownik UMP – Remigiusz Motycki, za-
ledwie kilku mieszkańców naszego miasta. 
Wydawać by się mogło, że tak ważki temat, 
jak organizacja ruchu drogowego przycią-
gnie zdecydowanie większe rzesze miesz-
kańców Puszczykowa. 

Projekt stałej organizacji ruchu rozwa-
ża możliwość podzielenia ruchu w mieście 
na tranzyt i ruch lokalny, wprowadzenia 
ograniczenia prędkości do 40 km/h i regu-
ły „prawej ręki” na drogach dojazdowych 
do dróg głównych, a także zamontowania 

barier sprężystych w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych. 

Po długiej debacie zaproponowano 
wstrzymanie się z wprowadzaniem zmian 
radykalnych i na razie zachowanie usta-
wowego ograniczenia prędkości do 50 

km/h na terenie całego miasta 
przy zmniejszeniu prędkości 
do 30 km/h na niebezpiecznych 
odcinkach. Rozważano rów-
nież wprowadzenie pilotażowo 
stref ograniczonej prędkości 
wraz z zasadą „prawej ręki” na 

drogach dojazdowych do posesji w dwóch 
rejonach miasta: w okolicy ul. Poznańskiej 
od ul. Lipowej po ul. Działkową, a tak-
że w okolicy muzeum Arkadego Fiedlera 
i sprawdzenie, jak działa w praktyce to, 
co jest od dawna zapisane w kodeksie dro-
gowym, a o czym po prostu nie pamiętamy.  

Głównym zadaniem projektu jest zwięk-
szenie bezpieczeństwa użytkowników 
dróg. Do urzędu napływają uwagi, dyskusja 
wciąż trwa. | 

 MAGDALENA OLEJNICZAK-SALEWICZ

BEZPIECZNIE ZAKRĘCENI 
 DEBATA

„NIE” DLA ASFALTU 
NA NIWCE STAREJ 

 |  W kwietniu br. odbyły się kon-
sultacje społeczne z mieszkańcami 
ulic Niwka Stara i Jaskółcza, dotyczą-
ce projektu budowy ul. Niwka Stara 
ze środków Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. 

Program umożliwia otrzymanie dota-
cji w wysokości połowy kosztów inwesty-
cji, jednak droga, będąca przedmiotem 
projektu, musi spełniać określone wy-
magania, by zakwalifikować się do dofi-
nansowania. Jednym z nich jest ponad-
lokalny charakter – połączenie z drogą 
wojewódzką i brak możliwości wykonania 
tzw. pieszojezdni.

Mieszkańcy, zebrani na spotkaniu 
w dniu 13 kwietnia oraz przesyłający swo-

je opinie do Urzędu Miejskiego, zgłasza-
li obawy, co do znacznego zwiększenia 
przelotowości ulicy. Stwierdzili, że gdy-
by na ulicy została położona nawierzch-
nia asfaltowa bez progów zwalniających 
i chodnika, który nie może być wykona-
ny na najwęższej części drogi, to doszło-
by do narażenia mieszkańców na duże 
niebezpieczeństwo.

W konsultacjach wzięło udział 27,8% 
uprawnionych mieszkańców wspomnia-
nego obszaru. Zdecydowana większość 
(73%) opowiedziała się przeciw realizacji 
projektu według wymogów WRPO, jed-
nocześnie zapowiadając, że nadal będą 
wnioskować do Urzędu Miejskiego o jak 
najszybsze utwardzenie ulicy z innych 
środków. |  MACIEJ DETTLAFF, 

 SEKRETARZ MIASTA PUSZCZYKOWA 

BEZPRZEWODOWY 
INTERNET 
W BIBLIOTECE

 | W wyremontowanym budynku 
Biblioteki Miejskiej – Centrum Ani-
macji Kultury funkcjonuje już bez-
przewodowy dostęp do Internetu. 

Wszyscy odwiedzający bibliotekę 
z własnym laptopem lub choćby telefonem 
komórkowym mogą sprawdzić najnowsze 
wiadomości w sieci czy też odebrać pocztę 
elektroniczną w miłej kulturalnej scenerii. 

„Hot-spot” w bibliotece jest kolejnym 
miejscem, w którym można skorzystać 
z darmowego dostępu do sieci, jednak 
pierwszym bezprzewodowym. Wcześniej 
uruchomiono stacjonarną „Ikonkę” w bi-
bliotece oraz dwa stanowiska komputerowe 
w Urzędzie Miejskim. | MD 
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Szanowna Pani Burmistrz
Zwracam się w imieniu Stowarzy-
szenia Przyjaciół Puszczykowa 
z zapytaniem czy Urząd Miejski 
lub Pani podejmiecie kroki wyja-
śniające zamknięcie ścieżki spa-
cerowej usytuowanej na wale nad 
Wartą przez właścicieli przyległych 
do niej nieruchomości? (…) | 

 Z POWAŻANIEM, GABRIELA OZOROWSKA, 

 PREZES STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ PUSZCZYKOWA

Szanowna Pani, 
i wszyscy zainteresowani 
Mieszkańcy Puszczykowa

W ostatnim czasie odebrałam wiele gło-
sów oburzenia i zapytań w tej sprawie. Spró-
buję się do nich odnieść przytaczając daty 
i fakty.

Po objęciu urzędu zastałam sytuację, 
w której dla terenów nadwarciańskich 
opracowywano miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego (mpzp). W jego 
projekcie, na usypanym wiele lat temu 
wale, zlokalizowano propozycję ścieżki spa-
cerowo-rowerowej. Takie plany, w których 
lokalizacja celu publicznego projektowana 
jest na gruntach prywatnych, zawsze są 
przedmiotem  protestów właścicieli. Opra-
cowywanie planów przeciąga się w czasie, 
co miało miejsce i w tym wypadku. Nego-
cjacje są trudne, właściciele mają prawo 
mieć wizję wykorzystania ich gruntu i nie 
można mówić o jakimkolwiek zaniechaniu 
miasta. Właśnie dlatego, chcąc mieć wpływ 
na sposób zagospodarowania przestrzeni 
rekreacyjnej, Rada Miasta podjęła decyzję 

AKTUALNOŚCIPYTANIE 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 ŚCIEŻKA 
 PROŚBA O WYJAŚNIENIE 

o wykupie 16, 5 ha na zakolu Warty.   
Zarówno teren zakola, jak i pasa spa-

cerowego wzdłuż Warty dla wielu 
mieszkańców stanowi dużą wartość 
rekreacyjną i krajobrazową. Przez 
wiele lat korzystali z niego space-
rowicze, nie zdając sobie sprawy 
z faktu, że jest to grunt prywatny. 
Bardzo często na dodatek korzystali 
z niego w sposób, który budził iry-
tację właścicieli. W ostatnich trzech 
latach coraz bardziej zaczęły im do-
kuczać motocrossy, rajdy kładów 
i libacje alkoholowe mieszkańców 
i przyjezdnych.

Kilkoro właścicieli zwróciło się do mnie 
z prośbą o zmianę lokalizacji ścieżki space-
rowej, przeniesienie jej poniżej istniejące-
go nasypu. Argumentowali, że dosyć mają 
burd za płotem, że nie czują się bezpieczne 
i że nie chcą odsprzedawać tego gruntu, 
po to, by codziennie zbierać pod swo-
im płotem i w ogrodzie butelki i śmieci. 
Respektując argumenty mieszkań-
ców, i przede wszystkim ich prawo 
własności, wiosną ub. roku wystąpiłam 
z zapytaniem do Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej, czy zgodzi się na po-
prowadzenie ścieżki około 1, 5-2 m poniżej 
nasypu, który stanowi jednocześnie wał 
przeciwpowodziowy. Uzyskałam odpo-
wiedź, że tak, pod warunkiem, że zostanie 
to uzgodnione w mpzp. Usypanie półeczki 
poniżej łączy się jednak z ingerencją w śro-
dowisko naturalne. Wymagany jest więc 
raport o oddziaływaniu na środowisko. Aby 
uzyskał on pozytywną ocenę, potrzebna 

jest wcześniejsza obserwacja przyrodni-
cza. Zwróciliśmy się więc do Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu i Stowarzy-
szenia Salamandra o przeprowadzenie in-
wentaryzacji przyrodniczej, która pozwoli 
na określenie czy zrobienie takiego nasypu 
nie odbędzie się ze szkodą dla środowiska. 
Taką obserwację można prowadzić jedynie 
od wiosny do jesieni. 

Ponieważ proces uzgodnień wydłuży 
się, w styczniu br. wystąpiłam do Rady 
Miasta z prośbą o podział opracowywane-
go wcześniej mpzp i oddzielenie od niego 
terenów wzdłuż ul. C. Ratajskiego. Rada 
podjęła pozytywną uchwałę w tej sprawie 
w styczniu 2010. 

Zarządzeniem z dnia 13 kwietnia br. po-
wołałam trzyosobową, społeczną komisję, 
która ma mnie wspomagać w negocjacjach 
z właścicielami przy ustalaniu kwot od-
szkodowań za grunty. Odbyłam pierwsze 
spotkania. Dalej będę próbowała przeko-
nać właścicieli nadwarciańskich gruntów, 
że poprowadzenie ścieżki o 1, 5-2 m poniżej 
zagwarantuje im oczekiwany spokój. Nego-
cjacje są w toku, ale proces kształtowania 
ścieżki w nowym miejscu będzie mógł się 
rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozytyw-
nego raportu o oddziaływaniu na środowi-
sko. Będzie również wymagał w przyszłości 
zarezerwowania pieniędzy w budżecie.

Osobiście, do końca kadencji będę stara-
ła się sprawę wykupu nieużytków pod ścież-
kę nad Wartą maksymalnie przyspieszyć. 
Mam również nadzieję, że przyszła Rada 
Miasta, tak samo jak obecna, uzna za istot-
ne pozostawienie mieszkańcom widoku 
na Wartę; widoku, który powinien cieszyć 
oczy wszystkich i w tym sensie pozostać do-
brem publicznym. | Z POWAŻANIEM 

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA 

BURMISTRZ PUSZCZYKOWA 
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sławskich i Kraszewskiego. Po otrzymaniu 
ze szpitala konkretnej oferty, decyzję w tej 
sprawie będzie musiała podjąć Rada Miasta. 

Rozmawiano również o możliwości po-
zyskania miejsc parkingowych po przesu-
nięciu przystanku do nowej zatoki autobu-
sowej, która będzie wybudowana przy ul. 

Kraszewskiego, a także o nowym oświetle-
niu ulicy, gdyż stare, z czasów PKP, nadal 
jest podłączone do sieci szpitala. 

Rozwiązano też kwestię Filii Biblioteki 
Miejskiej. Czytelnicy mogą być spokojni. 
Filia nie zostanie zlikwidowana. Na pro-
wadzenie swojej działalności wynajmie 
pomieszczenia w byłym hotelu pracowni-
czym. | LM

AKTUALNOŚCI

BILETY MPK  ZMIANY
 | 19 kwietnia weszła w życie 

nowa taryfa aglomeracyjna. To zna-
czy, że obowiązuje jeden bilet na 
podróż autobusem podmiejskim 
do Poznania linii 101 i komunikacją 
miejską po Poznaniu, a także nowy 
rozkład jazdy. 

