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Bezpieczeństwo na drogach dotyczy każdego z nas, jako kierowcy samochodu, pasażera, motocyklisty, rowerzysty i pieszego.  
Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach. Istnieją jednak sposoby na poprawę bezpieczeństwa  

i ocalenia życia wielu ludzi, takie jak: ronda, fotoradary, progi zwalniające, skrzyżowania z wyniesioną tarczą, przejścia dla pieszych,  
zwężenia jezdni, ograniczniki prędkości. 

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

Proponujemy 40 km/h na terenie miasta
Dlaczego?

Za najbezpieczniejszą prędkość na terenie miasta uznaje się  
30 km/h. Taka prędkość obwiązuje na 80% dróg w Amsterda-
mie. W większości miast Norwegii ograniczenie wynosi 40 km/h.  
Możemy uważać, że ograniczenie do 40 km/h nie przystaje do rze-
czywistości, może czasem nam się spieszy, czasem po prostu chce-
my wcisnąć gaz do deski. Z danymi jednak nie da się dyskutować,  
a wyglądają one następująco: 
Prędkość  Obrażenia pieszych  Prawdopodobieństwo 
samochodu  przeżycia
przy zderzeniu
30 km/h  obrażenia  80% 
40 km/h  przypadki inwalidztwa,   70% 
 przypadki śmiertelne
50 km/h  inwalidztwo, przypadki śmiertelne  40% 
60 km/h  bardzo częste przypadki śmiertelne  15% 
powyżej 60 km/h wyłącznie przypadki śmiertelne  0% 

Proponujemy wprowadzenie  
zasady „prawej ręki”  

poza głównymi ulicami miasta.
Dlaczego?

Skrzyżowanie równorzędne wymusza zmniejszenie szybkości przy 
dojeździe do niego. Zasada prawej ręki oznacza, że trzeba ustąpić 
pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony kierowcy.  
W 99% powinno to wyglądać tak, że zatrzymujemy się na skrzyżo-
waniu i jeśli mamy wolną drogę – ruszamy dalej.

Zasadę prawej ręki wdrożono w wielu miastach, m.in. w Nowej 
Soli, Toruniu i w ścisłym centrum Krakowa. W holenderskim Drachten  
czy niemieckim Bohmten w centrum całkowicie zlikwidowano jakie-
kolwiek znaki i... liczba kolizji radykalnie spadła!

Od nas zależy stopień bezpieczeństwa na drogach.
Na Państwa opinie czekamy pod adresem e-mailowym:  

bezpieczniezakreceni@puszczykowo.pl lub Urząd Miejski 
w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo z dopi-
skiem: Bezpiecznie Zakręceni.
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fEliEtOn

20 lat  
samorządu!

Szanowni Państwo,
Ostatnie dni upłynęły pod znakiem wspomnień związanych  

z 20 rocznicą uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. 
Po debacie Okrągłego Stołu i pierwszych wolnych wyborach  
w czerwcu 1989 r., obowiązująca do dzisiaj ustawa była 
kolejnym etapem rewolucji ustrojowej w Polsce. Z tej właśnie 
okazji, w niedzielę 7 marca zarówno obecni samorządowcy, 
jak i członkowie komitetów obywatelskich sprzed 20 lat zostali 
zaproszeni przez Związek Miast Polskich do Auli Akademii 
Muzycznej w Poznaniu na okolicznościowy wykład profesora 
Jerzego Buzka. W tamtych czasach działacz solidarnościowy,  
a dziś Przewodniczący Parlamentu Europejskiego przypomniał, 
że najpierw jako naród, za sprawą Jana Pawła II odrodziliśmy 
ducha, a potem solidarnie budowaliśmy wolność opartą  
na samoorganizacji społeczeństwa. Piękne słowa, aczkolwiek 
dopiero następnego dnia, w czasie jubileuszowego Kongresu 
20-lecia Samorządu Terytorialnego Pan Profesor odwołał się  
do trochę zapomnianych już zdobyczy pionierów samorządności 
– komitetów obywatelskich – podkreślając ich bezinteresowną 
działalność pro publico bono i ich umiejętność budowania 
społecznej odpowiedzialności. 

Nie zdołam przytoczyć wszystkich ważnych wypowiedzi 
zaproszonych na kongres gości. Towarzyszyło im niezmiennie 
wzruszenie i… zdumienie, że tak wiele udało się w ciągu tych  
20 lat zdziałać. Krótką historię samorządowych reform 
przedstawił Jan Olbrycht, pierwszy burmistrz Cieszyna,  
potem Marszałek Województwa Dolnośląskiego, a obecnie  
poseł Parlamentu Europejskiego. Pokazał w wielkim skrócie,  
co zdarzyło się od majowych wyborów w roku 1990 do rad gmin. 
Zaakcentował jedynie najważniejsze milowe kroki w budowaniu 
demokracji, którymi bez wątpienia były: najpierw wspomniana 
już ustawa samorządowa przygotowana przez trzech znakomitych 
prawników, profesorów: Regulskiego, Kuleszę i Stępnia, 
powszechnie zwanych „ojcami” polskiego samorządu. Następnie, 
już w roku 1993 ratyfikacja przez Lecha Wałęsę Europejskiej 
Karty Samorządu Terytorialnego, która otworzyła nam drogę  

do Europy i w końcu przygotowanie w 1998 roku kolejnego etapu 
reformy administracji poprzez utworzenie samorządowych 
powiatów i województw. Jak wspomniał, ukoronowaniem 
możliwości bezpośredniego decydowania o kierunku rozwoju 
lokalnego i współdecydowania o zaspokajaniu potrzeb najbliższej 
zbiorowości (poprzez np. budowę kanalizacji, dróg czy szkół)  
było przekazanie społecznościom lokalnym uprawnień  
do bezpośredniego wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów. 

Długą owacją na stojąco powitano Pana Premiera 
Mazowieckiego. Przypomniał obawy, które towarzyszyły mu,  
jako pierwszemu premierowi odradzającej się Rzeczpospolitej,  
o to jak ułożą się relacje między rządem a samorządem. 
Zaznaczył, że wtedy nie wszyscy rozumieli, iż samorząd,  
to część władzy publicznej i że pomiędzy państwem  
a samorządem nie ma przeciwieństwa.

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia kongresu było 
wystąpienie Prezydenta RP, Profesora Lecha Kaczyńskiego,  
który z jednej strony był aktywnym uczestnikiem zdarzeń  
przed 20 laty, z drugiej jako były prezydent Warszawy pokazał,  
że nie tylko zna problemy samorządowe, ale również bardzo się  
z nimi identyfikuje.

Niemal wszyscy prelegenci i uczestnicy podkreślali,  
że nie może być mowy o silnej Polsce bez silnego samorządu. 
Dlatego cały drugi dzień kongresu poświecony był panelowym 
dyskusjom w gronie 1200 przedstawicieli wszystkich szczebli 
samorządów; zarówno wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów, marszałków, jak i radnych, o tym co jest do zrobienia  
w najbliższej i dalszej przyszłości. 

Do wspomnień i bilansu 20-lecia samorządu i dyskusji  
o potrzebie weryfikacji zapisów historycznej ustawy będziemy 
w tym roku jeszcze wielokrotnie powracać. Jednak już dziś 
zapraszam wszystkich mieszkańców, którzy dołożyli 
i stale dokładają swych starań do budowania małej, 
puszczykowskiej ojczyzny na uroczyste obchody  
20 lat samorządu w naszym mieście, zaplanowane  
na 2 czerwca tego roku. |  Małgorzata ornoch-tabędzka, 

� Burmistrz�miasta�Puszczykowa
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rada miasta

tów przedszkolnych jest mniej sformalizowa-
ne niż było wcześniej założenie przedszkola. 
Przedszkolom przysługuje dotacja w wyso-
kości 75 % wydatków bieżących ponoszonych 
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu 
na jednego ucznia, ustalonych w budżecie 
najbliższej gminy. Punktom przedszkolnym 
natomiast przysługuje 40% tych wydatków. 
W przypadku Puszczykowa punktem odnie-
sienia dla ustalenia stawki jest gmina Ko-
morniki. Puszczykowo nie posiada bowiem 
przedszkoli publicznych. 

Po raz kolejny Rada wyraziła zgodę  

na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności przez dotychcza-
sowych użytkowników wieczystych nieru-
chomości należących do miasta. Kolejnych  
15 użytkowników wieczystych wniosko-
wało o możliwość wykup lokali od miasta  
z 90-procentową bonifikatą. Nieruchomości 
objęte uchwałą zostały oddane w użytkowa-
nie wieczyste w latach 1959-1988 i zabudo-
wane budynkami mieszkalnymi. 

W mieście jest jeszcze 101 użytkowników 
wieczystych. Stawki opłat za takie użytko-
wanie wzrosły, więc najemcom opłaca się  
je wykupić. 

W ramach sprawozdania z działalności 
Burmistrz Miasta Małgorzata Ornoch-Ta-
będzka mówiła m.in. o spotkaniach w ra-
mach Aglomeracji Poznańskiej, z mieszkań-
cami ul. Gołębiej w sprawie budowy ulicy,  
o spotkaniu Zespołu Zarządzania Kryzyso-
wego i przygotowaniu miasta na ewentualne 
zalewania terenów przez wody z topnieją-
cego śniegu. Omówiła też działania w celu 
pozyskiwania pieniędzy z Unii Europejskiej  
na inwestycje i inne projekty w mieście. |  
 Lidia Majdecka

Sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta  
dostępne są na stronie internetowej 

www.puszczykowo.pl

 | Powołanie jednostki budże-
towej Centrum Animacji Sportu  
w Puszczykowie i ustalenie poziomu 
dotacji miasta dla puszczykowskich 
przedszkoli oraz decyzja o zaciągnię-
ciu kredytu przez miasto, to najważ-
niejsze decyzje, jakie podjęli radni 
na sesji Rady Miasta Puszczykowa  
24 lutego br. 

Centrum Animacji Sportu – ośrodek  
koordynujący sport w mieście – utworzyła 
jako gospodarstwo pomocnicze Burmistrz 
Miasta Małgorzata Ornoch-Tabędzka w paź-
dzierniku ub. roku. Na lutowej sesji radni 
ustanowili CAS jednostką budżetową. Wię-
cej na ten temat piszemy na s. 8. 

Rada zatwierdziła przesunięcia w wy-
datkach i dochodach miasta, m.in. w związ-
ku ze zwiększeniem wydatków na walkę  
ze śniegiem na drogach oraz podjęła decyzję 
o zaciągnięciu 2 mln zł kredytu długotermi-
nowego na pokrycie deficytu budżetowego  
i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

W związku z możliwością zakładania 
prywatnych punktów i zespołów przedszkol-
nych, radni ustalili tryb udzielania i rozli-
czania dotacji z budżetu miasta dla takich 
punktów oraz istniejących w Puszczykowie 
przedszkoli prywatnych. Zakładanie punk-

spOrt, przEdszkOla  
i bOnifikaty 

zaprOszEniE na sEsję
zapraszamy na sesję rady miasta 
puszczykowa, która odbędzie się 31 marca 
2010 r. o godz. 17 w budynku biblioteki 
miejskiej ul. Wysoka 1, i piętro, sala nr 4. 
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 zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego.

 Uchwała w sprawie powołania jednostki 
budżetowej pod nazwą Centrum Animacji 
Sportu w Puszczykowie.

 Uchwała w sprawie ustalania trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta 
Puszczykowa dla niepublicznych przedszkoli 
i innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez podmioty niepubliczne 
oraz trybu i zakresu kontroli  
ich wykorzystywania. 

 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 wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty 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.

UCHWały przyjętE  
na sEsji 24 lUtEgO: 

zajęCia W ramaCH Cas  
OdbyWają się jUż Od grUdnia
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raCHmistrzOWiE 
spiszą pUszCzykOWian

 | Jak już wcześniej informowa-
liśmy w „Echu”, w najbliższym czasie 
czeka nas próbny spis powszechny 
ludności i budynków. W kwietniu 
i maju mieszkańców Puszczykowa 
odwiedzą w domach rachmistrzowie 
z ankietami przygotowanymi przez 
Główny Urząd Statystyczny. Można 
będzie również skorzystać z interne-
towej formy udzielania odpowiedzi 
na stronie internetowej GUS między 
1 kwietnia i 16 maja. 