Wspólna taryfa to efekt podpisania przez 

Burmistrz Puszczykowa porozumienia mię-
dzygminnego z Poznaniem i Mosiną o lokal-
nym transporcie zbiorowym. 

Bi let y autobusowe dostępne są 
w autobusach i w punktach sprzedaży 
na pętli Dębiec oraz Starołęka. Nowością 
dla mieszkańców Puszczykowa jest bilet 
dwugodzinny, za który zapłacimy 5 zł, waż-

ny w Puszczykowie i na terenie Poznania.  
1 lipca br. zmieni się też numeracja linii. 

Dotychczasową linię nr 101 zastąpi linia 
nr 651. Będzie ona obsługiwała również 
trasę, na której obecnie jeździ autobus linii 
nr 621, czyli z Mosiny do Dymaczewa.  

Do tego numeru „Echa” dołącza-
my broszurę z nowym rozkładem 
jazdy i informacjami dotyczącymi 
zmian w komunikacji. | LM

MIASTO I SZPITAL  ROZMOWY  
 | O przeniesieniu biblioteki ze 

szpitala do dawnego hotelu pracow-
niczego, planach rozbudowy parkin-
gu i oświetleniu ul. Kraszewskiego 
rozmawiali przedstawiciele NZOZ 
„Szpital w Puszczykowie” i miasta. 

W spotkaniu, które odbyło się 19 kwiet-
nia w Urzędzie Miejskim uczestniczyli 
m.in. wiceprezes zarządu szpitala Jacek 
Michalak wraz z pracownikami pionu 
technicznego oraz burmistrz Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka, jej zastępca Tomasz 
Zwoliński i Barbara Mulczyńska – kierow-
nik Referatu Inwestycji UM. 

W związku z powstaniem nowych oddzia-
łów oraz działającą od niedawna przychod-
nią zwiększyła się bardzo liczba samochodów 
przy szpitalu. Brakuje miejsc parkingowych. 
Władze szpitala widzą potrzebę budowy par-
kingu. Na przeszkodzie, jak zwykle, stoi brak 
środków. Szpital chciałby wybudować go 
za pieniądze ze sprzedaży miastu gruntu 
pod drogę łączącą ul. Kosynierów Miło-

 | Jak już informowa-
liśmy, do końca maja trwa 
w mieście próbny spis po-
wszechny. Gorąco apelu-
jemy o udział w badaniu, 

w szczególności o wykorzy-
stanie możliwości samo-
spisania się za pośrednic-
twem Internetu na stronie: 
www.spis.gov.pl do 16 maja. 

To najwygodniejsza forma spisu. 
Do tych, którzy nie skorzystają z tej 

możliwości, zadzwonią ankieterzy lub 
przyjdą rachmistrzowie. Prosimy o życz-
liwe ich potraktowanie. |  

 MACIEJ DETTLAFF, 

 SEKRETARZ MIASTA PUSZCZYKOWO

APEL O SPISANIE SIĘ 

ZARZĄDZAJĄ SZPITALEM   
Od listopada ub. roku szpital w Puszczykowie ma nowy zarząd. 
Przedstawiamy prezesów i dyrektora ds. medycznych.   

 Ewa Wieja – prezes: Lekarz ze specjalizacją II stopnia z pediatrii. Ukończyła Wydział 
Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu, studia z zarządzania w Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, podyplomowe 
studia MBA. Posiada dyplom EQIS – Holenderskiej Szkoły Zdrowia Publicznego. 

Pracowała w Szpitalu im. Krysiewicza, w Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych, 
Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. 

 Jacek Michalak – wiceprezes: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM 
w Poznaniu. Ukończył Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 
Wieloletni Dyrektor Regionalny Banku PEKAO S.A., zastępca dyrektora 
w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

 Marek Daniel – dyrektor ds. medycznych: Absolwent Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalista ginekologii i położnictwa oraz organizacji 
i zarządzania w ochronie zdrowia. Przez 20 lat – dyrektor ds. medycznych w Klinice 
Świętej Rodziny w Poznaniu, w której wprowadził, jako pierwszy w kraju, porody 

rodzinne. Później Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
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ZBIÓRKA 
KŁOPOTLIWYCH 
ODPADÓW

 | Jak co roku na wiosnę, 29 maja 
Urząd Miejski organizuje bezpłatną, 
objazdową zbiórkę odpadów wiel-
kogabarytowych i niebezpiecznych. 
Można będzie bezpłatnie oddać 
do utylizacji m.in. leki, opakowania 
po farbach i olejach czy zużyte opony.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
tapczany, dywany, wykładziny, fotele, 
stoły, krzesła należy wystawić przed bra-
mę posesji rano, do godz. 7. Wystawione 
odpady nie powinny blokować przejścia 
chodnikiem czy przejazdu ulicą. Meble 

oraz inne duże lub ciężkie przedmioty 
najlepiej zdemontować, aby ułatwić ich 
załadunek. 

Gorąco apelujemy, żeby odpady niebez-
pieczne, np. leki przygotować do odbioru 
tak, by nie dostały się w niepowołane ręce 
i żeby ich resztki nie przedostały się 
do gruntu i wód powierzchniowych.

Odpady wielkogabarytowe można wy-
stawić dzień wcześniej, natomiast odpady 
niebezpieczne oraz opony prosimy wynieść 
przed posesję dopiero rano. | 

 JANINA KOZEŃSKA  

GOSPODARKA KOMUNALNA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr 177/29 i 177/30 i 177/31, 
położonych w Puszczykowie w rejonie 
ulicy Sobieskiego, 
obręb Puszczykowo Stare, ark. 5. 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
oraz art. 39 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.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta 
Puszczykowa uchwały nr 286/10/V 
z dnia 21.04.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 191/09/V Rady Miasta Puszczykowa 

z dnia 29.04.2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla  działek nr 177/29 i 177/30, położonych 
w Puszczykowie w rejonie ulicy Sobieskiego, 
obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
Zmiana uchwały nr 191/09/V polega na rozszerzeniu 
obszaru objętego planem o działkę nr 177/31.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim 
w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, w terminie 
od 5.05.2010 r. do 2.06.2010 r.  
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. | 
 BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA 
 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA

1/3 tzw. duże AGD, czyli telewizory, radia, 
odtwarzacze video. Pozostała część to inne 
sprzęty, od lokówek po wiertarki, wagi, czy 
frytkownice.  

Pracownicy fi rmy odbierającej elektro-
sprzęt określają skuteczność puszczykow-
skich zbiórek, jako fenomen, a działają nie 
tylko w Wielkopolsce.

Następna tego typu akcja odbę-
dzie się jesienią – 9 października. | 
 JANINA KOZEŃSKA

ZNIKNĄ 
POJEMNIKI NA ODZIEŻ  

 | Z terenu Puszczykowa znik-
ną pojemniki na odzież używaną. 
Przyczyna? Wandale je przewracają, 
a wyrzucona odzież, niszczy się i two-
rzy okropny bałagan. 

Najpierw przeniesiono pojemniki z par-
kingu przy Bibliotece Miejskiej na parking 
przy szkole, od ul. Podgórnej. Nadal jednak 
wokół jest śmietnisko. 

W dniu 31 maja 2010 wygasa umowa 
z fi rmą Wtórpol, która obsługiwała po-
jemniki. Umowa była na dzierżawę gruntu 

pod ustawienie sześciu pojemników. 
Z wyżej wymienionych powodów miasto 
nie zamierza przedłużyć tej umowy. 

Osoby, które będą chciały pozbyć się 
używanych rzeczy będą miały taką moż-
liwość. Co jakiś czas przez Puszczykowo 
przejeżdżają samochody fi rm, które za-
bierają niepotrzebną odzież. Najczęściej 
wcześniej informują mieszkańców w ulot-
kach wrzucanych m.in. do skrzynek na li-
sty o tym, kiedy i gdzie należy wystawić 
worki z odzieżą, żeby ją oddać. | LM

PONAD 6 TON 
ELEKTROSPRZĘTU! 

 | Podczas wiosennej zbiórki elek-
trosprzętu, która odbyła się w Pusz-
czykowie 24 kwietnia zebrano ponad 
6,5 tony odpadów elektrycznych. 

Jedna ogromna ciężarówka firmy 
Elektrorecykling okazała się za mała, aby 
pomieścić wszystkie sprzęty, jakie miesz-
kańcy dowieźli w wyznaczone miejsca. 
Musiał dojechać drugi taki samochód, 
który został zapełniony do połowy. Wśród 
zebranych odpadów 1/3 stanowiły lodówki, 
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GOSPODARKA KOMUNALNA

WIOSENNE PRACE
 | W kwietniu zakończono re-

mont odcinków chodników przy 
czterech ulicach. 

Jeszcze w grudniu ub. wyremontowano 
chodnik – ścieżkę rowerową przy ul. Wcza-
sowej oraz fragment przy skrzyżowaniu 
ul. Dworcowej i Brzozowej. To główny 
trakt, którym z dworca uczęszczają ucznio-
wie do szkół. 

Wyremontowany został także zniszczo-
ny chodnik przy ul. Dworcowej od torów 
kolejowych do ul. Moniuszki. Przy okazji 
uporządkowano odprowadzenia wód opa-
dowych z przyległych butików. Zmieniono 
organizację parkingu na równoległy, zwięk-
szając bezpieczeństwo ruchu w strefi e prze-
jazdu kolejowego i obiektów handlowych. 
W poprzednim układzie samochody wysta-
wały na jezdnię, stwarzając niebezpieczeń-
stwo dla przejeżdżających – szczególnie 
przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki.

Na chodniku przy ul. Kosynierów 
Miłosławskich wymieniono nawierzch-
nię i krawężniki. Przygotowano go tak, 
aby można było przystąpić do remontu za-
padającej się jezdni. Jedną z ważniejszych 
w tej części miasta ulic przed laty zbu-
dowano bez właściwej podbudow y 
i z jednej strony bez krawężników, co skut-
kuje problemami z odwodnieniem (kratki 
ściekowe są powyżej poziomu nawierzch-
ni).  Była szansa na dokończenie remontu 
ulicy w tym roku. Miasto mogło ubiegać 

się o dofinansowanie na ten cel ze środ-
ków unijnych. Proponowało, by połączyć 
w jeden ciąg drogowy ul. Niwka Stara 
i Kosynierów Miłosławskich. Uzyskana 
w ten sposób długość drogi oraz możliwość 
połączenia drogi powiatowej z wojewódzką 
dawały liczbę punktów niezbędną do wy-
grania konkursu. Niestety, ze względu na 
brak zgody mieszkańców, projekt nie bę-
dzie zrealizowany. Piszemy o tym na s. 6. 

W miejsce zniszczonego chodnika przy 
ul. Niezłomnych stworzono wygodny trakt 
dla idących do szpitala od ul. Nowe Osie-
dle. Przy okazji zlikwidowano kilka nie-
legalnych odprowadzeń wód opadowych 
z posesji na jezdnię.

ZIELEŃ W MIEŚCIE 
Rozpoczęły się prace przy urzą-

dzaniu zieleni w mieście. Przetarg 
na te prace wygrała firma REMLI, 
która przedstawiła najtańszą ofertę. 

Za 100 097 zł zajmie się m.in. renowacją, 
koszeniem, grabieniem trawników, nawo-
żeniem, podlewaniem, wiosennym i je-
siennym wygrabianiem i wywozem liści, 
cięciem żywopłototów i odmładzaniem 
krzewów, obsadzaniem kwietników w se-
zonach letnim i zimowym, urządzaniem 
rabat, zakupem i pielęgnacją kwiatów. 
Umowa obejmuje też pielęgnację drzew, 
w tym przycinanie gałęzi wychodzących 
poza granice posesji, które stwarzają nie-
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Wykonawca rozpoczął już prace porząd-
kowe, m.in. wygrabił liście z trawników, 
bratkami obsadził ronda i skwery. Rozpo-
czął również koszenie traw. 

Jak co roku, kwiatami obsadzone 
zostaną 92 drewniane skrzynki, sto-
jące przy głównych ulicach miasta, m.in. 
przy ul. Poznańskiej i ul. Dworcowej i dwie 
przy Urzędzie Miejskim. Zostały już oczysz-
czone z zimowego urządzenia i czekają 
na obsadzenie wiosenne, które odbędzie się 
w połowie maja. 

Przypomnijmy: radni, szukając oszczęd-
ności, proponowali, żeby mieszkańcy, któ-
rzy chcą mieć przed posesją skrzynkę, ob-
sadzili ją sami kwiatami. Za zaoszczędzone 
pieniądze miasto mogłoby kupić więcej 
donic. Niestety, nie było dużego odzewu. 
Chęć otrzymania po 2, 3 skrzynki zgłosiły 
cztery osoby, z czego tylko jeden pan zade-
klarował, że sam posadzi kwiaty w trzech 
skrzynkach. Urząd zdecydował, że dokupi 
11 skrzynek, na które są chętni i obsadzi je. 
Mieszkańcowi, który wykazał godną naśla-
dowania postawę miasto bardzo dziękuje. | 
 REMIGIUSZ MOTYCKI, LIDIA MAJDECKA 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
informuje o wywieszeniu

WYKAZU NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
z dnia 30.04.2010 r.
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Burmistrz 
Miasta Puszczykowa podaje do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości będących własnością Miasta Puszczykowa.
ADRES NIERUCHOMOŚCI: 
UL. POZNAŃSKA 69, 62-040 PUSZCZYKOWO
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WG EWIDENCJI GRUNTÓW 
I BUDYNKÓW: DZIAŁKA NR 678
NR KSIĘGI WIECZYSTEJ: PO2P/00000751/0

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość gruntowa zabudo-
wana położona w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 
69 powiat poznański oznaczona w ewidencji gruntów 
jako działka nr 678 o powierzchni 0,1354 ha na nieru-
chomości znajduje się budynek mieszkalny murowany 
dwukondygnacyjny podpiwniczony wybudowany 
w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 
271,10 m² z garażem w budynku o powierzchni 
23,4 m². Teren zagospodarowany, ogrodzony. Dojazd 
od strony ul. Słonecznej. Budynek wyposażony w insta-
lację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową 
oraz telefoniczną. Dla powyższej nieruchomości Sąd 
Rejonowy Poznań Stare Miasto VI wydział ksiąg wieczy-
stych prowadzi księgę wieczystą nr POP/00000751/0
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO: Brak aktualnego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu, w którym znajduje się 
działka nr 678

FORMA SPRZEDAŻY: Ustny przetarg nieograniczony
CENA NIERUCHOMOŚCI: 1.500.000,00 zł
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 
30.04.2010 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie oraz na stronie BIP Miasta 
www.puszczykowo.pl. Informację o wywieszeniu 
wykazu podaje się do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w prasie lokalnej „Echo Puszczyko-
wa” i „Głos Wielkopolski” oraz w prasie centralnej 
„Rzeczpospolita” i „Gazeta Wyborcza”.
W terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, 
tj. do 11.06.2010 r.  przyjmowane są wnioski osób, 
którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia 
ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 
ze zmianami).
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INWESTYCJE

ROZBUDOWA SZKOŁY I MODERNIZACJA UL. STUDZIENNEJ 
 | Urząd Miejski ogłosił przetargi 

na wykonanie dwóch dużych inwesty-
cji w mieście. 

Jedną z inwestycji jest rozbudowa 
budynku, w którym działają Szkoła Pod-
stawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2. Mia-
sto na początku maja ogłosiło przetarg. 
Otwarcie ofert nastąpi 14 maja. Wtedy 
będzie wiadomo, kto zostanie wykonaw-
cą robót. 

PRZETARG NA ORLIK  
 | Miasto ogłosiło przetarg na 

budowę kolejnego Orlika. Kompleks 
boisk w ramach rządowo-samorządo-
wego programu „Moje Boisko –Orlik 
2012” powstanie na Nowym Osiedlu, 
w miejscu istniejącego boiska do piłki 
nożnej.  Miasto otrzymało na ten cel 
dotację w wysokości 666 tys. zł.  

Po rozstrzygnięciu przetargu wykonaw-
ca będzie miał trzy miesiące na zbudowanie 
kompleksu boisk: jednego ze sztuczną trawą 
i wielofunkcyjnego, o nawierzchni poliure-
tanowej. Najpóźniej we wrześniu br. będzie 
można korzystać z nowej oferty. 

Orlik na Nowym Osiedlu będzie trze-
cim w mieście. Jeden – wybudowany przez 
miasto – działa przy ul. Jarosławskiej, 
drugi – powiatowy – przy Liceum Ogólno-
kształcącym. | LM

DAWNA SZKOŁA 
I PARKING NIE DO POZNANIA  

 |  Zakończyły się główne prace 
inwestycyjne w budynku i na placu 
przed budynkiem przy ul. Wysokiej 
1, w którym mieszczą się Biblioteka 
Miejska oraz Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej. 

Dotąd pełen dziur, a po deszczu kałuż, 
parking przed budynkiem biblioteki i MOPS 
wyłożony został ozdobną kostką brukową, 
tzw. starobrukiem. Pod nawierzchnią po-
łożono kanalizację deszczową, poprowa-
dzono także infrastrukturę potrzebną do 
oświetlenia terenu i zasilania w prąd sceny, 
przy której ułożono opaskę z kostki.  

Teraz parking zdobi dziewięć latarni 
i ozdobne słupki z zabezpieczającymi po-
ręczami. Budynek oświetlają reflektory. 
Inwestycja wraz odwodnieniem i oświetle-
niem wyniosła 448 096 zł. W najbliższym 

czasie teren obsadzony zostanie zielenią, 
zyska ławki, kosze i stojaki na rowery.

Zakończyła się też modernizacja budyn-
ku, która trwała od lipca 2009 r. do kwiet-
nia 2010 r. Ocieplono budynek, wymienio-
no okna, ocieplono dach i ułożono nową 
dachówkę, wyremontowano pomieszczenia 
MOPS oraz pomieszczenia na strychu. Bu-

dynek zyskał również nową elewację. 
Obiekt dorobił się zewnętrznej windy, 

której brak stanowił dużą barierę archi-
tektoniczną dla osób niepełnosprawnych 
i starszych.  Dzięki niej ułatwiony będzie 
dostęp do MOPS, sali sesyjnej i pomiesz-
czeń Biblioteki Miejskiej Centrum Anima-
cji Kultury. | ER, LM

Przypomnijmy: projekt zakłada budowę 
dwóch sal na parterze o powierzchni 60 m² 
każda oraz zaplecza do sal laboratoryjnych 
(25 m²). Na piętrze powstać mają dwie sale: 
60-metrowa i 70-metrowa z możliwością 
przegrodzenia i stworzenia dwóch po-
mieszczeń do nauki języków obcych oraz 
gabinet zastępcy dyrektora.  

Największym elementem projektu jest 
mała sala gimnastyczna o wymiarach 

13,30 m x 20 m wraz z pomieszczeniami 
magazynowymi, zapleczem i toaletami. 
Budowa ma się zakończyć 15 sierpnia br. 

Ogłoszony został też przetarg na mo-
dernizację ul. Studziennej. Przypomnij-
my, że miasto otrzymało na tę inwestycje 
dofi nansowanie. Szerzej pisaliśmy o tym 
w marcowym numerze „Echa”. | 

 EWA RYBACKA, 

 LIDIA MAJDECKA 
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W związku z tragiczną śmiercią 

prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, 
jego małżonki Marii 

oraz wielu wysokich funkcjonariuszy państwowych, 
działaczy politycznych i społecznych, przedstawicieli kościoła 

i ważnych organizacji w państwie 

wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinom i Bliskim Ofi ar katastrofy pod Smoleńskiem 

SKŁADAJĄ BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA 
ORAZ PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA MAREK BŁAJECKI

KATYŃ

PUSZCZYKOWO W DNIACH 
TRAGEDII W SMOLEŃSKU

 | 10 kwietnia rano doszło 
do jednej z największych tragedii 
w powojennej Polsce. W drodze na 
obchody 70. rocznicy zbrodni ka-
tyńskiej, w katastrofie lotniczej 
pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, 
w tym: para prezydencka, przedsta-
wiciele polskiego parlamentu, przed-
stawiciele kościoła, sił zbrojnych, ro-
dzin katyńskich i delegacje różnych 
instytucji i organizacji. Puszczyko-
wo razem z całą Polską przeżywało 
to tragiczne wydarzenie. 

W intencji ofi ar katastrofy w obu pusz-
czykowskich parafi ach odprawione zostały 
msze święte: w niedzielę 11 kwietnia o godz. 
14.30 w kościele pw. św. Józefa w Puszczy-
kówku oraz w poniedziałek – 12 kwietnia 
– o godz. 19 w kościele pw. Matki Boskiej 
Wniebowziętej w Puszczykowie. 

W dniu tragedii i w czasie żałoby pod Po-
mnikiem Pamięci w Puszczykowie przed-
stawiciele miasta złożyli kwiaty. Codzien-
nie paliły się znicze.  

Również na sesji Rady Miasta, która 
odbyła się 21 kwietnia, w imieniu miesz-
kańców Burmistrz Puszczykowa i Rada 
Miasta Puszczykowa złożyli rodzinom 
ofi ar katastrofy wyrazy głębokiego współ-
czucia. | LM

MSZA ŚW. W PUSZCZYKÓWKU

MSZA ŚW. W PUSZCZYKOWIE 12 KWIETNIA

MSZA ŚW. W INTENCJI OFIAR KATASTROFY, PUSZCZYKÓWKO 11 KWIETNIA

MSZA ŚW. W PUSZCZYKOWIE
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KATYŃODDAŁAM HOŁD 
W KATYNIU 

 | Katyń. Słowo – które w każ-
dym, kto choć trochę słyszał o Golgo-
cie Wschodu budzi dreszcz. Zimny, 
przeszywający dreszcz. Słowo, które 
od niedawna bije bólem w serca i wy-
ciska łzy z oczu dwa razy mocniej.

Katyń 1940 i Katyń 2010. Dwie przeraża-
jące i niepojęte ludzkim rozumem tragedie, 
które zdarzyły się na tej samej ziemi. Dla 
wielu – ziemi przeklętej. Mnie było dane 
stanąć na niej dwukrotnie. W kwietniu 
2009 i 2010 roku, dzięki Stowarzyszeniu 
Memoramus, które organizuje wraz ze stro-
ną rosyjską Marsze Pamięci, umożliwiając 
udział w nich wielkopolskiej młodzieży.