W tzw. spisie pełnym na pytania ze skró-
conej ankiety będą odpowiadać wszyscy 
mieszkańcy za pomocą trzech metod – sa-
mospisu internetowego, wywiadu telefo-
nicznego przeprowadzanego przez ankiete-
ra z Wojewódzkiego Biura Spisowego, bądź 
wypełnienia formularza elektronicznego 

przez rachmistrza spisowego. Natomiast 
wylosowanych 20% mieszkańców weźmie 
udział w tzw. spisie reprezentacyjnym, od-
powiadając na większy zestaw pytań. 

OdpOWiEdzi 
ObOWiązkOWE 

Udzielanie informacji jest obowiąz-
kiem regulowanym ustawowo. Jedynie na 
część pytań, dotyczących posiadania dzie-
ci, wyznania i niepełnosprawności, można 
odmówić odpowiedzi. Warto pamiętać, 
że informacje uzyskane w trakcie spisu 
objęte są tajemnicą i nie będą ujawniane 
w formie pozwalającej na identyfi kację re-
spondentów. Analizy statystyczne będą wy-
konywane na poziomie całej gminy, będą 
określać na przykład procent osób aktyw-
nych zawodowo, charakterystykę dojaz-

dów do pracy, źródeł utrzymania. Ważnym 
elementem badania będzie analiza liczby 
osób, które na stałe lub czasowo opuściły 
kraj w ostatnich latach.

raCHmistrzOWiE rUszają 
W tErEn 

Na początku marca rachmistrzowie 
uczestniczyli w szkoleniach z obsługi apli-
kacji i metodologii spisu. W dniach 16-22 
marca ruszą w teren na obchód przedspi-
sowy, polegający na identyfi kacji istnieją-
cych budynków i ewentualnym naniesieniu 
zmian w punktach adresowych. Natomiast 
od 9 kwietnia do 31 maja będą umawiali się 
na spotkania z mieszkańcami.

spraWdŹ 
raCHmistrza 

Przypominamy: rachmistrzowie spiso-
wi będą posiadali legitymację ze zdjęciem 
oraz podpisem Dyrektora Urzędu Staty-
stycznego. Obok publikujemy ich zdjęcie 
oraz imiona i nazwiska. Prosimy o uprzej-
me ich przyjęcie oraz udzielenie odpo-
wiedzi na pytania w ankiecie. Informacji 
za osoby nieobecne udzielać będzie inny 
mieszkaniec domu. W spisie reprezenta-
cyjnym należy też wyznaczyć reprezen-
tanta każdego gospodarstwa (tzw. „głowę 
rodziny”), która między innymi określi sto-
pień pokrewieństwa lub relacje pomiędzy 
poszczególnymi członkami gospodarstwa. 

Zbierane dane w spisie próbnym według 
stanu na dzień 31 marca 2010 r. mają na 
celu sprawdzenie rozwiązań technologicz-
nych, organizacyjnych i metodologicznych 
oraz ocenę jakości zebranych danych za 
pomocą nowych metod przed narodowym 
spisem powszechnym ludności i mieszkań 
w 2011 roku. |  Maciej dettLaff, 

 sekretarz�miasta�Puszczykowa�

raCHmistrzOWiE. OD LEWEJ STOJĄ: kamila krOpaCzEWska, karOlina miCHałOWska, zUzanna giErgiEl, 
EWa kOzikOWska, bartOsz tOmaszEWski, arEtta faHmi, anna gabryElska-miCHalska, 
adam napiErała, anna kOłECzEk bErCzyńska, krzysztOf sCHnEidEr.
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 | Od dłuższego czasu Bur-
mistrz Puszczykowa Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka stara się zainte-
resować jak najszersze grono te-
matem wypłat wielomilionowych 
odszkodowań przez samorząd 
za drogi przejęte przez państwo. 
W naszej sprawie do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji zwrócili się wielkopolscy 
posłowie, temat wzbudził też za-
interesowanie lokalnych mediów. 
W lutym wsparcie obiecał redaktor 
naczelny dziennika „Polska Głos 
Wielkopolski” Adam Pawłowski. 

Przypomnijmy, że poważnym proble-
mem dla miasta jest konieczność wypłaty 

 | Technologie informacyjne 
cały czas się rozwijają i prezentują 
coraz to nowsze możliwości. Ko-
rzystając z nich prezentujemy Pań-
stwu nową wersję układu graficz-
nego strony internetowej naszego 
miasta. 

Chcemy Państwu zaproponować nowy 
sposób kontaktu i informowania o najważ-
niejszych sprawach miasta. Początkowo 
będzie to mailowy serwis informacyjny, 
a następnie sms serwis. Mamy nadzieję, 
że odświeżona strona będzie bardziej przej-
rzysta, czytelna i pozwoli na łatwiejszy 
dostęp do informacji.

Przewidujemy, że nowa strona zosta-
nie uruchomiona pod koniec marca. | az

dużych odszkodowań za drogi prywatne 
przejęte przez państwo w latach 60.-80. 
W 2010-2011 r. może dojść do skumulowa-
nia wypłat w Puszczykowie, co spowoduje 
konieczność przeznaczenia na ten cel kilku 
milionów złotych. 

Obecnie obowiązujące przepisy naka-
zują samorządom wypłatę odszkodowań 
w ciągu dwóch tygodni od uprawomoc-
nienia się decyzji administracyjnej i nie 
przewidują możliwości rozłożenia wy-
płat na raty. W związku z powyższym 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
szuka poparcia wśród ministrów, par-
lamentarzystów i mediów dla inicjaty-
wy legislacyjnej, która pozwoli choćby 
na rozłożenie wypłat w czasie. 

Obszerne fragmenty listu, jaki Bur-
mistrz Puszczykowa wystosowała do Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jerzego Millera, a pod którym podpisało 
się 52 wielkopolskich wójtów i burmi-
strzów, zamieściliśmy w styczniowym nu-
merze „Echa”. Problem bowiem dotyczy 
wszystkich gmin i miast w Polsce, chociaż 
niektóre, tak jak Puszczykowo, są w sytu-
acji wyjątkowo trudnej. Grunty są bardzo 
drogie, więc odszkodowania wysokie. 
Na dodatek gdyby doszło do skumulowania 
wypłat, prawie cały roczny budżet miasta 
trzeba by przeznaczyć na odszkodowania. 
A przecież miasto musi kontynuować roz-
poczęte inwestycje.   

W lutym wsparcie medialne tego pro-
blemu obiecał redaktor naczelny dziennika 
„Polska Głos Wielkopolski” Adam Pawłow-
ski. Zainteresował się również projektem 
uspokojenia ruchu w mieście. To kolejne 
ważne zaganienie obecne w większości 
miast i gmin. Puszczykowska akcja „Bez-
piecznie zakręceni” jest pierwszą tego typu  
w powiecie, do debaty nad którą zaprasza-
my wszystkich mieszkańców. | LM

WsparCiE 
naszyCH iniCjatyW

nOWa strOna www.puszczykowo.pl
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 | Jestem osobą niepełnospraw-
ną. Ostatnio zastanowiło mnie, czy 
Puszczykowo to miejscowość przy-
jazna osobom niepełnosprawnym. 
Szpital w naszej miejscowości, jako 
chyba jedyny we wszechświecie, nie 
posiada parkingów dla osób niepeł-
nosprawnych. Czy do szpitala mogą 
jeździć tylko osoby zdrowe? Poje-
chałem na rutynowe badania krwi. 
Wolne miejsce znalazłem dopiero 
na ul. Berwińskiego. W zacinającym 
śniegu, przy mrozie -5 st. C, ledwie 
dotarłem do laboratorium. Cieka-
we, jak robią to ludzie na wózkach 
inwalidzkich? Gdy wracałem, zoba-
czyłem patrolowym ruchem poru-
szającą się straż miejską. Sprawdza-
li, komu zakładać blokadę. Oni to 
mają fajną pracę. Ja ledwie dostaję 
się do szpitala, a oni polują na mój 
samochód. 

Gdy byłem zdrowy nie dostrzega-
łem tego problemu. Ale teraz dotar-
cie do laboratorium to dla mnie Mo-
unt Everest. To skandal. Nie zauważa 
się ludzi niepełnosprawnych w moim 
mieście. Fotoradarów mamy pewnie 

więcej niż miejsc parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych. Pewnie 
Pani nie wie, ale są znaki zakazu, 
które nie dotyczą niepełnospraw-
nych, poruszających się samocho-
dami. Straż miejska skuteczne za-
dbała o to, by takie nie znalazły się 
przed szpitalem. Może nie wiedzą, 
że takie istnieją. W Puszczykowie są 
dziwne miejsca, w których nie mogą 
bywać niepełnosprawni, np. niepeł-
nosprawny ma nie robić zakupów  
w niektórych sklepach – TYLKO DLA 
ZDROWYCH (podobne hasła kiedyś 
były). Nie odwiedzajcie straży miej-
skiej – tam nie ma gdzie parkować. 
Nie wspomnę o szkołach (jedno miej-
sce). Ciekawe, ile takich miejsc znaj-
duje się pod Urzędem Miejskim albo 
przy pocztach.

I na zakończenie, niech Pani po-
leci, żeby któryś ze strażników miej-
skich, w ramach gimnastyki, poczuł 
się osobą niepełnosprawną i wjechał 
na wózku inwalidzkim do szpitala, 
aby zarejestrować się do lekarza. Cie-
kawe, jak to zrobi. |  

� imię�i�nazwisko�do�wiadomości�redakcji�

Szanowny Panie, 
W odpowiedzi na Pana pytanie, doty-

czące problemu związanego z liczbą miejsc 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych 
przy ul. Kraszewskiego informuję uprzejmie, 
że z chwilą poprawy pogody zostanie wy-
znaczone miejsce dla pojazdu osoby niepeł-
nosprawnej. Zdaję sobie sprawę, iż nie roz-
wiąże to całkowicie problemu, jednak wiem,  
że osoby niepełnosprawne, wybierające się 
do izby przyjęć, mogą wjeżdżać na parking 
przy wejściu do izby i parkować tam bez-
płatnie. Problem zbyt małej liczby miejsc 
parkingowych przy szpitalu, w tym miejsc 
dla osób niepełnosprawnych, zgłaszaliśmy 
wielokrotnie zarządowi szpitala. Na terenie 
należącym do miasta nie można wyznaczyć 
już kolejnych miejsc postojowych, sytuację 
może poprawić jedynie udostępnienie na ten 
cel terenu należącego do szpitala. Jak Pan 
zaznaczył, straż miejska codziennie objeż-
dża miasto w celu poprawy bezpieczeństwa 
i zapewnienia porządku. Sytuacje opisane 
przez Pana nie dotyczą tylko ulic w pobliżu 
szpitala, ale również innych miejsc.

Spotykając się z osobami, które zaparko-
wały swoje auta w miejscach przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych, ale również  
w pasie zieleni, w zatokach autobusowych,  
na chodnikach lub w obrębie skrzyżowania, 
spotykam się z różnymi definicjami tego, 
czym straż miejska powinna się zajmować. 
Straż m.in. troszczy się o to, aby miejsca  
dla osób niepełnosprawnych były wykorzy-
stywane tylko przez te osoby, aby w zatokach 
autobusowych zatrzymywały się tylko auto-
busy oraz aby mieszkańcy nie korzystający  
z samochodów mogli łatwo i bezpiecznie wsiąść 
do autobusu, aby zieleń nie była rozjeżdżana, 
a chodniki służyły pieszym i rowerzystom. 
Strażnicy nadal będą patrolować ulice miasta  
i reagować na nieprawidłowości. |������z�Poważaniem�
� Małgorzata ornoch-tabędzka, Burmistrz�miasta

aktUalnOśCipytania dO bUrmistrza
 | Pytania do Burmistrz Miasta Puszczykowa można przysyłać e-mailem na adres: um@puszczykowo.pl lub wrzucać do skrzynek 

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

gdziE zaparkUjE  
niEpEłnOspraWny?
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 | Centrum Animacji Sportu, 
które miasto utworzyło jako gospo-
darstwo pomocnicze w październi-
ku ub. roku, 1 marca zmieniło swój 
status. Na lutowej sesji Rada Mia-
sta przyjęła uchwałę o powołaniu 
jednostki budżetowej – Centrum 
Animacji Sportu. 

Jest to kolejna zmiana sposobu reali-
zacji zadań przez miasto. Jesienią ub. r.  

wszystkie sprawy związane z działal-
nością kulturalną skupione zostały  
w Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji 
Kultury. Od marca podobnie jest z dzia-
łalnością sportową i rekreacyjną.

Lutowa uchwała jest konsekwencją po-
wołania w grudniu ub. roku przy Urzędzie 
Miejskim gospodarstwa pomocniczego, 
które z założenia miało być formą przej-
ściową. Jednostka budżetowa powstała 
na bazie likwidowanego gospodarstwa 
pomocniczego o tej samej nazwie. 

Jakie konsekwencje dla CAS i miasta 
niesie zmiana statusu? Jako jednostka bu-
dżetowa CAS ma większą samodzielność 
niż jest to w przypadku gospodarstwa  
pomocniczego. Kierownik jednostki  
samodzielnie prowadzi gospodarkę finan-
sową i kadrową. 

Przypomnijmy, że do najważniejszych 
zadań CAS należy organizowanie im-
prez rekreacyjno-sportowych dla miesz-
kańców, administrowanie i zarządzanie 
obiektami i urządzeniami sportowymi, 
organizacja wypoczynku dzieci młodzie-
ży w zakresie kultury fizycznej, sportu  
i rekreacji oraz przygotowanie obiektów 
i urządzeń do właściwego przeprowadze-
nia imprez i zawodów sportowych. | tz, LM

zmiana statUsU
Cas 

aktUalnOśCi

śWiątECzna zbiórka żyWnOśCi 
 |  W dniach 19-21 marca 2010 r. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Puszczykowie pod egidą Wielko-
polskiego Banku Żywności przepro-
wadzi w mieście świąteczną zbiórkę 
żywności dla najbardziej potrzebują-
cych osób i rodzin w mieście.

W zbiórce pomagać będzie młodzież  
z puszczykowskich szkół. W największych 
sklepach w mieście uczniowie wydawać 
będą ulotki informujące o akcji.

Organizatorzy akcji z góry dziękują 
wszystkim ofiarodawcom. | LM

zmarł słaWOmir maria lEitgEbEr 
 | 14 lutego, w wieku 89 lat zmarł 

Sławomir Maria Leitgeber. Był ce-
nionym prawnikiem, ekonomistą,  
z zamiłowania pisarzem, publicy-
stą, historykiem i genealogiem. Po-
dziwiano jego lekkie pióro i talent 
gawędziarski. Od wielu lat wraz  
z żoną mieszkał w Puszczykowie, gdzie 
poświęcał się pracy twórczej z zakresu  
historii lokalnej oraz genealogii.

Należał do grona założycieli Klubu In-

XIX i XX wieku, spisał historie kilku rodów 
wielkopolskich. Wzbogacił zbiory Bibliote-
ki Raczyńskich, Biblioteki Uniwersyteckiej  
i PTPN cennymi manuskryptami, listami  
od znanych postaci, w tym od hrabiego 
Edwarda Raczyńskiego. 

Pogrzeb Sławomira Marii Leitgebera  
odbył się 1 marca na puszczykowskim 
cmentarzu. W ostatniej drodze towarzyszy-
ło mu wielu mieszkańców naszego miasta  
i regionu. | red

teligencji Katolickiej  
w Poznaniu, Stowarzy-
szenia Prasy Lokalnej 
RP oraz Fundacji im. 
Opalińskich. Opubliko-
wał blisko 900 artyku-
łów i esejów dotyczących 

dawnego Poznania oraz postaci historycz-
nych i wielkopolskich rodów. Wydał kil-
ka książek, m.in. „Dyskretny urok salo-
nów” o życiu towarzyskim w Wielkopolsce  
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aktUalnOśCidEbaty W aglOmEraCji

 | Rada Aglomeracji Poznańskiej, 
w skład której wchodzi Puszczykowo, 
spotkała się w lutym dwukrotnie, by 
zapoznać się z dotychczasową pracą 
Centrum Badań Metropolitalnych 
nad Zieloną Księgą Aglomeracji 
Poznańskiej. 

Pierwsze spotkanie odbyło się 3 lutego  
w Urzędzie Miasta w Poznaniu, kolejne – 26 
lutego br. w Kórniku. Wzięli w nich udział 
m.in. prezydent Poznania Ryszard Gro-
belny, przedstawiciele starostwa poznań-
skiego, wójtowie i burmistrzowie powiatu 
poznańskiego, pracownicy naukowi UAM 
i przedstawiciele Centrum Badań Metropo-

litalnych, pracujący nad Strategią Rozwoju 
Aglomeracji Poznańskiej. Wśród uczestni-
ków byli też Burmistrz Puszczykowa Mał-
gorzata Ornoch-Tabędzka oraz Wicebur-
mistrz Tomasz Zwoliński. 

Na spotkaniach omówiono prace 
nad Strategią Rozwoju Aglomera-
cji Poznańskiej do 2020 r. Trwają one 
od wiosny 2009 r. przy udziale naukowców, 
lokalnych polityków i organizacji pozarzą-
dowych. Wyniki badań przeprowadzonych 
dotąd przez CBM w miastach i gminach 
aglomeracji dotyczące m.in. ludności,  
gospodarki przestrzennej, transportu wraz 
z zebranymi dotychczas diagnozami i pro-

ObCHOdy 20 lat samOrządU 
 | 1200 samorządowców, ale tak-

że wiele osobistości świata polity-
ki, m.in. prezydent Lech Kaczyński  
i marszałek sejmu RP Bronisław Ko-
morowski wzięło udział w Kongresie 
XX-lecia Samorządu Terytorialnego, 
który odbył się 8 i 9 marca w Pozna-
niu na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. 

20 lat temu – 8 marca 1990 r. – Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę o sa-
morządzie terytorialnym. Z tej okazji sześć 
ogólnopolskich organizacji samorządowych 
zorganizowało Kongres XX-lecia Samo-
rządu Terytorialnego. Ponad tysiąc wójtów, 
burmistrzów, prezydentów, starostów, mar-

szałków, przewodniczących rad, radnych  
i pracowników samorządowych przyjechało 
na obchody reaktywacji samorządu tery-
torialnego w Polsce. Wśród zaproszonych 
gości byli m.in. wicemarszałek Senatu RP 
Marek Ziółkowski, „ojcowie” samorządu: 
Tadeusz Mazowiecki i prof. Jerzy Buzek, 
prof. Jerzy Regulski i prof. Jerzy Stępień. 

Na kongresie rozmawiano o dorobku 
samorządów, ale też o przyszłej roli sa-
morządu w systemie ustrojowym Polski,  
m.in. o finansach, oświacie, e-administracji, 
ochronie środowiska, infrastrukturze  
i energetyce. Kongresowi towarzyszyły 
walne zgromadzenia pięciu organizacji sa-
morządowych oraz Samorządowe Forum 

Kobiet, nad którym patronat objęła Maria 
Kaczyńska. Najbardziej zasłużeni samorzą-
dowcy otrzymali wyróżnienia – Róże Fran-
ciszki Cegielskiej. 

Również Puszczykowo planuje  
2 czerwca uroczyste obchody rocz-
nicy ustanowienia samorządu. Tego 
dnia w Bibliotece Miejskiej Centrum 
Animacji Kultury odbędzie się uro-
czysta sesja z udziałem samorządow-
ców, którzy działali przez minione 20 
lat w Puszczykowie i zaproszonych 
gości. Szczegóły dotyczące uroczystości 
podamy w następnych numerach „Echa  
Puszczykowa”. | LM

pozycjami działań integracyjnych zawarte 
zostaną w Zielonej Księdze. Dokument 
ten, podsumowujący pierwszy etap 
badań w aglomeracji, ma być przed-
miotem debaty społecznej i eksperc-
kiej, która zakończy się stworzeniem 
i podpisaniem właściwej strategii. 

Rada Aglomeracji zamierza przy-
jąć Zieloną Księgę w trzecią roczni-
cę swojej działalności, czyli 15 maja 
br. Większość przedstawicieli gmin obec-
nych na lutowych spotkaniach opowie-
działa się za jak najszybszym wdrożeniem 
w życie Zielonej Księgi, będącej wstępną 
propozycją Strategii Rozwoju Aglomeracji 
Poznańskiej. 

Dokumentem wieńczącym kolej-
ny etap prac Centrum Badań Metro-
politalnych będzie tzw. Biała Księga. 
W niej znajdzie się już ostateczna analiza 
wyników badań prowadzonych przez CBM 
oraz informacje o stanie obecnym i tren-
dach rozwojowych aglomeracji poznańskiej.

Biała Księga, którą członkowie 
Rady Aglomeracji zamierzają uchwa-
lić najpóźniej jesienią br., ma być pod-
stawą do stworzenia Strategii Rozwo-
ju Aglomeracji Poznańskiej. | LM
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gOspOdarka kOmUnalna

drOgi pO zimiE 
 | Zimowe utrzymanie dróg 

pochłonęło dużo więcej pieniędzy  
z budżetu miasta niż planowano: pra-
wie 450 tys. zł zamiast zakładanych 
240 tys. zł. 

Do 28 lutego, od połowy grudnia, gdy po 
raz pierwszy spadł śnieg, koszty zimowe-
go utrzymania dróg wyniosły 446 tys. zł.  
Z tego najwięcej, bo 402 tys. zł, kosztowało 
utrzymanie dróg utwardzonych i nieutwar-
dzonych. Na utrzymanie chodników wraz 
kosztami piasku miasto planowało wydać 
30 tys. zł, a wydało 44 tys. zł: 35 tys. zł na 
utrzymanie chodników i 9 tys. zł na piasek 
do posypywania chodników i uzupełnianie 
nim skrzyń dostępnych dla mieszkańców. 

Przypomnijmy, że w budżecie na obecny 
rok na całoroczną obsługę dróg przewidzia-

no 605 tys. zł. Jak widać znaczną część tej 
kwoty pochłonęła już zima. 

Po raz pierwszy od wielu lat śniegu było 
tak dużo, że trzeba było wywozić go z ulic. 
Najpierw w styczniu, z zasypanych parkin-
gów przy ul. Poznańskiej i kilkunastu ulic, 
na których mogło dojść do podtopień pose-
sji podczas roztopów. Drugi raz, w lutym,  

w celu poszerzania pasów jezdni, ponieważ 
niemożliwy już był przejazd pługu ze wzglę-
du na zwężenie spowodowane odsuwanym 
z ulic śniegiem i tworzące się skarpy. Dzięki 
temu, że z niektórych ulic wywieziono część 
śniegu, uda się prawdopodobnie uniknąć 
podtopień, których się obawiano. 

Miasto czekają jednak kolejne wy-
datki. – Panująca w ostatnich dniach 
lutego pogoda pozwoliła na przystąpie-
nia od 1 marca do naprawy nawierzch-
ni dróg – informuje Remigiusz Motycki, 
kierownik Referatu Gospodarki Komunal-
nej, Ochrony Środowiska i Ochrony Zdrowia  
w Urzędzie Miejskim. Najpierw miasto załata 
dziury i naprawi najbardziej niebezpieczne 
pod względem komunikacyjnym miejsca  
na głównych ulicach dolnego i górnego  
Puszczykowa i drogach powiatowych w gra-
nicach miasta. – Są to naprawy doraźne.  
Gdy zrobi się cieplej przeprowadzimy 
prace o szerszym zakresie, przede 
wszystkim równanie ulic nieutwar-
dzonych – zapewnia kierownik. | LM

zOstań przyjaCiElEm OtOCzEnia
 | Śmieci wyrzucane przy dro-

gach, w lasach i parkach to problem 
większości miast i gmin, także Pusz-
czykowa. Dlatego posłanka Bożena 
Szydłowska i senator Jadwiga Rot-
nicka stworzyły program „Zostań 
Przyjacielem Swojego Środowiska”.