Tam jadą wybrani z wybranych. Na to 
trzeba pracować przez cały rok. Mnie jed-
nak nic by nie powstrzymało, aby stanąć na 
katyńskiej ziemi – miejscu straszliwej kaź-
ni i złożyć hołd poległym! Bardzo chciałam 
jechać, gdyż osobiście czuję się związana 
z Golgotą Wschodu. Mojego dziadka wraz 
z rodzicami i rodzeństwem zesłano do Ka-
zachstanu. Pradziadka rozstrzelano na oczach 
dzieci, prababcia zmarła na tyfus. Dziadkowi 
i jego rodzeństwu cudem udało się wrócić.

Wyjazd w tym roku miał być szczególny. 
To w końcu 70. rocznica tej stalinowskiej 
zbrodni. Mieliśmy jechać tuż po wizytach 
w Memoriale Katyńskim premiera Donal-
da Tuska i prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go. Jak się potem okazało drugiego z nich 
– i 96 osób towarzyszących mu podczas lotu 
do Smoleńska – pojechaliśmy opłakać...

IV Marsz Pamięci – wraz z rosyjskimi 
uczniami wyruszyliśmy ze stacji Gniezdo-
wo, by tą samą drogą, którą szli na śmierć 
oficerowie dotrzeć do lasu katyńskiego. 
Gdy o tym myślałam ogarniał mnie zimny 
dreszcz, a może i strach?

Podczas Marszu nikt nie kryje prawdy. 
Razem modlimy się za ofi ary. To jest nasza 
wspólna tragedia – nasza: Polaków i Ro-
sjan. Nad nami wznosiły się piękne wysokie 
drzewa. Właśnie te drzewa widziały dzieją-
cą się tu tragedię! Po wizycie w Memoriale 
wyruszyliśmy w stronę Smoleńska kolum-
ną autobusów konwojowaną przez milicję. 
Zatrzymano dla nas ruch w mieście. Tym 
sposobem prędko dotarliśmy na lotnisko 
Siewiernyj. Wysiedliśmy. Trudno opisać to, 
co czuło się gdzieś w głębi serca. Niebawem 
ujrzeliśmy miejsce tragedii, która wydarzy-
ła się tu tydzień wcześniej.

Po samolocie Tu-154 nie został żaden 
ślad. Duża połać ziemi była wyrównana 
przez buldożery. W milczeniu chodziliśmy 
wzdłuż płyty lotniska. Gdzieniegdzie dało 
się zauważyć jakieś odpadki: kawałki kar-

tek książki pisanej po polsku, jakieś metalo-
we części (czy ostatnie kawałki Tupolewa?)

Podobnym tragicznym miejscem, które 
odwiedziliśmy był las kuropacki pod Miń-
skiem. Las, w którym więcej jest krzyży 
(postawionych z woli ludzi, wbrew woli 
władzy) niż drzew. W latach 1939-1941 
w tym lesie zostało zamordowanych od kil-
ku do 250 tysięcy ludzi.

Naszym obowiązkiem jest pamiętać 
i chociażby przez pamięć oddać hołd 
wszystkim, którzy zginęli tam w imię swojej 
Ojczyzny. | TEKST I ZDJĘCIA: ANNA KULESZEWICZ, 

 MIESZKANKA PUSZCZYKOWA

KAKA

NA LOTNISKU SIEWIERNYJ

CMENTARZ W KATYNIU

LAS KRZYŻY W KUROPATACH
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KULTURA

ZELNIK 
ODCZYTAŁ LIST 
ŚW. PAWŁA  

 | Kilkakrotnie odkładany kon-
cert, promujący płytę „Pierwszy list 
do Koryntian”, wydaną przez Biblio-
tekę Miejską im. M. Musierowicz 
w Puszczykowie, odbył się 20 kwiet-
nia 2010 r. w kościele pw. Matki Bo-
skiej Wniebowziętej. 

Niecodzienne wydarzenie, jakim jest 
wydanie płyty przez bibliotekę, uświet-
nił występ wybitnego aktora Jerzego Ze-
lnika. Inicjatywę wsparł Urząd Miejski 
w Puszczykowie.

Na płycie list św. Pawła recytuje wybitny 
aktor Krzysztof Kolberger przy akompa-
niamencie Lidii Sieczkowskiej (flet) oraz 
Roberta Hauptmana (organy). Mieszkańcy 
oczekiwali na wizytę aktora i jego interpre-
tację listu. Niestety, zły stan zdrowia akto-
ra nie pozwolił na przyjazd. W zastępstwie 
pięknie list odczytał Jerzy Zelnik, którego 
skupienie i przeżywanie tekstu udzieliło się 
słuchaczom i stworzyło wyjątkową, pod-
niosłą atmosferę. Koncert poświęcony był 
ofi arom katastrofy pod Smoleńskiem. 

Biblioteka Miejska Centrum Animacji 
Kultury serdecznie dziękuje proboszczowi 
parafi i pw. Matki Boskiej Wniebowziętej za 
umożliwienie spotkania. 

Płytę można kupić w Bibliotece Miej-
skiej. | MAGDALENA PŁACHTA 

SENIUK Z WIZYTĄ
 | Anna Seniuk, wybitna aktorka 

teatralna, znana jednak głównie z roli 
Magdy w serialu „Czterdziestolatek”, 
29 kwietnia odwiedziła Puszczykowo. 

W wypełnionej po brzegi sali teatralnej 
Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz 
Centrum Animacji Kultury spotkała się 
z mieszkańcami miasta. Najpierw opo-
wiadała ciekawe historie z pracy na planie 
teatru i na planach fi lmów, w jakich grała, 
a później z właściwym sobie talentem 
czytała wiersze ks. Jana Twardowskiego, 
swojego ulubionego poety. W między-

czasie uczestnicy spotkania mieli okazję 
porozmawiać z aktorką. Pytali ją m.in. 
o opinię na temat prywatnych teatrów, 
o młodzież uczącą się aktorstwa w Akade-
mii Teatralnej w Warszawie, w której wy-
kłada i o szczegóły z planów fi lmowych.  

Za sprawą biblioteki od wiosny 2009 r. 
mieszkańcy naszego miasta mieli okazję 
spotkać się z kilkoma wielkimi postacia-
mi polskiej sceny. W tym czasie w Pusz-
czykowie gościli: Maciej Damięcki, Teresa 
Lipowska, Emilia Krakowska, Jerzy Zelnik 
a teraz Anna Seniuk. | LM

DNI PUSZCZYKOWA WKRÓTCE 
12 czerwca odbędzie się kolejna edycja Dni Puszczykowa. 

W tym roku organizację Święta Miasta Burmistrz Miasta Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka powierzyła Bibliotece Miejskiej 

Centrum Animacji Kultury i Centrum Animacji Sportu. 
Warto zarezerwować sobie czas, ponieważ, 

jak co roku, program został tak zaplanowany, aby znalazły się w nim propozycje 
dla wszystkich mieszkańców: dzieci, młodzieży i dorosłych 

– wielbicieli sportu, dobrej muzyki, śpiewów, tańców i zabawy.  

Gwiazdą wieczoru będzie zespół KULT.
 

W okresie od 2 do 13 czerwca odbędzie się 
wiele imprez towarzyszących: wystawa, koncerty lokalnych zespołów 

muzyki rockowej na scenie przed biblioteką, poezja śpiewana 
w ogrodzie Salonu Artystycznego, rajd rowerowy, 

biegi i inne atrakcje, na które już dzisiaj zapraszamy.
 

Szczegóły dostępne będą na stronie www.puszczykowo.pl, 
na plakatach i tablicach informacyjnych w mieście.  

NIE MOŻE WAS ZABRAKNĄĆ!
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AKADEMIA SENIORA/KULTURA

Z SENIORAMI O RYNKU  
 | 7 kwietnia w Bibliotece Miej-

skiej Centrum Animacji Kultury 
odbył się kolejny wykład w ramach 
Akademii Seniora. Tym razem in-
teresująco o rynku w kontekście 
historycznym w Polsce, o rynku 
w Puszczykowie, ale także o rynku 
ekonomicznym opowiadał prof. Piotr 
Rzepczyński. 

Z powodu tragicznych w ydarzeń 
pod Smoleńskiem, do skutku nie do-
szedł zapowiadany wykład prof. Mar-
ka Ziółkowskiego. Jako wicemarszałek 

Senatu uczestniczył w wielu pożegna-
niach uczestników katastrofy pod Smo-
leńskiem i nie mógł przyjechać do Pusz-
czykowa. Zapowiedział, że postara się 
przyjechać jesienią. | LM

CO? GDZIE? KIEDY?
MUZEUM PRACOWNIA A. FIEDLERA, 
ul. Słowackiego 1 
8 maja, godz. 16
 |  Wernisaż wystawy fotografi i 
Arkadego (ojca) oraz Marka i Marka 
Oliwiera Fiedlerów pt. „W krainie 
Inków” oraz wystawa obrazów 
Małgorzaty Rynarzewskiej „Powrót 
do rytmu”. Ekspozycję będzie można 
oglądać do 2 czerwca. 

MAŁA FILHARMONIA, ul. Cienista 7
15 maja, godz. 18 
 |  Zagra kwintet MASSIVbrass – 
absolwenci wydziałów instrumentalnych 
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderew-
skiego w Poznaniu.

PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO JÓZEFA 
OBLUBIEŃCA NMP 
23 maja, niedziela Zesłania 
Ducha Świętego
 |  VII Parafi alny Festyn Rodzinny. 
W programie m.in. loteria fantowa 
(parafi a prosi o składanie fantów), quizy, 
gry i zabawy dla dzieci i dorosłych .

BIBLIOTEKA MIEJSKA IM. M. MUSIERO
WICZ CENTRUM ANIMACJI KULTURY, 
ul. Wysoka 1, tel. 61 819 46 49  
24 maja, godz. 18.30

 | Spotkanie z pisarka i malarką 
Romą Ligocką. Jej książki „Dziewczyn-
ka w czerwonym płaszczyku”, „Kobieta 
w podróży” oraz „Tylko ja sama” są best-
sellerami w Polsce i Europie. Cegiełki 
w cenie 5 zł do nabycia w bibliotece 
po 10 maja. 

27 maja, godz. 17
 |  Jacek Pałkiewicz o podróżach
Podróżnik, pisarz, autor m.in. książek pt. 
„Syberia”, „Wyprawa na biegun zimna” 
czy „Angkor”, twórca survivalu w Europie 
odwiedzi Puszczykowo. Więcej na: 
www.palkiewicz.com. Bilety w bibliotece 
po 10 maja. 

31 maja, godz. 8-17
|  Dzień Dziecka
Dzień dziecka dla wszystkich dzieci 
z Puszczykowa: przedszkolnych, 
wczesnoszkolnych, szkolnych. 
Czeka mnóstwo atrakcji. 
PUB LOKOMOTYWA, ul. Dworcowa
14 maja, godz. 20 
|  Koncert zespołu Jakoś To Będzie 
utworzonego przez jednego z członków 
zespołu KULT i Dżentelmani.  
21 maja, godz. 20
|  Zagra Paweł Wasiak z zespołem.
29 maja, godz. 20
|  Zagra zespół Anake – progresywny 
rock.