Program zakłada stworzenie Mapy Za-
grożeń Śmieciowych. Dzięki informacjom 
zebranym od samorządów i mieszkańców 
uda się ustalić miejsca wyrzucania śmieci 
i rozmiar problemu. 

Mapę otrzymają m.in. gminy, władze 
powiatu, policji, straży leśnej, stowarzy-
szenia ekologiczne. Następne etapy to akcja 
edukacyjna i konferencja. Jej efektem ma 
być wypracowanie propozycji zmian prze-
pisów, które pomogą w walce ze śmieciami 
w lasach i przy drogach. 

Jak ustalili pracownicy Referatu Gospo-
darki Komunalnej, w Puszczykowie śmieci 
najczęściej podrzucane są przy drogach, 
np. przy koszach na śmieci wzdłuż ul. Ka-
sprowicza – przy liceum, przy ul. Gwarnej, 

ul. Jarosławskiej – przy słupie ogłoszenio-
wym, w okolicy dworca PKP, na Nowym 
Osiedlu przy placu zabaw, a także przy ul. 
Mazurskiej i Niwka Stara w prywatnych 
lasach. 

Zaśmiecone miejsca mogą wskazywać 
też mieszkańcy. Trzeba wysłać informację 
na adres: mapa@szydlowska.pl. W ten spo-
sób można stać się współtwórcą mapy. Na-
zwiska zgłaszających znajdą się na stronie 
internetowej programu.

Więcej na temat programu: www.szy-
dlowska.pl oraz www.jadwigarotnicka.pl. | 
 Lidia Majdecka 

jak CHrOnić śrOdOWiskO? 
 | A ktualizacja Programu 

Ochrony Środowiska Miasta Pusz-
czykowa na lata 2010-2014 z per-
spektywą na lata 2014-2017 po-
wstaje w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska  
i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskie-

go. Zgodnie z ustawą z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, 
dla takiego dokumentu miasto musi zlecić 
strategiczną ocenę oddziaływania na śro-

dowisko, w tym prognozę oddziaływania 
na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska w Poznaniu oraz Wielkopolski Pań-
stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
muszą zaopiniować projekt i prognozę. Do-
kument będzie dostępny w Urzędzie Miej-
skim i każdy mieszkaniec będzie mógł zgło-
sić swoje uwagi i wnioski do projektu. | LM
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inWEstyCjE

 | Właściciele zabytkowych bu-
dynków w Puszczykowie mogą starać 
się o dotację na ich remont. W bieżą-
cym roku miasto zarezerwowało na 
ten cel 50 tys. zł.

Jak pisaliśmy w styczniowym numerze 
„Echa Puszczykowa”, w grudniu ub. roku 
Rada Miasta uchwaliła Program Opieki 
nad Zabytkami. Wiąże się to z zarezer-
wowaniem w budżecie miasta pieniędzy 
na jego realizację. Na rok 2010 na dota-
cje dla właścicieli obiektów, wpisanych 
do rejestru zabytków, którzy będą pro-
wadzili prace konserwatorskie, restau-

dOtaCjE  
na rEmOnty zabytkóW 

ratorskie i roboty budowlane, miasto 
zarezerwowało 50 tys. zł. O dotację może  
ubiegać się właściciel zabytku albo oso-
ba mająca inny tytuł prawny do zabytku, 
np. posiadająca obiekt w użytkowaniu 
wieczystym. 

Uchwałą z 16 grudnia 2009 Rada Mia-
sta Puszczykowa ustaliła szczegółowe zasa-
dy udzielania dotacji na prace w obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków. Uchwała 
określa m.in. warunki, jakie muszą być 
spełnione, aby ubiegać się o dotacje, rodzaje 
prac, dla których może być przyznane do-
finansowanie, kto może się o nią ubiegać, 

jak powinien wyglądać wniosek o przyzna-
nie dotacji, termin składania wniosków, 
sposób ich rozpatrzenia oraz rozliczenia 
dotacji. 

Wnioski o dotacje na rok 2010 
można składać w kancelarii Urzę-
du Miejskiego w Puszczykowie  
do 31 marca. W kolejnych latach będzie 
to 30 września w roku poprzedzającym rok  
budżetowy. Kwota dotacji na kolejne lata 
będzie uzależniona od złożonych w odpo-
wiednim terminie wniosków i możliwości 
finansowych miasta.

Informacje, na jakie prace przysługuje 
dotacja i jakie dokumenty należy dołączyć 
do wniosku dostępne są na stronie inter-
netowej miasta www.puszczykowo.pl,  
w załączniku do uchwały nr 259/09/V  
z 16 grudnia 2009 r. | Lidia Majdecka 

UnijnE piEniądzE 
na rEmOnt UliC 

 |  Miasto otrzymało dofinan-
sowanie w wysokości 1,4 mln zł  
ze środków Unii Europejskiej na re-
mont ciągu ulic Studzienna-Czar-
nieckiego-Jarosławska w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. 

W planach jest poprawa nawierzchni 
jezdni, wymiana krawężników, przebu-
dowa istniejących chodników oraz utwar-
dzenie istniejących zjazdów na posesje  

– łącznie zmodernizowany zostanie  
ponad dwukilometrowy odcinek wymie-
nionych ulic. 

Obecny stan nawierzchni ulic Stu-
dziennej i Czarnieckiego zagraża bezpie-
czeństwu wszystkich uczestników ruchu 
drogowego – liczne spękania i wyrwy 
w asfalcie grożą uszkodzeniem zawie-
szenia samochodu. W trakcie opadów  
i bezpośrednio po nich dodatkowym 
problemem staje się brak właściwego 

odwodnienia drogi, co przyczynia się  
do wymywania nawierzchni i nanosze-
nia zwałów piasku na drogę wojewódzką  
nr 430. Kompleksowy remont ulic pozwo-
li na wygodne i bezpieczne użytkowanie 
tej drogi o dużym natężeniu ruchu. 

Integralną częścią dofinansowanego 
projektu jest inwestycja wykonana już  
w roku 2009 – budowa części ul. Jarosław-
skiej od ul. Czarnieckiego do lasu. Również 
w tym przypadku miasto otrzyma refun-
dację w wysokości połowy poniesionych 
kosztów. Dodatkowe punkty można było 
uzyskać za ciąg ulic powyżej 2 km - to wła-
śnie budowa krótkiego odcinka ul. Jaro-
sławskiej zwiększyła długość planowanej 
inwestycji.

Pracownicy Referatu Inwestycji Urzę-
du Miejskiego skrupulatnie przygotowy-
wali dane do wniosku o dofinansowanie, 
co zaowocowało sukcesem – pozytywną 
decyzją komitetu oceniającego. Aktualnie 
kompletowane są dokumenty niezbędne 
do sporządzenia umowy o dofinansowanie. 
Po jej zawarciu rozpocznie się procedura 
przetargowa i możliwe będzie rozpoczęcie 
realizacji inwestycji. | MdUl. CzarniECkiEgO przEd rEmOntEm Ul. jarOsłaWska pO rEmOnCiE
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inaUgUraCja akadEmii sEniOra
 | Ponad 200 seniorów uczest-

niczyło w inauguracji Akademii 
Seniora w Puszczykowie, która od-
była się 15 lutego br. w Bibliotece 
Miejskiej Centrum Animacji Kul-
tury. Inicjatorką utworzenia Aka-
demii była Burmistrz Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka. 

Frekwencja przekroczyła oczekiwania 
organizatorów. Sala teatralna, najwięk-
sza w siedzibie biblioteki, wypełniona 
była po brzegi. Po uroczystym otwarciu 
przez dyrektor Biblioteki Miejskiej Da-
nutę Mankiewicz, Burmistrz Małgorzatę 
Ornoch-Tabędzką i Magdalenę Heimrath 
dyrektor Działu Studiów Podyplomowych  
i Akademii Trzeciego Wieku w poznańskiej 
Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych  

zapisy na bEzpłatnE zajęCia 
 | W związku z otrzymaniem dota-

cji z Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego Bi-
blioteka Miejska im. M. Musierowicz 
Centrum Animacji Kultury ogłasza 

nabór na bezpłatne zajęcia w Aka-
demii Seniora dla osób powyżej 55. 
roku życia, które pozostają bez pracy 
i ich sytuacja finansowa nie pozwala  
na korzystanie z odpłatnych form. 

Oferujemy: warsztaty komputerowe, 
zajęcia z fizjoterapii (m.in. nordic walking), 
wykłady i wyjazd do Teatru Muzycznego  
w Poznaniu. 

Zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie bi-
blioteki w godzinach 8-14 do 30 marca br. 
(liczba miejsc ograniczona). | bw

i Dziennikarstwa, seniorzy z zaintereso-
waniem wysłuchali wykładu o marke-
tingu, m.in. o promocyjnych oszustwach  
prof. Henryka Mruka. 

Gromkie brawa wzbudził koncert prze-
bojów muzyki klasycznej w wykonaniu ar-
tystów Teatru Muzycznego – Karoliny Gar-
lińskiej-Ferenc i Włodzimierza Kalemby. 

Uroczystości towarzyszyła wystawa ob-
razów malarki z Puszczykowa Izabeli Stoł-
biak-Ferek, która zaprezentowała dzieła 
swoje, ojca i przyszłej synowej, w różnych 
technikach.  Stąd nazwa wystawy „Trzy po-
kolenia – różne techniki”.  

Po inauguracji do koordynatorki Aka-
demii – Beaty Witczak ustawiła się kolejka 
seniorów, chcących zapisać się na warsztaty 
i wykłady. | LM
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OblEganE Warsztaty 
 |  Warsztaty zaproponowane 

przez Bibliotekę Miejską Centrum 
Animacji Kultury w ramach Akade-
mii Seniora cieszą się ogromnym po-
wodzeniem. Do 2 marca zapisało się 
150 osób powyżej 55. roku życia. Plan 
założenia Akademii Seniora powstał 
trzy lata temu z inicjatywy Burmistrz 
Miasta. Dopiero powstanie CAK  
w ramach biblioteki oraz remont bu-
dynku przy ul. Wysokiej 1 pozwoliły 
na wcielenie pomysłu w życie.

Chętni mają w czym wybierać, bo oferta 
jest bogata: tai chi, frywolitki, treningi pa-
mięci, języki obce, nordic walking, to tylko 
niektóre z proponowanych zajęć. Listę do-
stępnych warsztatów zamieszczamy na s. 15.  
– Zainteresowanie warsztatami jest 
ogromne – mówi Beata Witczak, koordy-
nator Akademii Seniora. Wielkość sal nie 
pozwala na większe niż kilkunastoosobo-
we grupy, dlatego trzeba było stworzyć ich 
kilka. – Grupy liczą min. 10 osób, najczę-

ściej po 16-17 osób. Na przykład na nordic 
walking zapisało się 29 osób, na trening 
pamięci – 30, na tai chi mamy trzy grupy  
po 12-16 osób – wylicza Beata Witczak. 

Na treningi pamięci chodzą m.in. Bogu-
miła i Roman Ochocki. – Trzeba coś robić, 
żeby mózg pracował lepiej – śmieje się pan 
Roman. – Miałem zamiar zapisać się jeszcze 
na warsztaty komputerowe, ale na razie się 
nie zdecydowałem. Żona chodzi na zajęcia 
komputerowe i na tai chi – dodaje. 

Na warsztaty w ramach Akademii Se-
niora chodzi też pani Elżbieta Glazik.  

– Wybrałam tai chi, język niemiecki, nor-
dic walking i trening pamięci – mówi pani 
Elżbieta. Jej mąż Edmund zamiast nie-
mieckiego wybrał angielski, a zamiast tai 
chi – warsztaty komputerowe. – To bar-
dzo dobrze, że mamy tutaj, na miejscu, 
taką ofertę, bo wcześniej musiałam jeździć  
na gimnastykę do Poznania. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni – dodaje pani Elżbieta. 

Na warsztaty chodzą kobiety i mężczyź-
ni. – Chociaż na razie zdecydowanie więcej 
jest kobiet – podsumowuje koordynator 
Akademii. 

Przypomnijmy, że za pierwsze wybrane 
warsztaty trzeba zapłacić 20 zł na miesiąc, 
ale jak już jest się słuchaczem Akademii Se-
niora, karnety na kolejne warsztaty kosztu-
ją 10 zł na miesiąc. | Lidia Majdecka 

O mózgU z sEniOrami
 |  „Miażdżyca a mózg” – to te-

mat wykładu, jaki 3 marca w Biblio-
tece Miejskiej im. M. Musierowicz 
Centrum Animacji Kultury wygłosił 
Ryszard Krawiec – lekarz, neurolog, 
mieszkaniec Puszczykowa.

Licznie zebrani seniorzy z zaintereso-
waniem wysłuchali informacji na temat 

działania mózgu i zmian w nim zachodzą-
cych wraz z wiekiem. Był to kolejny wy-
kład zaplanowanych w ramach Akademii 
Seniora. 

Przypomnijmy, że Ryszard Krawiec 
jest również utalentowanym pisarzem  
i rzeźbiarzem. Jego prace można było oglą-
dać w ub. roku na wystawie w Salonie Arty-
stycznym. | LM
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dziEń kObiEt

CO? gdziE? kiEdy?
bibliOtEka miEjska CEntrUm  
animaCji kUltUry, Ul. WysOka 1 

pOrady diEtEtyCznE
9, 23 marca, 13, 27 kwietnia, 11, 25 maja, 
8 czerwca, godz. 12-13.30

 Wykłady warsztatowe „Porady diete-
tyczne”. Zapisy w bibliotece i pod nr. tel. 
61 819 46 49. 

piOsEnka franCUska 
25 marca, godz. 12.

 Szczegóły na s. 15.

spOtkaniE z anną sEniUk 
13 kwietnia, godz. 17 

 Spotkanie z aktorką Anną Seniuk. Bile-
ty do nabycia w bibliotece. 

sCrabblE dla dOrOsłyCH 
Piątki, godz. 12-14

 Zapisy na grę w scrabble dla doro-
słych w siedzibie biblioteki lub pod  
nr. tel. 61 819 46 49.

kOnCErt  
i kOlbErgEr
kOśCiół pW. WniEbOWzięCia  
najśWiętszEj marii panny,  
Ul. kOśCiElna 1
11 kwietnia, godz. 16

 Koncert promujący płytę wydaną przez 
Bibliotekę Miejską Centrum Anima-
cji Kultury. Pierwszy List do Koryntian 
czytał będzie aktor Krzysztof Kolberger. 
Muzyka: Lidia Sieczkowska – flet, Robert 
Hauptmann – organy. | oPrac. LM

spOnsOrzy: Sto tulipanów ufundowała kwiaciarnia MariCler. Podarowała również
zaproszenia do swojego gabinetu i wizytówki, po okazaniu których można otrzymać próbki  
kremów. Zaproszenia na zabiegi kosmetyczne ufundowały również: Instytut Zdrowia i Urody  
Bellissima, SPA_larnia, Policealna Szkoła Kosmetyczna. Wina podarowali właściciele Merloteki, 
Winiarenki i Vininowej, która zasponsorowała także wina do konsumpcji podczas wieczoru.  
Saszetki z herbatą przekazał sklep Naturall, a rękodzieła podarowały M. Gołębiewska, M. Pasz- 
kowska, A. Jagiełło, I. Ferek i M. Skoczyńska z galerii Feell it. Organizatorzy serdecznie dziękują.

kObiEt tłUm
 |  Koncert pięknych melodii, 

żółty tulipan dla każdej pani, ciastka, 
kawa i wino oraz wystawy obrazów  
i fotografii – to wszystko czekało  
na panie, które w Dniu Kobiet odwie-
dziły siedzibę Biblioteki Miejskiej  
im. M. Musierowicz Centrum Anima-
cji Kultury. 

Salę teatralną w siedzibie biblioteki 
8 marca późnym popołudniem wypeł-
niły po brzegi same panie. Przez ponad 
godzinę piękne melodie, m.in. Miłość  
ci wszystko wybaczy, Przetańczyć całą 
noc, Całują Twoją dłoń madame, zagrał 
zespół, który tworzą same kobiety – Clas-
sic Quartet. Wiersze polskich autorów  

o kobietach czytała Hanna Billert. 
Po koncercie panie mogły wylosować 

jedną z licznych nagród ufundowanych 
przez puszczykowskich przedsiębiorców, 
m.in. zaproszenia do salonów kosmetycz-
nych, wina, rękodzieła, herbaty. 

Atmosferę święta podkreślały zdjęcia 
kobiet, przed i po metamorfozie, autorstwa  

A. Maisner. Salę tradycji wypełniły ręko-
dzieła, m.in. frywolitki, malowane podusz-
ki, biżuteria z filcu, korali, szkła, torby, szale. 
Kobiety nie tylko je podziwiały, ale również 
chętnie kupowały. – Następnym razem mu-
simy przyjść z mężczyznami, żeby mogli 
nam coś kupić – żartowały. 

Rozmowy przy kawie toczyły się przy 
dźwiękach pianina, na którym grał Paweł 
Wasiak. | LM
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Wykłady akadEmii sEniOra  
7 kWiEtnia 

 Romantyczna architektura 
mistyków –  dr Andreas Billert 
21 kWiEtnia

 O socjologii kłamstwa 
– prof. Marek Ziółkowski
12 maja 

 Rynek w Polsce – rys historyczny 

kUltUra

zapisy na zajęCia 
plastyCznE 

 | Warsztaty plastyczne dla doro-
słych organizuje Biblioteka Miejska 
Centrum Animacji Kultury. Warun-
kiem zorganizowania zajęć jest zapisanie 
się co najmniej 8 osób. Zajęcia odbywa-
łyby się w poniedziałki w godz. 18-19.30. 
Koszt 30 zł za miesiąc. Zapisy w siedzibie 
biblioteki, przy ul. Wysokiej 1 lub pod nu-
merem tel. 61 819 46 49. | LM

piOsEnka franCUska 
 | Biblioteka Miejska zaprasza 

wszystkich uczestników Akademii 
Seniora na koncert piosenki francu-
skiej. Piękne pieśni wykonywać będą 
artyści Teatru Muzycznego w Pozna-
niu. Śpiew – Izabela Tarasiuk, akom-
paniament – Jacek Skowroński. 

Izabela Tarasiuk śpiewa m.in. najpięk-
niejsze piosenki francuskie XX wieku. 
W swoim repertuarze ma pieśni Charles’a 
Aznavoura, Edith Piaf, Jacques’a Brela, 
takie jak „Walc na 1000 pas”, „Mon Dieu”, 
„Cyganeria” „Milord” czy „Akordeonista”. 
Na koncercie można się więc spodziewać 

zarówno nostalgicznych ballad, swingu 
i ekstatycznego walca. 

Koncert odbędzie się 25 marca o godz. 12. 
Serdecznie zapraszamy. | bw

plan zajęć W akadEmii 
sEniOra w 2010 r.
nazwa zajęć – prowadzący, dzień, godzina, miejsce

 Warsztaty komputerowe gr. i – Remigiusz Niezgódka, 
poniedziałek, 16-17.30, BMCAK

 Warsztaty komputerowe gr. ii – Remigiusz Niezgódka, 
poniedziałek, 17.30-19, BMCAK

 Warsztaty komputerowe gr. iii – Remigiusz Niezgódka, 
czwartek, 16-17.30, BMCAK

 Warsztaty komputerowe gr. iV – Remigiusz Niezgódka, 
czwartek, 17.30-19, BMCAK

 Warsztaty komputerowe gr. zawansowana – Remigiusz Niezgódka, 
środa, 15.30-17, BMCAK

 język angielski (dla początkujących) – Danuta Panek-Janc, 
środa, 9-10.30, BMCAK

 język angielski (dla początkujących) – Danuta Panek-Janc – środa, 
10.45-12.15, BMCAK

 język niemiecki – Natalia Kreczmer, piątek, 10-11.30, BMCAK
 język włoski – Roberto Bruzzanese, wtorek, 11.30-13, BMCAK
 tai Chi – Natasza Czerwińska, środa, 10.45-12.15, BMCAK
 tai Chi – Natasza Czerwińska, czwartek ,10-11.30, BMCAK
 tai Chi – Natasza Czerwińska, czwartek, 11.30-13, BMCAK
 bule – Joanna Hejnowicz, wiosna, CAS
 Warsztaty fl orystyczne Esy floresy – Agnieszka Grygiel,  

czwartek, 13-15, BMCAK

 trening pamięci kinezjologia edukacyjna – ćwiczenia – Elżbieta 
Wieczorkiewicz, środa, 12.30-14.30, BMCAK

 trening pamięci kinezjologia edukacyjna – ćwiczenia – Elżbieta 
Wieczorkiewicz, wtorek, 9.30-11, BMCAK

 nordic walking (po 15 marca) – Przemysław Hejnowicz, Joanna 
Hejnowicz, wtorek, 10-11.30, CAS

 nordic walking (po 15 marca) – Przemysław Hejnowicz, Joanna 
Hejnowicz, wtorek, 14-15.30, CAS

 nordic walking (po 15 marca) – Przemysław Hejnowicz, Joanna 
Hejnowicz, czwartek, 10-11.30, CAS

 nordic walking (po 15 marca 2010 r.) – Przemysław Hejnowicz, 
Joanna Hejnowicz, czwartek, 14-51.30, CAS

 taniec towarzyski – Piotr Musiałkowski, piątek 14.15-15.45, BMCAK
 Warsztaty decoupage – Agnieszka Jagiełło, poniedziałek, 9.30-11, 

BMCAK
 rysunek, malarstwo – Mariusz Dąbrowski, piątek, 11.30-13.30, 

BMCAK
 Warsztaty szachowe – Michał Szymenderski, poniedziałek, 16-18, 

BMCAK
 scrabble – rekreacyjny trening pamięci – Aleksandra Nowicka, 

piątek, 12-14, BMCAK
 porady dietetyczne (cykl zajęć o zdrowym trybie życia) – Krystyna 

Matusiewicz, wtorek, 12-13.30, BMCAK
 joga dla 55+ – Natasza Czerwińska, poniedziałek, 10.30-12, BMCAK
 język angielski (dla zaawansowanych) – Anita Walachowska, 

poniedziałek, 9-10.30, BMCAK
 pracownia biżuterii (frywolitki) – Maria Paszkowska, poniedziałek, 

11-13, BMCAK

Biblioteka Miejska 
im. M. Musierowicz, 
ul. Wysoka 1, Puszczykowo 
Wykłady OdbyWają się W śrOdy 
O gOdz. 16.30
24 marCa 

 Lwów w kulturze 
– dr Anna Mazurkiewicz-Szczyszek

– prof. dr Piotr Rzepczyński
19 maja

 Pradzieje Puszczykowa 
– dr hab. prof. Ryszard Mazurowski
9 CzErWCa 

 Irańskie aspiracje nuklearne 
– zagrożenie dla świata 
– dr Radosław Fiedler  | red
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 | Między 17 i 21 lutego br. Szko-
łę Podstawową nr 2 odwiedzili na-
uczyciele z placówek partnerskich  
z Irlandii, Szkocji, Belgii oraz Turcji  
w ramach projektu Comenius „GRE-
EN RACE ROUND EUROPE”, który 
zakłada współpracę szkół na tere-
nie Unii Europejskiej w ustalonych 
oraz opracowanych płaszczyznach 
tematycznych.

Program wizyty gości został opraco-
wany na bazie wcześniejszych wyjazdów 
nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2  
do Irlandii, Belgii oraz Turcji. Wizyta  

w Puszczykowie była przedostatnim spo-
tkaniem wszystkich partnerów.