SALA IM. JANA PAWŁA II przy kościele 
pw. św. Józefa Oblubieńca
27 maja, godz. 11.30
|  Wernisaż wystawy Twórczość 
Osób Niepełnosprawnych 
– „10 kadrów z naszego życia”
W trakcie wystawy prezentowane będą 
m.in. fi lmy, pamiętniki „10 dni z naszego 
życia", prace plastyczne, komiksy. Autora-
mi są niepełnosprawni z ok. 20 wielkopol-
skich placówek. | OPRAC. LM

RUSZYŁA 
ROCKOMOTYVA  

 | W Puszczykowie ruszył cykl 
koncertów „Rockomotyva w Loko-
motywie”. To pomysł ożywienia pubu 
i miasta przez prowadzących pub 
„Lokomotywa”. Założeniem projek-
tu jest organizowanie koncertów 
rockowych dla mieszkańców miasta 
i okolic oraz promowanie gwiazd 
polskiej sceny rockowej. 

W marcu odbyły się już dwa koncerty. 
Organizatorzy zapraszają na kolejne. Szcze-
góły w rubryce „Co? Gdzie? Kiedy?”. | LM
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 | W kwietniu rozstrzygnięto etap 
gminny XII Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla dzieci 
i młodzieży „Wiatr, wypadek, ogień 

woda – strażak zawsze rękę poda”. 
Konkurs podzielony został na cztery 

kategorie wiekowe: kategoria I: 6 – 8 lat, 
kategoria II: 9 – 12 lat, kategoria III: 13 
– 16 lat, kategoria IV: inne. Z naszego miasta 
do konkursu zgłosili się uczestnicy jedynie 
z pierwszych dwóch kategorii wiekowych. 

W ramach etapu gminnego komisja kon-
kursowa wybrała dwie prace, które wezmą 
udział w kolejnym, powiatowym etapie: 
w I grupie wiekowej wygrała praca Mikoła-
ja Kaczmarka ze Szkoły Podstawowej nr 2, 
w II grupie wiekowej –  Wojciecha Makosza 
ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. | AZ

KONKURS PLASTYCZNY 
O STRAŻAKACH  

 | Dwie drużyny ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 i nr 2 – wyłonione 
wcześniej w eliminacjach szkolnych 
– zmierzyły się ze sobą w II etapie 
konkursu „Obycie umila życie”, któ-
ry odbył się 16 kwietnia br. w sali te-
atralnej Biblioteki Miejskiej Centrum 
Animacji Kultury w Puszczykowie. 

Przez 60 minut każda z zawodniczek 
rozwiązywała test składający się z krzy-

żówki, pytań zamkniętych oraz strony 
z rysunkami sztućców do rozpoznania. 
Pytania dotyczyły m.in. sposobu kroje-
nia klusek, picia herbaty, kłaniania się, 
zapraszania na przyjęcia, czy zachowania 
w teatrze. Test nie należał do najłatwiej-
szych, ale wszystkie dałyśmy radę. 

Po zmaganiach mogłyśmy napić się 
soku i zjeść coś słodkiego. Czekając na wer-
dykt, wymieniałyśmy się wrażeniami. Po 
trzydziestu minutach poznałyśmy wyniki. 
Do finału przeszła drużyna z jedynki, 
w składzie: Zuza Szklarska, Zosia Bogdań-
ska i Monika Zawada. W skład drużyny 
z dwójki wchodziły: Anna Sobieraj, Klau-
dia Walkowiak i Wiktoria Pomes. 

Każda z nas osiągnęła wysoki wynik, 
a różnica punktów pomiędzy drużyna-
mi była naprawdę niewielka. Wspólnie 
z dziewczynami mamy nadzieję, że finał 
będzie równie udany. |  ZUZA SZKLARSKA 

 KL. VI A, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

OBYCIE UMILA ŻYCIE 

OŚWIATA

 | Kółko teatralne ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 po raz drugi przygo-
towało wyjątkowy pokaz mody. Tym 
razem skupiliśmy się wokół hasła 
„W różnorodności jest siła!” i poka-
zaliśmy oryginalną kolekcję wiosen-
ną, inspirowaną modą subkultur 
młodzieżowych.

Na wybiegu zaprezentowały się hippi-
ski, przedstawicielki stylu skateowskiego, 
a później kolejno: zakręcone emolki, 
zbuntowane punkówki, wyluzowane hip-
hopówki, rastawoman, wcale niegroźna 
metalówa i fanka poznańskiego Lecha. 

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu Ko-
lejorza, uczestnicy pokazu przekonywali, 
że: „Każdy człowiek jest inny, ale wszyscy 
mamy równe prawa”, „Każdy z nas jest 
wyjątkowy, ale wszyscy mamy podobne 
potrzeby”, „Pamiętaj – nie oceniaj ludzi 
po wyglądzie” i „Pamiętaj – w różnorodno-
ści jest siła!” |  CECYLIA PRZYBYSZEWSKA

POKAZ MODY 
W DWÓJCE 

WOJTEK NIEDBAŁA 
W FINALE  

 | Uczeń klasy 
VI a Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Pusz-
czykowie – Wojtek 
Niedbała – znalazł 
się w finale Półfi-
nałów Mistrzostw Wielkopolski Juniorów 
w Szachach, które odbyły się 24-25 kwietnia 
br. Na 18 startujących zawodników w grupie 
juniorów C13 (z roczników 1997-1998) zajął 
3. miejsce, zdobywając brązowy medal 
i awans do Mistrzostw Wielkopolski. | LM
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 | W październiku 2008 roku 
uczniowie i nauczyciele ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 przyłączyli się 
do programu „Adopcja Serca” i w ten 
sposób zobowiązali się do pomocy 
Dianie, dziewczynce z Burundi.

W kwietniu tego roku szkoła otrzyma-
ła kwestionariusz osobowy dziewczynki 
z aktualnymi danymi. Diana chodzi już 
do II klasy. Przed nią jeszcze cztery lata 
szkoły podstawowej i cztery lata gimna-
zjum. Dalej mieszka z mamą w domu dziad-
ka. Potrzeby Diany są niewielkie – przybory 
szkolne, jedzenie, ubranie, a w przyszłości 
kawałek pola pod uprawę. 

Pieniądze dla Diany zbieramy co trzy 
miesiące. Do tej pory klasą, która najbar-
dziej zaangażowała się w pomoc dla dziew-
czynki jest  II b wraz z wychowawczynią 
Marią Tomalak. Dzięki tej grupie już wkrót-
ce Diana otrzyma list i kolorowanki. Mamy 

nadzieję, że na jej twarzy zagości uśmiech. 
Jako koordynator programu serdecznie 

dziękuję wszystkim uczniom, rodzicom i na-
uczycielom, którzy zaangażowali się w akcję 
i proszę o dalsze wsparcie. Bądźmy z Dianą 
przez następnych kilka lat. W maju kolejna 
zbiórka pieniędzy – symboliczna złotówka 
od dziecka. Dla nas tak niewiele, a dla Diany 
trzy miesiące godnego – jak na afrykańskie 
warunki – życia. | CECYLIA PRZYBYSZEWSKA

UŚMIECH DLA DIANY… 

 | Międzyszkolny konkurs re-
cytatorski „W magicznym świecie 
wierszy Jana Brzechwy” odbył się 
25 marca br. w Szkole Podstawowej 
nr 2, która była jego organizatorem. 
Patronat nad konkursem objęła Bur-
mistrz Miasta Puszczykowa –  Małgo-
rzata Ornoch-Tabędzka.

Do konkursu przystąpiło siedem szkół 
podstawowych: SP Komornik, SP 1 Luboń, 
SP 1 Mosina, SP 2 Mosina, SP 84 Poznań, 
SP 1 Puszczykowo oraz przedstawiciele 
organizatora – SP 2 Puszczykowo. Każda 
ze szkół reprezentowana była przez troje 
uczniów.

Finał konkursu odbył się w sali Jana 
Pawła II, a w jury zasiedli przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego: Agnieszka Zielińska 
i Agnieszka Głowacka-Bartkowiak, oraz or-
ganizatora: Izabela Gogojewicz i Dagmara 
Michalska.

Dekorację sali, która wprowadziła 
w magiczny świat wierszy J. Brzechwy przy-
gotowało kółko plastyczne „Plastuś”, które-
go koordynatorem jest Barbara Biesiada.

Gości powitały pomysłodawczymi i or-
ganizatorka konkursu Karolina Gęsikie-
wicz oraz dyrektor SP 2, Izabela Bajbak.  
Szkolne kółko teatralne, prowadzone przez 
Dagmarę Michalską, przedstawiło pro-
gram artystyczny, nawiązujący do twórczo-
ści Jana Brzechwy. Po występie uczestnicy 
zaprezentowali recytatorskie interpretacje 

wybranych wierszy J. Brzechwy. „Kaczka 
Dziwaczka”, „Samochwała”, „Żuk” i inne 
wiersze brzmiały niezwykle interesująco. 

Dzieci wykonały też prace plastyczne 
do wybranych wierszy. Szybka decyzja jury 
wskazywała na zgodność werdyktu: zwy-
cięzcą został Jan Wilak z SP Komorniki. 
Drugie miejsce zdobyła reprezentantka 
naszej szkoły Anna Pachura, a trzecie Julia 
Szewczuk z SP 1 Puszczykowo. Wyróżnie-
nia otrzymali: Konrad Wiśniewski (SP Ko-
morniki), Joanna Smektała (SP 2 Mosina) 
i Jan Cieśliczak (SP 1 Luboń). 

Każdy uczestnik konkursu otrzymał 
dyplom i książkę, a także drobne upo-
minki ufundowane przez Urząd Miejski w 
Puszczykowie. 

Serdecznie dziękujemy ojcu Markowi 
Smykowi za umożliwienie zorganizowania 
konkursu w sali Jana Pawła II. Organizato-
rzy gratulują i dziękują wszystkim za trud 
włożony w przygotowanie występów, i za-
praszają za rok. |  KAROLINA GĘSIKIEWICZ

W ŚWIECIE 
WIERSZY BRZECHWY 

OŚWIATA

WIOSENNE 
PRZEBUDZENIE

 | Dzieci z klas I-VI z obu szkół podsta-
wowych  wzięły udział w etapie gminnym 
wiosennego konkursu recytatorskiego. Usły-
szeć można było piękne wiersze o tematyce 
wiosennej. Komisja złożona z przedstawicieli 
Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kul-
tury przyznała I miejsce i nagrodę książko-
wą w kategorii klas I-III Alicji Lis (kl. I b, SP 
nr 2) za recytację wiersza „Słoń trąbalski” 
J. Tuwima oraz w kategorii klas IV-VI Marii 
Winkowskiej (VI a, SP nr 1) za recytację wier-
sza „Portret wiosny” A. Ziemiańskiego. 
Pozostali uczestnicy: Maja Szklarska (kl. III a, 
SP nr 1), Faustyna Szewczuk (kl. II b, SP nr 1), 
Agata Ławniczak (kl. III b, SP nr 1), Joanna 
Przybysz (kl. V b, SP nr 1), Michał Durczew-
ski (kl. VI b, SP nr 1), Igor Döring (kl. IV b, 
SP nr 2) otrzymali wyróżnienia.
Laureatom gratulujemy i dziękujemy 
za udział w konkursie. | MB
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 | Gimnazjum nr 2 znalazło się 
w ogólnopolskim finale konkursu 
„Odyseja Umysłu”.  