Głównym punktem odwiedzin było spo-
tkanie gości z dziećmi w szkole 18 lutego, 
przeprowadzenie zajęć, zapoznanie się z na-
uczycielami i zwiedzanie szkoły. Dzieci przy-
jęły gości żywiołowo a na powitanie przygo-
towały program artystyczny. Po raz pierwszy 
miały możliwość spotkać w szkole osoby  
z innych krajów. Niektórzy z gości poznali się 
z uczniami, odpowiadali na pytania. Barry 
Hewitt – nauczyciel ze Szkocji – przyszedł 
nawet ubrany w narodowy strój męski,  
tzw. kilt czyli charakterystyczną spódnicę. 

Goście spotkali się z Burmistrz Pusz-
czykowa Małgorzatą Ornoch-Tabędzką, 
która przedstawiła w skrócie dokonania 
miasta, jego walory krajobrazowe i tury-
styczne oraz nakreśliła znaczenie miasta 
dla makroregionu. Goście pytali o szkol-
nictwo, sposoby finansowania wydatków  
i możliwości spędzania wolnego czasu. Za-
interesowani zwiedzili budynek Biblioteki 
Miejskiej Centrum Animacji Kultury, zapo-
znali się z oferowanymi zajęciami dla dzieci  
i młodzieży. Każdy z uczestników otrzymał 
skromny upominek. 

Następnego dnia gospodarze pokazali 
gościom miejsca oraz obiekty, z których są 
szczególnie dumni. Wśród atrakcji kolej-
nych dni była wizyta w siedzibie Wielkopol-
skiego Parku Narodowego, krótki spacer, 
zwiedzanie pałacu w Rogalinie i Muzeum-
Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera, 
wycieczka na Ostrów Tumski i do katedry 
w Poznaniu, wizyta w Ratuszu i na Starym 
Rynku, oglądanie makiety Poznania i zwie-
dzanie Fary. 21 lutego część osób wylatywa-
ła do domu, natomiast zespół szkocki zwie-
dził jeszcze Cytadelę i Stary Rynek. 

Uczestnicy wizyty żegnali się ze wzru-
szeniem i podkreślali tradycyjną polską 
gościnność. Ich pobyt zostanie długo w pa-
mięci i zapewne przyczyni się do wzbogace-
nia życia szkolnego. 

Przed nauczycielami z Puszczykowa 
ostatnia wizyta w Szkocji, wydrukowanie 
gry dla uczniów oraz zredagowanie raportu 
końcowego. |  Michał Piotrowski

naUCzyCiElE 
z COmEniUsa 

 | Absolwenci Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Puszczykowie! 

19 czerwca 2010 r., z okazji 175 rocz-
nicy działalności szkoły w Puszczy-
kowie, organizujemy zjazd koleżeń-
ski, na który zapraszamy wszystkich 
chętnych.

Przewidujemy m.in. zorganizowanie eks-
pozycji dokumentów o historii naszej szkoły, 
dlatego prosimy o udostępnienie zdjęć, dy-
plomów, świadectw do skopiowania i ewen-
tualnego wykorzystania jako eksponatów. 

Chcemy pokazać osiągnięcia zawodowe  
i efekty pracy pozazawodowej absolwen-

tów. Oczekujemy na wypożyczenie lub 
przekazanie szkole prac naukowych, ksią-
żek, nagrań, prac malarskich, rzeźbiar-
skich, wytworów rękodzieła itp.

Osoby, które zechcą pomóc w organi-
zowaniu ekspozycji proszone są o kontakt  
z dyrektor szkoły Ewą Budzyńską, tel. 61 
819 43 56 lub 603 65 47 49 lub przez Inter-
net: ewbu@poczta.onet.pl. | 

 koMitet organizacyjny zjazdu

zjazd na 175 lat jEdynki 

OśWiata



 | Kolektory słoneczne to coraz 
bardziej popularny, ale jeszcze wciąż 
dosyć drogi sposób ogrzewania. 
Istnieje jednak możliwość zakupu 
zestawów solarnych z dofinanso-
waniem w ramach programu „Sło-
neczna Gmina”. Jego założeniem jest 
możliwość zakupu zestawów z nawet 

40 proc. dofinansowaniem. Warun-
kiem otrzymania dotacji jest zebra-
nie min. 30 wniosków, wypełnionych 
przez osoby lub firmy. 

Nieformalne konsorcjum zakupowe 
instalacji solarnej ze środków uzyskanych 
dzięki zakupowi hurtowemu tworzy fun-
dusz, który wspiera dotacje dla uczestni-

taniEj z UrzędEm
 – kOlEktOry słOnECznE dla CHętnyCH
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mikrOrEgiOn

plany W mikrOrEgiOniE 
 | Stowarzyszenie Gmin Mikro-

regionu Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego podsumowało miniony 
rok i zaplanowało działania na naj-
bliższe miesiące. 16 lutego w Bibliote-
ce Miejskiej w Puszczykowie odbyło 
się zebranie sprawozdawcze zgroma-
dzenia ogólnego stowarzyszenia. 

Na zebraniu zarząd przedstawił spra-
wozdanie z działalności w 2009 roku, wy-
kaz podjętych uchwał, spotkań zarządu, 
przeprowadzonych projektów, uzyskanych 
dotacji i sprawozdanie finansowe. Komisja 
Rewizyjna zaprezentowała raport z przepro-
wadzonej kontroli dokumentów księgowych. 
Członkowie udzielili absolutorium zarządo-

wi i ustalili wysokość oraz termin płatności 
rocznej składki członkowskiej w 2010 r.

Prezes stowarzyszenia Małgorza-
ta Ornoch-Tabędzka przedstawi-
ła zebranym plan pracy na 2010 r.  
oraz zaplanowane na rok bieżący projek-
ty złożone do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu oraz do Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. 

W bieżącym roku stowarzysze-
nie zamierza kontynuować projekty 
ochrony kasztanowców i stymulo-
wania zachowań przyjaznych śro-
dowisku. Wydana zostanie publikacja 
z materiałów, które przygotowały dzieci  

po odbyciu warsztatów w Wielkopolskim 
Parku Narodowym. 

Wzorem roku ub., w październi-
ku odbędzie się „Rajd po zdrowie  
w mikroregionie”. Stowarzyszenie wraz 
z Towarzystwem Animacji Rekreacji  
i Sportu złożyło wniosek do Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich o dofinansowanie 
rajdu, który zaplanowano na 3 październi-
ka 2010 r. Tak jak w roku ub. uczestnicy po-
jadą z siedmiu gmin wchodzących w skład 
stowarzyszenia do Jezior. Przewidziano go 
dla 630 osób. Przypomnijmy, że rajd, który 
po raz pierwszy odbył się w październiku 
2009 r., cieszył się ogromnym powodze-
niem. | Mos, LM

ków programu. Dotacja ma charakter ry-
czałtu, czyli stałej kwoty na poszczególne 
proponowane zestawy solarne.

Do programu może przystąpić każda 
osoba lub firma, która spełni określone wa-
runki: wypełni wniosek dostępny w Urzędzie  
Miejskim, a także udokumentuje stan finan-
sowy umożliwiający poczynienie inwestycji. 

Zainteresowanych mieszkańców pro-
simy o zgłaszane się w Urzędzie Miejskim  
do 31 marca 2010 r. pod nr tel. 61 898 37 09, 
w godz. 10-13. | Mos, LM

macji na ten temat udzielają Bogdan Fischer 
695 26 11 14 i Henryk Kociemba 510 15 74 11.

KÓRNIK. pOWstajE 
CEntrUm infOrmaCji  

 | W Kórniku powstaje nowy wydział 
– Kórnickie Centrum Informacji (KCI). Ma 
świadczyć szeroko pojęte usługi informa-
cyjne dla turystów i mieszkańców gminy 
Kórnik. KCI będzie miał siedzibę przy Placu 
Niepodległości nr 41. | oPrac.�LM

WiEśCi z mikrOrEgiOnU
MOSINA.  
rajd dla zakOCHanyCH 

 | Walentynkowy Rajd zorganizował 
14 lutego Automobilklub Wielkopolski Dele-
gatura Mosina. Był on jednocześnie I Rundą 
Mosińskich Mistrzostw Motorowych, dofi-
nansowanych przez Urząd Miejski w Mosi-
nie. Wystartowało 38 załóg, które walczyły 
o Renault Fluence na weekend. Zwyciężyła 

załoga nr 14 – Michał Świtała, Monika Zie-
lińska. Miejsce drugie i trzecie kolejno za-
jęli: załoga 36 – Maciej Kręgielski, Monika 
Połańska oraz 11 – Tomasz Duszczak, Da-
nusia Imbierowicz. 

MOSINA. kUrs na żEglarza 
 | Kurs na patent żeglarza jachtowego 

organizuje Mosiński Klub Żeglarski. Infor-
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 | Harcerzy z Puszczykowa 
w styczniu poniosło do Bukowi-
ny Tatrzańskiej na pełne wrażeń 
zimowisko. 

Wystartowaliśmy 19 stycznia z Pozna-
nia. W kolejnych dniach zwiedziliśmy 
Zakopane, w tym m.in. muzeum Kornela 
Makuszyńskiego, które jest w jego domu  
i muzeum tradycji góralskich. 

Czas wolny spędziliśmy na Krupówkach 
– dawnej alei górali. Wybraliśmy się też  
do bukowiańskich term kąpielowych. 

Trzeciego dnia niewielkim autobusem 
dojechaliśmy pod Dolinę Kościeliską. Na-
chylenie góry nie było ostre, dlatego każdy 
młody wędrownik doszedł do schroniska 
na herbatę. Co niektórzy poszli również 
obejrzeć wodospad. Po zejściu mogliśmy 
na chwilę przenieść się w świat artystów  
i pod okiem rodowitych górali malowali-
śmy na szkle. Każdy swoje dzieło podziwia 
teraz w domowym zakątku. 

Ostatniego dnia pomimo mrozu, stro-
mej góry i braku słodyczy w plecakach (po-
mijając kilka kostek czekolady na wzmoc-
nienie) nie poddaliśmy się. Wycieczka  
na Halę Gąsienicową była najlepszą z ca-
łego pobytu w Zakopanym. W drodze na 
szczyt mobilizowały nas przepiękne kra-
jobrazy i słońce. Wróciliśmy cali, zdrowi  
i podekscytowani wycieczką. Czterodniowy 
wyjazd zakończyliśmy 24 stycznia. |  

 skrót�relacji�Mai sworowskiej

W bUkOWniE  
na zimOWiskU 

bUrmistrz miasta pUszCzykOWa
Ogłasza OtWarty kOnkUrs OfErt na rEalizaCję zadań miasta na rOk 2010
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)  
oraz uchwały Nr 240/09/V Miasta Puszczykowa w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, na rok 2010, w następujących obszarach:

ii. zasady przyznawania dotacji 
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć: organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wskazane w art. 3 pkt.3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873 z póź. zm.), które prowadzą działalność 
statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają zrealizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Puszczykowa.
Zasady przyznawania dotacji określa art. 15, 16, 17 i 18 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Warunki realizacji zadania, tryb i kryteria określa „Regulamin Konkursu” dostępny na stronie internetowej www.puszczykowo.pl 

iii. sposób i termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami należy składać (pocztą lub osobiście) w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo  
do dnia 31.03.2010 r. do godz. 15.00. Termin otwarcia kopert: 1.04.2010 r. Pełne ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej  
(www.puszczykowo.pl). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 061 8983 720.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA NA ROK 2010 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz uchwały Nr 240/09/V Miasta Puszczykowa w sprawie 
Rocznego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na rok 2010, w następujących obszarach: 

Obszar A. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

1.  Organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży  Kwota 8 000 zł 

2.  Organizacja koncertów gitarowych  Kwota 4 000 zł 
 

Obszar B. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 

1.  Organizacja integracyjnego spotkania polsko‐francuskiego o charakterze sportowym  Kwota 6 000zł 

Obszar C. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

1. 
 

Organizacja treningów, rozgrywek oraz obozów sportowych dla piłkarzy w różnych grupach wiekowych  Kwota 50 000 zł 

2.  Organizacja rajdu gwiaździstego na terenie siedmiu gmin Mikroregionu WPN  Kwota 4 000 zł 

 

II. Zasady przyznawania dotacji  

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć: organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
wskazane w art. 3 pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. 03.96.873 z póź. zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie 
objętej konkursem i zamierzają zrealizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Puszczykowa. 

Zasady przyznawania dotacji określa art. 15, 16, 17 i 18 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Warunki realizacji zadania, tryb i kryteria określa „Regulamin Konkursu” dostępny na stronie 
internetowej www.puszczykowo.pl  

III. Sposób i termin składania ofert: 

Oferty wraz z załącznikami należy składać (pocztą lub osobiście) w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. 
Podleśna 4, 62‐040 Puszczykowo do dnia 31.03.2010 r. do godz. 15.00. Termin otwarcia kopert: 
1.04.2010 r. Pełne ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej (www.puszczykowo.pl) Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nr tel. 061 8983 720. 
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zbiEramy blaszki 
 | Urząd Miejski włączył się 

do akcji organizowanej przez Funda-
cję Aktywności Lokalnej, dotyczącej 
zbierania metalowych blaszek, a do-
łączanych do przesyłek pocztowych  
InPost. Blaszki można wrzucać do pu-
dła ustawionego na parterze w siedzi-
bie urzędu, przy ul. Podleśnej 4.

W zamian za zebrane plomby InPost, 
fundacja otrzyma kubki i maskotki, które 
przekaże swoim podopiecznym, tj. dzie-
ciom i młodzieży ze Świetlicy Socjotera-
peutycznej i Środowiskowej w Puszczyko-
wie oraz dzieciom w wieku przedszkolnym 

– uczestnikom innowacyjnego projektu  
pt. „Fotografia łączy pokolenia”. 

W przypadku zebrania większej liczby 
plomb, FAL planuje obdarować maskot-
kami dzieci przedszkolne z puszczykow-
skich placówek, a dalej dzieci przedszkolne  
z gmin powiatu poznańskiego.

Otrzymane od InPost upominki fun-
dacja przekaże dzieciom podczas uroczy-
stego otwarcia wystawy fotograficznej  
(22 lub 23 maja) w Puszczykowie, a dzie-
ciom i młodzieży ze świetlicy socjoterapeu-
tycznej 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka. 

Zbiórka blaszek trwa do 10 maja br. | LM

 | W lutym minęło 10 lat dzia-
łalności Stowarzyszenia Przyjaciół 
Puszczykowa. Założyło je 20 osób 
– radni pierwszej kadencji Rady 
Miasta wraz z mieszkańcami. Od 
początku za cel jego członkowie 
postawili sobie stworzenie płasz-

10 lat minęłO 
OrganizaCjE pOzarządOWEOrganizaCjE pOzarzadOWE

czyzn dialogu między mieszkań-
cami i władzami miasta oraz in-
formowanie mieszkańców o pracy 
samorządu. 

Stowarzyszenie aktywnie i prężnie 
działa na rzecz miasta, organizuje akcje, 
takie jak sprzątanie lasu, ufundowanie 

tablicy pamiątkowej Cyryla Ratajskiego, 
konkurs na najpiękniejszy ogród. Od lat 
stara się o renowację zabytkowego dwor-
ca kolejowego w Puszczykowie. 

Gratulujemy 10 lat wspólnej pracy  
dla dobra miasta i życzymy realizacji za-
mierzonych projektów. | redakcja 

zajęCia dla dziECi i starszyCH 
 | Fundacja Aktywności Lokal-

nej i Stowarzyszenie Enter Art za-
praszają do udziału w bezpłatnych 

zajęciach fotograficznych dzieci  
w wieku przedszkolnym z Puszczy-
kowa i okolic. 

Zgłaszać mogą się pary, tj. dziecko  
z opiekunem – babcią lub dziadkiem. 
Oprócz cyklu zajęć dla dzieci, przygoto-
wano także warsztaty komputerowe dla 
seniorów (podstawy grafiki komputerowej, 
kadrowanie, obsługa FTP).

Zadaniem kadry, oprócz przekaza-
nia dzieciom podstaw fotografii, będzie 
wzmacnianie autorytetu babci i dziadka, 
jako osób, z których wiedzy i doświadcze-
nia dziecko powinno korzystać. Dzieci będą 
wykonywać zadania podczas warsztatów  
i podczas codziennych zajęć i spacerów  
z babcią czy dziadkiem. 

W przypadku braku posiadania wła-

snego sprzętu będzie można wypożyczyć  
od organizatora cyfrowy aparat foto- 
graficzny.

Projekt został wyróżniony przez Kapitułę 
Programu Akademia Orange spośród ponad 
600 projektów społecznych z całego kraju 
oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – jest innowacyjny pod wielo-
ma aspektami, w szczególności w zakresie 
metod i form realizacji, partnerstwa, tech-
nologii. Zgłoszenia przyjmowane są 
do połowy marca w Biurze Projektu, 
tj. w Fundacji Aktywności Lokalnej, 
ul. Lipowa 6A w Puszczykowie, tel. 
693 19 86 15 lub 61 625 68 45, e-mail: 
info@fotopokolenia.org.

Realizatorzy: Fundacja Aktywności Lo-
kalnej, Stowarzyszenie Enter Art., Fundacja 
Orange, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. | LMr
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bEzpiECzEństWO

krOnika pOliCyjna
 |  Od 3.02.2010 – 28.02.2010 

funkcjonariusze Komisariatu Policji 
w Puszczykowie zatrzymali:

 48-letniego mężczyznę, który wykorzy-
stując nieuwagę pokrzywdzonego z kie-
szeni kurtki skradł 600 zł. 
Sprawcy grozi do pięć lat po-
zbawienia wolności.

 35-letniego mężczyznę, 
który skradł urządzenie do 
sadzenia drzewek wartości 
500 zł. Grozi mu do pięciu lat 
pozbawienia wolności.

 siedemnastolatka, który 
będąc pod wpływem alkoholu pobił miesz-
kańca Mosiny tak, że ten stracił przytom-
ność. Następnie ukradł mu dwa telefony 
komórkowe oraz srebrny łańcuszek. Skra-
dzione przedmioty odzyskano. Prokurator 

za popełniony rozbój zastosował wobec 
sprawcy dozór policyjny oraz zakaz zbliża-
nia się do ofiary. 

 dwóch osiemnastoletnich mieszkań-
ców Trzemeszna, którzy ukradli artyku-

ły spożywcze w jednym ze 
sklepów przy ul. Dworcowej 
w Puszczykowie. Z uwagi na 
fakt, że straty nie były wyso-
kie, sprawcy ukarani zostali 
mandatami w kwocie po 500 
zł każdy.

 osiemnastolatka, który 
ukradł napoje alkoholowe 

o wartości 40 zł w delikatesach przy ul. 
Dworcowej w Puszczykowie. Ukarany zo-
stał mandatem w kwocie 500 zł. | 
 robert rasztorf 

komendant�Policji�w�Puszczykowie�

 | INTERWENCJE. Straż miejska 
interweniowała 134. 8 z nich, m.in. obró-
cone znaki drogowe, wyrzucone nielegal-
nie śmieci, przekazano do firmy Flora,  
11 – w tym awarie oświetlenia, uszkodzo-
ne chodniki – do Referatu Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego, 4 do fir-
my Eko-Rondo, 3 do Enei, jedną do firmy 
Aquanet, 2 do Gminnego Centrum Za-
rządzania Kryzysowego, jedną do policji  
i do WPN oraz dwie do jednostek straży 
miejskiej w Mosinie i Komornikach.

 | POUCZENIA. W związku ze złym 
parkowaniem zastosowano 34 pouczenia 
wobec właścicieli pojazdów, wystawiono rów-
nież 6 kart mieszkańcom, którzy nie odśnie-
żyli chodnika oraz 8 osób pouczono za inne 
wykroczenia, m.in. niedopilnowanie psa.

 | UKARANI. Ukarano 51 kierow-
ców mandatem za przekroczenie pręd-

z działalnOśCi straży miEjskiEj 
1.02 2010 – 28.02. 2010 kości – fotoradar – na kwotę 8 470 zł, 33 

kierowców mandatem na kwotę 4 250 zł 
za parkowanie w miejscu niedozwolonym, 
m.in. parkowanie na miejscu dla osób 
niepełnosprawnych, 30 razy strażnicy za-
łożyli blokady kół pojazdów, jedną osobę 
ukarano za brak opieki nad zwierzęciem 
mandatem na kwotę 200 zł. | 
 dariusz borowski, 

 komendant�straży�miejskiej�w�Puszczykowie

hODESZLIg 
â 12.09.1928 STANISŁAW BEREZOWSKI � 04.02.2010 

â 19.07.1921 SŁAWOMIR MARIA LEITGEBER � 13.02.2010

â 01.10.1957 ALINA KRYSTYNA GAJDA � 15.02.2010

â 21.08.1957 JANUSZ BORCHARD � 18.02.2010

â 27.01.1946 TADEUSZ PIOTR SUCHANECKI � 21.02.2010 

â 30.08.1933 JAN LINKA � 25.02.2010

zOstajE apEl

niE WpUszCzaj 
OszUstóW! 

 | Silne wiatry zerwały i zniszczyły 
banery wiszące nad ul. Wysoką, które 
ostrzegały kierowców przed skutkami 
brawurowej jazdy. Apel jednak nadal po-
zostaje aktualny „Kierowco, zwolnij. Nie 
chcemy więcej wypadków”. | red

 | Apeluję do mieszkańców Puszczy-
kowa, zwłaszcza starszych, mieszkają-
cych samotnie, aby zachowali ostrożność 
i nie wpuszczali do domu osób, których 
nie znają. Osoby takie, zarówno kobiety 
jak i mężczyźni, podając się za wolonta-
riuszy, pracowników opieki, firm kurier-
skich, gazowników itp. proszą o wpusz-
czenie do domu pod pozorem załatwienia 
spraw służbowych. Następnie odwracają 
uwagę domownika, na przykład prosząc 
o szklankę wody lub rzekomo niezbęd-
ne dokumenty i w tym czasie kradną 
pieniądze oraz biżuterię. Zdarza się też,  
że nie działają sami. Osoba, która wchodzi  
do domu, wykorzystując nieuwagę do-
mownika, nie zamyka za sobą drzwi. 
Umożliwia tym samym wejście do domu 
drugiej osobie, która spokojnie kradnie. 
W celu potwierdzenia tożsamości takiej 
osoby, można zażądać okazania legityma-
cji służbowej bądź wezwać na miejsce po-
licjantów, którzy sprawdzą wiarygodność 
osób. |   robert rasztorf 

komendant�Policji�w�Puszczykowie�
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kOszykóWka  
pOdstaWóWEk 

 | W sali Szkoły Podstawowej nr 1 
odbyły się Eliminacje Miejskie w pił-
ce koszykowej szkół podstawowych, 
w kategorii dziewcząt i chłopców.

W kategorii dziewcząt zwyciężyły repre-
zentantki Szkoły Podstawowej nr 2 wyni-
kiem 42:25

Składy zespołów i zdobywcy punktów:
Szkoła Podstawowa nr 1: Joanna Przy-

bysz – 16, Martyna Retinger – 3, Weronika 
Piłacik – 2, Anna Szłapka – 2, Maria Wiń-
kowska – 2. Poza tym wystąpiły: Katarzyna 
Miś, Ada Szłapka, Weronika Wąsowska, 

Anna Grajewska, Magda Zielińska, Karoli-
na Krzyżańska, Paula Lewandowska, Domi-
nika Demut. Trener – Maria Taraszkiewicz.

Szkoła Podstawowa nr 2: Weronika 
Barcz – 22, Marta Waszak – 8, Iga Pytlak 
– 4, Olga Buczkowska – 2, Katarzyna Ku-
ciak – 2, Zuzanna Rost – 2, Natalia Gagat 
– 2, Sonia Łuś, Anna Stempniak, Wiktoria 
Miężał, Aleksandra Zagórska. Trener – Ma-
rzena Johaniewicz.