W poprzednim numerze „Echa” pisali-
śmy o debiucie dwóch drużyn z gimnazjum 
w programie „Odyseja Umysłu” – konkur-
sie twórczego rozwiązywania problemów 
dla uczniów w każdym wieku. Po kilkumie-
sięcznych przygotowaniach, w marcu br. 
zmagaliśmy się na Eliminacjach Regional-
nych w Poznaniu. Rezultatem tych działań 
było zakwalifi kowanie się klasy II b w skła-

dzie: Monika Barczak, Joasia Biedroń, Ja-
siu Cofta, Alina Heller, Olek Kaźmierczak, 
Jasiu Kowalewski i Adrian Ochotny do Fi-
nału Ogólnopolskiego w Gdańsku.

Finansowe wsparcie Urzędu Miejskie-

go w Puszczykowie dało nam możliwość 
uczestnictwa w finale ogólnopolskim, 
za co serdecznie dziękujemy. Nagrodą dla 
nas wszystkich: uczniów, trenera, jak rów-
nież pozostałych osób i instytucji zaangażo-
wanych w to przedsięwzięcie, m.in. szkoły 
oraz rodziców było zajęcie przez nas trzecie-
go miejsca w tzw. Problemie 5 – „Jedzenie 
na scenie”, w naszej kategorii wiekowej! 

Na to miejsce złożyła się punktacja 
za Problem Długoterminowy czyli hu-
morystyczne przedstawienie w scenerii 
procesu sądowego, w którym to jeden 
artykuł spożywczy miał być oskarżony 
o bycie szkodliwym, punktacja za jakość 
artystyczną przedstawienia oraz Problem 
Spontaniczny.  Po Problemie Długotermi-
nowym (przedstawieniu) zajmowaliśmy 
drugie miejsce, niestety Problem Spon-
taniczny nieco nas zaskoczył. Mimo to, 
biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom 
konkursu ogólnopolskiego, znacznie więk-
sze doświadczenie pozostałych 10 drużyn 
oraz fakt, że jesteśmy stosunkowo małą 
szkołą z małego miasta (ustąpiliśmy miej-
sca Bogatyni i Gdańskowi), jesteśmy z sie-
bie ogromnie dumni! |  ALICJA HINC 

 NAUCZYCIEL GIMNAZJUM NR 2, TRENER DRUŻYNY

SUKCES 
W „ODYSEI UMYSŁU”

OŚWIATA

ODYSEJA UMYSŁU 
– międzynarodowy program edukacyjny stworzony w 1978 r. przez C. Samuela Micklusa. 
W Polsce pierwszy konkurs zorganizowano w 1992 r., a od 2007 r. zaczęto organizować eliminacje 
regionalne. W Odysei chodzi o rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania 
problemów. Uczestnicy rozwiązują zadania podzielone na dwie kategorie: problemy długoterminowe, 
nad którymi drużyna pracuje od momentu ich opublikowania do konkursu i problemy spontaniczne, 
na rozwiązanie których jest kilka minut, mając do dyspozycji ograniczone materiały i niewiele czasu.

 | Od kilku miesięcy informu-
jemy w „Echu” o zjeździe absol-
wentów Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Puszczykowie, który odbędzie się 
19 czerwca 2010 r. z okazji 175 rocz-
nicy działalności szkoły. 

Osoby, które zechcą udostępnić zdję-

cia, dyplomy, świadectwa do skopiowa-
nia i pomóc w organizowaniu ekspozycji 
dokumentów dotyczących szkoły, pro-
szone są o kontakt z dyrektor szkoły 
Ewą Budzyńską, tel. 61 819 43 56 
lub 603 65 47 49 lub przez Internet: 
ewbu@poczta.onet.pl

ABSOLWENCI JEDYNKI ZAPROSZENI 
Komitet organizacyjny pragnie również 

pokazać osiągnięcia zawodowe i efekty pra-
cy pozazawodowej absolwentów. Oczeku-
je więc na wypożyczenie lub przekazanie 
szkole prac naukowych, książek, nagrań, 
prac malarskich, rzeźbiarskich, wytworów 
rękodzieła itp. | LM
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10 LAT POMOCY 
 | Dom Pomocy Maltańskiej 

w Puszczykowie obchodzi 10 lat ist-
nienia. Po zaadaptowaniu pomiesz-
czeń w nieruchomości Ojców Zgro-
madzenia Ducha Świętego, uroczyste 
otwarcie nastąpiło 21 czerwca 2000 r. 
Pierwsi uczestnicy pojawili się w mu-
rach domu już 4 lipca 2000 r.

Ośrodek jest placówką dziennego po-
bytu dla osób dorosłych z zaburzeniami 
psychicznymi, które ze względu na swoją 
niepełnosprawność nie mogą podjąć za-
trudnienia. Od 4 lipca 2000 r. do 30 lipca 
2002 uczestnikami domu były 23 osoby, 
zamieszkujące na terenie gmin: Mosina, 
Puszczykowo, Luboń, Kostrzyn Wielko-
polski i Dopiewo. Aktualnie w zajęciach 
uczestniczy 16 osób z gmin: Mosina, Pusz-
czykowo, Luboń. | LM

ORGANIZACJE POZARZĄDOWEAKTUALNOŚCI/ORGANIZACJE POZARZADOWE

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY 
 | 8 kwietnia br. rozstrzygnięty 

został konkurs Burmistrz Miasta dla 
organizacji pozarządowych na reali-
zację zadań publicznych z zakresu 

kultury i sportu. Poniżej podajemy, 
jakie projekty wygrały i jaką kwotą 
miasto dofi nansuje poszczególne za-
dania. | LM

KLUB OLIMPIJCZYKA 
U NAS 

 | W Puszczykowie powstał Klub 
Olimpijczyka im. Marka Łbika – me-
dalisty olimpijskiego z Seulu w 1988 r. 
i dwukrotnego mistrza świata w ka-
nadyjkach. Założycielem KO jest Ma-
riusz Frąckowiak, nauczyciel wycho-
wania fi zycznego w Gimnazjum nr 1.

Inauguracja klubu odbyła się 22 kwiet-
nia w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 
1 w, w obecności Marka Łbika. Spotkanie, 

w którym uczestniczyło ok. 300 osób, 
rozpoczęło się chwilą ciszy dla uczczenia 
pamięci zmarłego w katastrofi e pod Smo-
leńskiem Prezesa Polskiego Klubu Olimpij-
skiego – Piotra Nurowskiego. 

Marek Łbik z humorem opowiadał m.in. 
o karierze i olimpiadach. Zainteresowa-
nie wzbudziły zdjęcia z mistrzostw świata 
w 1986 r. w Montrealu i w 1987 r. w Duis-
burgu, podczas których Łbik wraz z Mar-
kiem Dopierałą wywalczyli złote medale 
oraz fi lm z wyścigu fi nałowego na 500 m 
z Igrzysk Olimpijskich‘88 w Seulu, w któ-
rym ta dwójka zajęła drugie miejsce. 

Kajakarz obiecał przyjechać 13 czerwca 
na „Piknik z Olimpijczykami” i poprowa-
dzić I Mistrzostwa Puszczykowa w wyści-
gach na ergonometrach wioślarskich. 

Klub jest otwarty dla wszystkich zainte-
resowanych sportem i olimpizmem – bez 
względu na wiek, miejsce zamieszkania czy 
nauki, także dla osób z okolicznych gmin. 
Zainteresowani mogą wysyłać zgłosze-
nia (imię i nazwisko, adres, wiek, nazwę 
szkoły lub zakładu pracy, nr telefonu i dwa 
nazwiska polskich olimpijczyków, których 
życiorysami jest się zainteresowanym) 
pod adres: primage@wp.pl

Informacje: Mariusz Frąckowiak – tel. 604 
56 26 80 i Ewa Pomes – tel. 502 77 31 28. | MOS

II konkurs na 2010 r.
Obszar A. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Nr
oferty

Tytu zadania Wnioskodawca
Kwota

wnioskowana

rednia
liczba

punktów
Wytyczne i uwagi

Sugerowana
kwota

A1/1
Fabryka sztuki

– warsztaty artystyczne
w Puszczykowie

Stowarzyszenie
Enter Art

8000 60,42

W tpliwo budzi
zbyt wysoka stawka

wynagrodze
prowadz cych warsztaty

plastyczne

5000

A1/2
Letnie warsztaty artystyczno

edukacyjne – technik
malarsk Airbrush

Stowarzyszenie
Puszczykowo
Chateaugiron 6000

62,71
Kosztorys

do poprawy
3000

A2/3

Polska Akademia Gitary
Mi dzynarodowy Festiwal

Gitary Klasycznej
– edycja 3 (2010)

BONA FIDE 4000 63 Brak uwag 3000

Nr
oferty

Tytu zadania Wnioskodawca
Kwota

wnioskowana

rednia
liczba

punktów
Wytyczne i uwagi

Sugerowana
kwota

C1/1 Letni obóz kondycyjny
KP Las

Puszczykowo
8000 61,28

Oferta wymaga
uszczegó owienia.

8000

C1/2
„Amatorskie turnieje

pi karskie”
KP Las

Puszczykowo
1500 65,57

Brak wykazania wszystkich
ponoszonych kosztów w

tym zadaniu.
1500

C1/3 Las Puszczykowo 2010
KP Las

Puszczykowo
40500 63,28 Brak uwag. 40500

C2/4
II edycja Rajdu

po Zdrowie
w Mikroregionie

TARiS 4000 62,28
Kosztorys do poprawy.

Brak informacji o wk adzie
w asnym.

4000

Obszar C. Upowszechnianie kultury fi zycznej i sportu:
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MOSINA. II ZLOT 
ZABYTKOWYCH SAABÓW 

 | Auta, 
które można 
oglądać w mu-
zeach zachod-
niej i północnej 
Europy przyja-
dą na mosiński 
rynek 22 maja 
o godz.16, m.in. siedmioosobowe combi 
z Anglii i Austrii, rajdowe modele ze Szwe-
cji i Rzeszowa i inne unikalne egzempla-
rze. Po 50 latach nieobecności w Polsce, 
przyleci z Londynu legenda sportu moto-
rowego, dwukrotny zwycięzca Rajdu Mon-
te Carlo, trzykrotny Rajdu Angielskiego, 
Safari – Erik Carlsson. Spotkanie w Mo-
sinie będzie największym europejskim 
saabowym świętem w 2010 roku.

MOSINA. 
WYKŁADY W ROGALINIE 

 | 30 maja o godz. 15 w pałacu odbę-
dzie się wykład Joanny Nowak pt. „O biblio-
tece w bibliotece” – o bibliotece Edwarda 
Aleksandra Raczyńskiego. Bilety dostępne 
w kasie muzeum: normalny – 8 zł, ulgowy 
– 5,50 zł.