W eliminacjach chłopców zdecydo-
wane zwycięstwo 46:8 odnieśli repre-
zentanci Szkoły Podstawowej nr 1.

spOrt

Szkoła Podstawowa nr 1: Artur Rożek  
– 13, Szymon Nowacki – 8, Wojciech Nie-
dbała – 8, Kacper Mazur – 5, Krystian Kuja-
wiak – 5, Adam Skołuda – 4, Adam Walen-
czewski – 4, Jakub Ignor, Kamil Sawiński, 
Marcin Szejn. Trener – Wiesław Bartkowiak.

Szkoła Podstawowa nr 2: Szymon Ma-
jewski – 2, Krzysztof Halicki – 2, Jędrzej 
Kowal – 2, Tomasz Szcześniak – 2, Aleks 
Walkowiak, Arkadiusz Marcinkowski, 
Adam Rabski, Jędrzej Ręczewski, Jan Ku-
jawa, Marcin Habernik, Marcin Fąs, Piotr 
Górka. Trener – Michał Przybylski. | zg

 | Po powrocie z wypoczynku 
w prawdziwie zimowej scenerii, 
dziewczęta Szkoły Podstawowej Nr 2 
rozpoczęły nowy, sportowy semestr 
wyjazdem na półfinały Mistrzostw 
Powiatu Poznańskiego w Piłce Siat-
kowej Dziewcząt. Jeszcze przed fe-
riami dziewczęta dwójki pokonały 
w lokalnych derbach zespół Szkoły 
Podstawowej nr 1 i awansowały  
do półfinałów. 

Półfinałowe rozgrywki, z udziałem 
szkolnych zespołów Puszczykowa, Prze-
źmierowa, Suchego Lasu i Stęszewa odby-
ły się 5 lutego w Stęszewie. Pierwszy mecz  
z najtrudniejszym przeciwnikiem – zespo-

łem Stęszewa – nie zakończył się dla nas 
pomyślnie. Nasze dziewczęta przegrały  
z wynikiem 2:0. Losy drużyny w stęszew-
skim turnieju były zagrożone. Jednak mo-
bilizacja wszystkich sił i zmiana taktyki 
zespołu okazała się skuteczna. Następne 
mecze z zespołami Suchego Lasu i Prze-
źmierowa siatkarki Szkoły Podstawowej  
nr 2 wygrały bez straty seta (2:0 i 2:0). 

Po wygranych meczach nastroje w dru-
żynie były już lepsze. Drugie miejsce w pół-
finałach powiatowych to znaczny sukces 
sportowy młodych dziewcząt, nawet jeśli 
nie pozwoliło im to awansować do finałów. 

Radość ze zwycięstwa, umiejętność 
przyjęcia porażki, a także bezpośredni 

zmagania siatkarEk dWójki 
kontakt z rówieśnikami na boisku i poza 
nim, to wartości, które dodane do wyników 
pozytywnie kształtują charaktery mło-
dych sportowców. Potwierdza to, jak waż-
ne miejsce zajmuje sport w wychowaniu 
naszej młodzieży. Ważne by o tym pamię-
tali rodzice i od najmłodszych lat zachęcali 
swoje dzieci do uprawiania sportu.

W półfinałach Mistrzostw Powiatu  
w Piłce Siatkowej w zespole Szkoły Podsta-
wowej nr 2 zagrały:

I zespół: Marta Waszak, Weronika 
Barcz, Iga Pytlak, Wiktoria Miężał. 

II zespół: Natalia Gagat, Olga Buczkow-
ska, Anna Stępniak, Agata Ratajczak, Kata-
rzyna Kuciak. | Marzenna johaniewicz
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spOrt

sUkCEsy pUszCzykOWskiEgO  
badmintOna

 | Prestiżowe zawody Netto 
Cup, w których wzięło udział około 
200 zawodników odbyły się 20 i 21 
lutego. Kolejny raz bardzo dobrze 
zaprezentowali się puszczykowscy 
zawodnicy. 

W najsilniejszej kategorii Open brązo-
wy medal w singlu wywalczył Paweł Nie-
woliński, 7. był Jakub Krakowski. Obaj 
zawodnicy zagrali po raz pierwszy ze sobą 
debla z bardzo dobrym wynikiem, plasu-
jąc się na piątej lokacie. 

W kategorii dziewcząt srebrny medal 
wywalczyła Katarzyna Kistowska, a brą-
zowy – Magdalena Wrześniewska. Obie 

zawodniczki w grze deblowej zdobyły 
srebrne medale nieznacznie przegrywając 
w finale. | Pn

slalOmEm  
pO CzEskiCH stOkaCH 

 | Zakończyły się kolejne Mi-
strzostwa Puszczykowa w Narciar-
stwie Alpejskim i Snowboardzie. Już 
po raz 16 grupa puszczykowskich 
miłośników sportów zimowych wy-

jechała, by zmierzyć się w slalomie 
gigancie. 

Tym razem mistrzostwa odbyły się  
w Trutnov w Czechach, a zawody rozegra-
no w sobotę na stoku Mlade Buky. Pogoda 

dopisała, i pomimo odwilży, śniegu nie za-
brakło. Nie zawiedli też uczestnicy – hotel 
Patria gościł 170 zawodników i kibiców  
z Puszczykowa.

Narciarze i snowboardziści startowali  
w 10 kategoriach wiekowych, pokonując 
slalom w dwóch przejazdach. Tradycyj-
nie już bezkonkurencyjna okazała się ro-
dzina Elzanowskich, osiągając najlepsze 
wyniki w kategorii open kobiet (Anna)  
i mężczyzn (Tomasz). 

Najlepszy debiut na naszej imprezie 
zaliczyła Maja Sworowska, która zajęła 
pierwsze miejsce na snowboardzie. Wśród 
snowboardzistów najszybszy był Rafał Pła-
za. Najmłodszy zawodnik, 4,5-letni Grześ 
Janaszek zajął czwarte miejsce w katego-
rii chłopców do lat 11. Najlepszy czas w tej 
kategorii osiągnął Tytus Ostoja. Wśród naj-
młodszych dziewczynek najszybciej trasę 
pokonała Karolina Płaza.

16. Mistrzostwa Puszczykowa odbyły się 
dzięki licznym sponsorom z Puszczykow-
skim Urzędem Miejskim na czele. Na stro-
nie internetowej Puszczkowskiego Towa-
rzystwa Sportowego dostępna jest obszerna 
galeria zdjęć z mistrzostw. | Pts

zaprOszEniE  
na mistrzOstWa

 |  Puszczykowskie Towarzy-
stwo Sportowe zaprasza wszystkich 
mieszkańców Puszczykowa na I edy-
cję Mistrzostw Puszczykowa w Bad-
mintonie, które odbędą się 17 kwiet-
nia 2010 w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1.

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

Więcej informacji: Jakub Janaszek  
– 697 69 57 23, Paweł Niewoliński  
– 660 04 14 29. | Pts
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spOrtjak byłO  
na lOdOWiskU? 

 | 28 lutego swoją działalność 
zakończyło lodowisko miejskie przy  
ul. Kościelnej w Puszczykowie. Funk-
cjonowało w mieście przez trzy zimo-
we miesiące, od 6 grudnia 2009 r. 
Taką ofertę zaproponowało miasto 
mieszkańcom po raz pierwszy.

Można już wstępnie podsumować kosz-
ty uruchomienia lodowiska. Jego działanie 
kosztowało miasto nieco ponad 250 tys. zł. 
Z tego do budżetu miasta z powrotem tra-
fiło ponad 70 tys. zł ze sprzedaży biletów  
i wypożyczania łyżew. Wynajem lodowiska, 
razem z namiotem, bandami, agregatami, 
suszarką do łyżew i ostrzałką to koszt 188 
tys. zł, montaż oświetlenia w namiocie  
– 4636 zł, maty gumowe – 6710 zł, zakup 
łyżew – 15 tys. zł wynagrodzenia dla osób 
pracujących na lodowisku – 28 tys. zł, prąd 
– ponad 30 tys. zł (do zamknięcia tego nu-
meru „Echa” nie było faktury za luty). 

Z zakupu biletów najwięcej pieniędzy 

wpłynęło w styczniu – 36 670 zł, w grudniu 
była to kwota 19 629 zł, a w lutym (do 23 
lutego) – 14 tys. zł. Wydaje się, że najwięk-
szym powodzeniem cieszyło się lodowisko 
wśród dzieci i młodzieży. Wnioskować to 
można po sprzedaży biletów ulgowych  
– 5111, chociaż do ulg uprawnieni byli 
też emeryci, którzy wcale nie tak rzadko  

odwiedzali lodowisko. Niektórzy mówili,  
że po raz pierwszy, po 30. czy 40. latach prze-
rwy, założyli znowu łyżwy na nogi. Biletów 
bez ulg sprzedano 2429 i rodzinnych – 142. 

Jak wyglądałyby koszty ewentualnego 
zakupu lodowiska? W zależności od firmy, 
byłoby to prawdopodobnie ok. 400-450 
tys. zł. Do tego doszłyby koszty utrzymania 
i przechowania sprzętu. 

Po raz pierwszy miasto zdecy-
dowało się na wynajem lodowi-
ska. Przez trzy miesiące mogliśmy 
obserwować, czy taka inwestycja  
w mieście okazałaby się rentowną, 
czy ten rodzaj aktywności będzie cie-
szył się zainteresowaniem i jak licz-
nie będą spędzali tu czas miłośnicy 
aktywnego zimowego wypoczynku. 
Po analizie wyników można bezspor-
nie stwierdzić, że lodowisko cieszyło 
się ogromnym zainteresowaniem. 

Poniżej zamieszczamy wypowie-
dzi mieszkańców, którzy korzystali  
z lodowiska. | LM, az 

 | Zapytaliśmy młodszych i star-
szych bywalców lodowiska, jak im się 
podobała taka oferta spędzania wol-
nego czasu. 

alEksandra dUda  
– uczennica  
I klasy gimnazjum nr 2 

Na lodowisko chodziłam kilka razy  
w tygodniu. Utworzenie w Puszczykowie 
lodowiska to był świetny pomysł. Mam 
nadzieję, że w przyszłym roku też będzie. 
Na pewno będę chodziła. 

kaCpEr krzEmkOWski  
– uczeń  
II klasy gimnazjum nr 2 

Ja przychodziłem na lodowisko co-
dziennie po lekcjach. Dzięki temu na-
uczyłem się jeździć na łyżwach. Szkoda, 

kilka słóW O lOdOWiskU… 
że to już koniec. Jak będzie w przyszłym 
roku, to na pewno będę przychodził. 

Ola, zUzia i rObErt langE,

Ola Lange – 5 lat: 
Przyjeżdżamy tu z wujem  
i czasem z ciocią. Z Zuzią się 

ścigałam na łyżwach. 

Zuzia Lange – 6 lat:  
Ja już umiem jeździć  
na łyżwach. Wuja mnie  

nauczył w tamtym roku. Gramy  
z wujem w berka na lodzie.

rObErt langE  
– wuj dziewczynek:  
Mieszkamy pod Puszczyko-

wem. Przyjeżdżamy na lodowisko regu-
larnie, dwa, trzy razy w tygodniu.  

W ubiegłym roku, jak nie było tutaj lodo-
wiska, jeździliśmy do Śremu. To świetny 
sposób na spędzanie wolnego czasu. 
Dziewczynkom też się bardzo podoba. 

jan trEla  
– ponad 50 lat 

Lodowisko w Puszczykowie to bardzo 
dobry pomysł. Ja jeździłem na łyżwach 
w szkole, później przez kilkadziesiąt 
lat nie jeździłem i od dwóch lat znowu 
zacząłem, ale musiałem wybierać się  
na Bogdankę do Poznania. W tym roku 
mogłem korzystać z lodowiska u nas.  
To dla mnie oszczędność czasu i pienię-
dzy. Byłem średnio dwa, trzy razy w ty-
godniu. Jak mogłem, to chodziłem przed 
południem, wtedy nie było tłoku a lód 
jest najlepszy, bo niepoorany jeszcze. Je-
śli będzie w przyszłym roku lodowisko, 
to na pewno będę korzystał. | 