STĘSZEW. DNI STĘSZEWA 
 | Święto Miasta odbędzie się 5-6 

czerwca na stadionie przy ul. Trzebawskiej. 
W programie m.in. występy kabaretów, 
koncerty muzyczne, rozgrywki sportowe, lo-
terie, przedstawienia dla dzieci itp. Szczegó-
łowy program – bliżej terminu Dni Stęszewa 
– na stronie: www.steszew.pl. | OPRAC. LM

na oglądać pokazy 
sprzętu lotniczego 
i spadochronowego, 
pokaz zabytkowych 
motocykli i pojazdów, 
show spadochrono-
we. Poza tym: pokazy 

tańców i występy zespołów, a godz. 19.15-
-20.25 – występ Grzegorza Halamy. Gwiaz-
da wieczoru – Krzysztof Krawczyk wystąpi 
o godz. 21, o godz. 22.30 – pokaz sztucznych 
ogni. Później dyskoteka z Białą Damą. 

W niedzielę 30 maja spektakle dla dzie-
ci, gry i zabawy, od godz. 14 pokaz mode-
larstwa lotniczego, występy chórów i ka-
baretów, m.in. o godz. 16.30 – Kabareton 
z Białą Damą – prowadzenie Olga Boń-
czyk, Zbigniew Górny. Wystąpią kabare-
ty: Rak, Koń Polski, Kabaret Czarujących 
Doznań. Oprócz tego cykl imprez sporto-
wych. Szczegóły na www.kornik.pl.

MOSINA. 
14 RAJD ROWEROWY 
W WPN

 | 15 maja o godz. 9 koło kościoła 
w Wirach i o godz. 9.30 sprzed bramy 
do leśniczówki Wiry wyruszy rajd WPN. 
W programie: konkurs z wiedzy o parku 
i ognisko. Zapisy: tel. 61 898 23 21 lub 898 
23 22, wpisowe: 5 zł od osoby. Więcej in-
formacji na: www.wielkopolskipn.pl. 

MOSINA. DNI MOSINY
 | 21-23 maja 2010 roku na Placu 20 

października w Mosinie odbędą się Dni 
Mosiny 2010. Wystąpią m.in. Szymon Wy-
dra & Carpe Diem, Armia, Babylon, Irena 
Jarocka, kabaret Nowaki, orkiestra repre-
zentacyjna wojsk lądowych. Przewidziano 
prezentacje artystyczne i sportowe z dzia-
łalności Mosińskiego Ośrodka Kultury 
oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. Więcej 
na www.mosina.pl.

MIKROREGION

WIEŚCI Z MIKROREGIONU
BRODNICA. 
FESTYN W MANIECZKACH  

 | 22 maja, ok. godz. 14-15 w parku przy 
Muzeum im. gen. J. Wybickiego w Maniecz-
kach rozpocznie się festyn organizowany 
przez Uczniowski Klub Sportowy „Irwin” 
wraz z Urzędem Gminy w Brodnicy. W pro-
gramie m.in. występy zespołów muzycz-
nych, mecz szermierki, rywalizacje sportowe 
oraz wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. 

BRODNICA. 
MAJÓWKA SAMORZĄDOWA  

 | 29 maja o godz. 17 w parku przed 
Urzędem Gminy w Brodnicy odbędzie się 
majówka samorządowa. Impreza odbywa 
się co roku od 5 lat. Organizator – Urząd 
Gminy – częstuje mieszkańców i przybyłych 
gości grochówką i kiełbasą, a dzieci słodko-
ściami. Sołectwa rozgrywają turnieje. Bawić 
się można do późnych godzin nocnych na 
świeżym powietrzu przy dźwiękach muzyki.

KOMORNIKI. DNI KOMORNIK

 | Święto Miasta będzie trwało od 28 
do 30 maja. Rozpocznie się koncertem or-
ganowym w kościele o godz. 19, a w sobotę 
w południe sesją z okazji XX lat samorządu. 
Później na stadionie: mecze, występy kaba-
retów, m.in. o godz. 17.30 – kabaretu „Trzeci 
oddech kaczuchy”, o godz. 19 wystąpi Ire-
na Jarocka, o godz. 20 – zabawa taneczna. 
W niedzielę o godz. 12 uroczysta msza, 
a od południa na stadionie mecze, konkursy, 
zabawy, występy dzieci, muzyczne i tanecz-
ne. Więcej na www.komorniki.pl.

KÓRNIK. SPOTKANIA 
Z BIAŁĄ DAMĄ  

 | W podzamczu 29 maja o godz. 16.15 
otwarte zostaną XVII Kórnickie Spotkania 
z Białą Damą. Już wcześniej będzie moż-
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KRONIKA POLICYJNA
 |  W okresie od 1 do 30 kwiet-

nia 2010 r. funkcjonariusze z Ko-
misariatu Policji w Puszczykowie 
zatrzymali:

 Mieszkańca Puszczykowa, 
który kradł energię elektrycz-
ną poprzez ingerencję w licz-
nik pomiarowy. Sprawcy gro-
zi do pięciu lat pozbawienia 
wolności.

 Mężczyznę, który będąc 
pod wpływem alkoholu groził, 
a następnie pobił swoją żonę, 
w wyniku czego kobieta doznała wstrzą-
śnienia mózgu, poważnych urazów głowy 
i rąk. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia 
wolności. 

 | INTERWENCJE. Straż miejska 
interweniowała 131 razy. 19 z nich, m.in. 
obrócone znaki drogowe, wyrzucone nie-
legalnie śmieci, przekazano do fi rmy Flora, 
13 – w tym awarie oświetlenia, uszkodzone 
chodniki – do Referatu Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miejskiego, 4 do fi rmy Eko-
Rondo, jedną do Enei, jedną do fi rmy Aqu-
anet,  do Gminnego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, po 4 do policji i do WPN, jed-
ną do TP SA oraz dwie do jednostek straży 
miejskiej w Mosinie i Komornikach.

 | POUCZENIA. W związku ze złym 

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ 
25.03.2010  29.04.2010

parkowaniem 62 razy strażnicy pouczyli 
kierowców.

 | UKARANI. Ukarano 166 kierow-
ców mandatem za przekroczenie prędko-
ści (fotoradar) na kwotę 28 775 zł, 16 kie-
rowców mandatem na kwotę 2100 zł za 
parkowanie w miejscu niedozwolonym, 
parkowanie na miejscu dla osób niepełno-
sprawnych, 16 razy strażnicy założyli bloka-
dy na koła pojazdów, dwie osoby ukarano 
za brak opieki nad zwierzęciem mandatem 
na kwotę 400 zł. |  DARIUSZ BOROWSKI, 

 KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PUSZCZYKOWIE

PLAGA 
NIETRZEŹWYCH 
KIEROWCÓW! 

WAŻNE 
JAK PARKUJEMY 

 | W trakcie tylko dwóch akcji „Stop-
Nietrzeźwym” realizowanych przez poli-
cjantów z komisariatu w Puszczykowie za-
trzymano ośmiu nietrzeźwych kierowców. 
W wydychanym powietrzu mieli od 1 do 2,5 
promila alkoholu. Zatrzymanym odebrano 
prawa jazdy. Grozi im kara do dwóch lat 
pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych na okres co naj-
mniej roku oraz wysokie grzywny.

W kwietniu policja przeprowadziła 
78 interwencji, nałożyła 26 mandatów 
na łączną kwotę 3200 zł, głównie za wykro-
czenia porządkowe oraz w ruchu drogowym. 
|  ROBERT RASZTORF, KOMENDANT POLICJI W PUSZCZYKOWIE 

 | Straż miejska apeluje do mieszkań-
ców o zwracanie uwagi na znaki drogowe. 
Przypomina, że przy przejeździe kolejo-
wym wzdłuż ul. Dworcowej obowiązuje 
równoległy sposób parkowania, o czym in-
formują stojące tam znaki. | LM

BEZPIECZEŃSTWO

ODESZLI 
 29.06.1934 ZDZISŁAW JÓZEF ROCHOWIAK  23.03.2010 
 12.03.1947 STANISŁAW GRZEGORZ KROLL  24.03.2010

 26 09.1930 URSZULA TERESA KOŁODZIEJCZAK  30.03.2010
 10.12.1955 MIECZYSŁAW JAN FLIS  04.04.2010

 26.06.1925 WANDA WŁADYSŁAWA BOROWSKA  04.04.2010 
 27.07.1922 STEFANIA RÓŻAŃSKA  05.04.2010

 21.05.1925 JAN TYBOR  23.04.2010
 26.02.1985 DOMINIKA KATARZYNA PLUSKOTA  26.04.2010

 16.06.1930 ŁUCJA MARIA SEYNA  26.04.2010

W kwietniu, w pożegnaniach osób zmarłych w marcu, nie zamieściliśmy 
JERZEGO FALBIERSKIEGO (ur. 25.08.1935), który zmarł 09.03.2010. 

Za to przeoczenie przepraszamy rodzinę zmarłego. | RED

Z WIELKIM ŻALEM I SMUTKIEM ZAWIADAMIAMY,
ŻE 2 MAJA 2010 R. ZMARŁ 

Ś  P
PROF. DR INŻ. JERZY PRZYSTAŃSKI

WIELOLETNI NAUCZYCIEL AKADEMICKI, SPECJALISTA 
Z ZAKRESU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA,  

BYŁY PROREKTOR POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

W ZMARŁYM ŻEGNAMY NIE TYLKO WYBITNEGO 
NAUKOWCA, ALE PRZEDE WSZYSTKIM ŻYCZLIWEGO 

LUDZIOM, AKTYWNEGO MIESZKAŃCA PUSZCZYKOWA, 
CZŁONKA KOMITETU OBYWATELSKIEGO I RADNEGO 

RADY MIASTA W LATACH 1990-1994. 

RODZINIE ZMARŁEGO
SKŁADAMY WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA

Małgorzata Ornoch-Tabędzka
BURMISTRZ PUSZCZYKOWA

Marek Błajecki
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

 Kobietę, która dokonała kradzieży pie-
niędzy wykorzystując nieuwagę domow-
ników. Grozi jej do pięciu lat pozbawienia 
wolności. 

 Mężczyznę, który będąc 
pod wpływem alkoholu groził 
swojej rodzinie pozbawieniem 
życia oraz spaleniem domu. 
Za takie przestępstwo przewi-
dziana jest kara pozbawienia 
wolności do lat pięciu.  

 Dwóch nieletnich, którzy 
pobili małoletniego, w wyniku 

czego doznał on rozcięcia łuku brwiowego 
oraz ogólnego potłuczenia twarzy. Sprawa 
trafi  do Sądu ds. Nieletnich w Poznaniu. | 
 ROBERT RASZTORF, KOMENDANT POLICJI W PUSZCZYKOWIE 
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SPORT

TENISOWE WARSZTATY 
 |  Puszczykowskie Towarzy-

stwo Sportowe zaprasza na bezpłat-
ne warsztaty tenisowe dla dzieci 
i młodzieży z puszczykowskich szkół 
podstawowych i gimnazjum. Trenin-
gi odbywają się w ramach programu 
„Tenisowe Lato 2010” od poniedział-
ku do piątku na kortach ziemnych 
przy ulicy Kościelnej 7.
I turnus: 28.06-05.07, II turnus: 07.07-16.07, 
III turnus 19.07-27.07.
Liczba miejsc w każdej grupie jest ograni-

czona i wynosi maks. do 12 osób. Listę osób 
ustala się na podstawie kolejności zgłoszenia 
(tylko email lub sms). Każda osoba może 
wziąć udział w jednym kursie. Organizatorzy 
zapewniają sprzęt tenisowy. Poza zajęciami 
z tenisa, dzieci mogą korzystać z boiska 
do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej 
oraz placu zabaw. 
Godziny: godz. 8.30-10.15 – SP klasy 1-3, 
godz. 10.15-12 – SP klasy 4-6, godz. 12-14 
– gimnazjum.
Zapisy: sms 600 48 74 86, 
e-mail: preisler@tenispreisler.pl.
| ZARZĄD PTS

PLAN
ROZGRYWEK 
PODCZAS 
DNI 
PUSZCZYKOWA
12 CZERWCA SOBOTA
Tenis stołowy – SP 1, g. 10 –losowanie 0,5 h 
przed turniejem.
Tenis ziemny seniorzy – Korty CAS, g. 10 
– losowanie 7 czerwca, g. 19; eliminacje 
cały tydzień – wieczorami.
Tenis ziemny szkoły podstawowe – Korty SP 2, 
g. 10 – losowanie pół godz. przed turniejem. 
Tenis ziemny gimnazja – Korty SP 2, g. 13 
– losowanie po zakończeniu turnieju szkół 
podstawowych.
Siatkówka – boisko CAS + boisko przy SP 1, 
g. 10 – losowanie pół godz. przed rozgrywkami. 
Koszykówka – boisko CAS, g. 11 – losowanie 
pół godz. przed rozgrywkami. 
Piłka nożna zespołów niezrzeszonych – Orlik 
i Boisko CAS, g. 10 – eliminacje od piątku g. 16-
-21, losowanie w piątek 11 czerwca, g. 15.30.
Finał Puszczykowskiej Ligi Piłki Nożnej 
– Orlik LO, g. 10 – mecz o III miejsce.
Finał Puszczykowskiej Ligi Piłki Nożnej 
– Orlik LO, g. 10.30 – mecz o I miejsce. 
Szachy – SP 1, g. 10-14 – sala lekcyjna 
w SP 1.
Brydż – SP 1, g. 11-15 – sala lekcyjna 
w SP 1. 
Turniej Piłki Nożnej Radni, Nauczyciele, Policja, 
Radni Mosina – Orlik, ul. Jarosławska, g. 11.
Mecz ligowy LAS Puszczykowo-Stella Luboń 
– płyta główna CAS, g. 16.
Bieg po WPN – tereny w okolicach CAS, meta 
na terenie CAS, g. 12.
Badminton –  SP 1, g. 10-14 – losowanie pół 
godz. przed turniejem. 

13 CZERWCA NIEDZIELA
Zawody wędkarskie – zakole Warty 
na płytach, g. 6.
Rajd rowerowy. | JOANNA HEJNOWICZ 

SIATKÓWKA 
NA ORLIKU  

 | W każdą sobotę na boisku Or-
lik przy ul. Jarosławskiej dzieci szkół 
podstawowych mogą brać udział 
w zajęciach gry w siatkówkę, pro-
wadzonych przez animatora spor-
tu. O godz. 13 grają dziewczęta, o godz. 14 
– chłopcy. Serdecznie zapraszamy. | JH

DWÓJKA 
NA PRZEŁAJACH

 |  Biegi przełajowe to dys-
cyplina sportu, którą uczniowie 
klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej 
nr 2 od lat chętnie masowo upra-
wiają. W tym roku eliminacje miejskie 
odbyły się 6 października 2009 r. na za-
kolu Warty. Urozmaiconą trasę o dłu-
gości ok. 1200 m przebiegło 44. uczen-
nic i uczniów. Do etapu powiatowego 
w Kórniku, który odbył się 12 paździer-
nika, awansowa ło siedem dziewcząt 

i czterech chłopców. Wiktoria Rutkowska 
z klasy IV b zajęła II miejsce, Natalia Ga-
gat z klasy VI b – II miejsce i Maciej Czyż 
z klasy IV c uzyskał VI pozycję. Cała trójka 
awansowała do zawodów wojewódzkich, 
które odbyły się 23 kwietnia w Poznaniu 
na Woli. W biegach rywalizowali ucznio-
wie szkół podstawowych, gimnazjów i li-
ceów. Zależnie od wieku biegaczy, ustalo-
no dystanse na 1200, 1500 i 2000 m. 

Dla uczestników naszej szkoły był to 
dystans 1200 m. Trudna trasa biegowa, 
z licznymi podbiegami, nie ułatwiała za-
dania młodym biegaczom. Konkurencja 
była duża i tym razem nie było miejsc 
na podium. 

64. miejsce Wiktorii Rutkowskiej, 
podobne Natalii Gagat oraz 87. Macieja 
Czyża świadczyło o dobrym przygotowa-
niu, a biorąc pod uwagę, że w każdej ka-
tegorii wiekowej uczestniczyło ponad 100 
osób, takie wyniki należy uznać za dobre. 
Dla czwartoklasistów – Wiktorii Rutkow-
skiej i Macieja Czyża były to pierwsze po-
ważne zawody lekkoatletyczne, w jakich 
uczestniczyli. | MARZENNA JOHANIEWICZ
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SPORTCZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY 
PODSTAWÓWEK  ELIMINACJE MIEJSKIE 

 | 22 kwietnia na stadionie lek-
koatletycznym puszczykowskiego 
Liceum Ogólnokształcącego odbyły 
się Eliminacje Miejskie w Czwórboju 
Lekkoatletycznym. 
Uczniowie z puszczykowskich podstawówek 
zaprezentowali się bardzo dobrze. Na uwagę 
zasługują wyniki indywidualne Wiktorii 
Rutkowskiej – 205 punktów, Agnieszki 

MISTRZOSTWA 
W LEKKIEJ ATLETYCE GIMNAZJÓW 

 | 20 kwietnia br. na stadionie 
lekkoatletycznym Liceum Ogólno-
kształcącego w Puszczykowie odbyły 
się Eliminacje Miejskie w Indywidu-
alnych Mistrzostwach Gimnazjów 
w Lekkiej Atletyce. Zawody sprawnie 
przeprowadzili nauczyciele wycho-
wania fi zycznego i uczniowie liceum. 
Do zawodów powiatowych zakwalifi kowali się: 
W kategorii dziewcząt: 
Bieg na 100 m: 1. Zuzanna Talarczyk, 2. Anna 
Rożek, 3. Joanna Krzemkowska, 4. Justyna 
Gancler.
Bieg na 300 m: 1. Karolina Organiściak, 
2. Agnieszka Gagat, 3. Ksenia Soloveyra, 

4. Kamila Astaprzyk. 
Bieg na 600 m: 1. Alicja Rost, 2. Monika 
Witkowska, 3. Róża Bąkowska. 
Skok w dal: 1. Magdalena Samol, 2. Anna 
Kucharczyk, 3. Wiktoria Wiązek, 4. Klaudia 
Pluta. 
Rzut oszczepem: 1. Marta Sobkowiak, 
2. Marta Łuczak, 3. Paula Bendkowska. 
Pchnięcie kulą: 1. Weronika Nowak. 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
 | 24 kwietnia odbył się Otwarty 

Turniej Tenisa Stołowego w kategorii 
kobiet i mężczyzn.  
Wystartowało wielu pasjonatów tenisa 
stołowego. Szczególnie walki półfi nałowe 

i fi nałowe były bardzo wyrównane i stały 
na dobrym poziomie. Wśród kobiet zwyciężyły: 
1. Aleksandra Lis, 2. Agnieszka Lis. Mężczyźni: 
1. Roman Ochocki, 2. Jacek Mazurek, 3. Paweł 
Bakun, 4. Jonasz Mazur. | ZG

Hetman – 204 punkty, oraz Szymona 
Majewskiego – 231 punktów i Szymona 
Nowackiego – 209 punktów.
W klasyfi kacji drużynowej awans 
do zawodów powiatowych wśród dziewcząt 
wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 2 
zdobywając 904 punkty. Na ten wynik złożyły 
się wyniki poszczególnych uczniów: Wiktoria 
Rutkowska – 205, Agnieszka Hetman – 204, 
Zuzanna Rost – 181, Natalia Gagat 
– 171, Marta Dec – 143, Anna Stępniak 

– 129. Trener – Marzena Johaniewicz.

Drugie miejsce wywalczyła reprezentacja 
Szkoły Podstawowej nr 1, zdobywając 
632 punkty: Katarzyna Miś – 155, Paula 
Lewandowska – 148, Zuzanna Mazurek 
– 116, Martyna Reti nger – 108, Karolina 
Reti nger – 105, Adrianna Szłapka – 77. 
Trener – Maria Taraszkiewicz.

W klasyfi kacji chłopców awans do zawodów 
powiatowych wywalczyli chłopcy z jedynki, 
zdobywając 850 punktów: Szymon Nowacki 
– 209, Adrian Skołuda – 175, Mikołaj 
Kaczmarek – 158, Wojciech Niedbała – 154, 
Filip Miś – 154, Piotr Walanczewski – 140. 
Trener: Wiesław Bartkowiak.

Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2, 
zdobywając 722 punkty: Szymon Majewski 
– 231, Maksymilian Behr – 140, Dawid 
Zdanowski – 125, Krzysztof Halicki – 117, Łukasz 
Kopczyński – 109, Marcin Habernik – 99. | 

 ZBIGNIEW GORZELANNY

Bieg sztafetowy 4 x 100 m: 1. Gimnazjum nr 2, 
2.Gimnazjum nr 1.
W kategorii chłopców: 
Bieg na 100 m: 1. Bożydar Kalarus, 2. Piotr 
Walkowiak, 3. Adam Ratajczak, 4. Juliusz 
Nowakowski. 
Bieg na 300 m: 1. Adrian Kasprzak, 2. Patryk 
Tabisz, 3. Kacper Grześkowiak, 4. Patryk 
Kamieński.
Bieg na 1000 m: 1. Mateusz Fabisiak, 
2. Antoni Szcześniak, 3. Jakub Roszak, 4. Jan 
Brzeski, 4. Jonasz Mazur. 
Bieg na 2000 m: 1. Adam Halicki, 2. Hubert 
Piasecki, 3. Patryk Gerke, 4. Jakub Łakomy. 
Pchnięcie kulą: 1. Szymon Włodarczyk, 
2. Mateusz Kubacki, 3. Piotr Szczerbal, 
4. Marian Ziobro. 
Rzut oszczepem: 1. Jakub Nowak, 2. Alan 
Draganow.
Skok w dal: 1. Przemysław Karnecki, 
2. Antoni Cegłowski, 3. Jędrzej Stępniak, 
4. Szymon Wawrzyniak. 
Bieg sztafetowy 4 x 100 m: 1. Gimnazjum nr 1, 
2. Gimnazjum nr 2. |  ZBIGNIEW GORZELANNY

echo-2010_05-2.indd   23echo-2010_05-2.indd   23 2010-05-07   00:58:352010-05-07   00:58:35



echo-2010_05-2.indd   24echo-2010_05-2.indd   24 2010-05-07   00:58:452010-05-07   00:58:45




