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FELIETON

Czas 
podsumowań

Szanowni Państwo,
Koniec czteroletniej kadencji jest zdecydowanie czasem raportów i podsumowań. Wraz z kolejnym numerem 

„Echa Puszczykowa” przekazujemy Państwu do rąk dwa raporty o stanie miasta. Jeden składa się z twardych danych, 
które zostały przygotowane przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Poznaniu. Pokazuje Puszczykowo w liczbach, w latach 
1990-2010, a więc w perspektywie 20 lat rozwoju struktur samorządowych w Polsce. Drugi, Puszczykowo w obrazach 
2006-2010, uwidacznia zmiany w mieście w ostatnich 4 latach. Zostały utrwalone w obiektywach urzędników 
i współpracowników Urzędu Miejskiego. 

Dobrze się stało, że płyta CD z raportem „Puszczykowo w liczbach”, która miała trafi ć do Państwa pod koniec czerwca, 
zawierała kilka błędów i przed jej rozpowszechnieniem poprosiliśmy WUS o poprawki. Dzięki temu dzisiaj można oba raporty 
zestawić i poszukać wspólnego mianownika. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze nie wszyscy w mieście mają dostęp do komputerów, że szczególnie osoby 
ze starszego pokolenia mogą mieć problem z przeczytaniem zawartości płyty CD. Tych wszystkich, którzy mają taką potrzebę, 
a nie mogą zapoznać się z treścią płyty w domu, oferujemy pomoc i możliwość skorzystania z naszych ogólnodostępnych 
stanowisk komputerowych w Urzędzie Miejskim oraz Bibliotece Miejskiej.

Fotografi czny raport, mimo, że dotyczy prawie każdej sfery życia w mieście, nie jest raportem kompletnym. 
Już w trakcie przygotowywania wystawy, która została zaprezentowana mieszkańcom w czasie Dni Puszczykowa 
na Zakolu Warty, zorientowaliśmy się, że liczba różnego rodzaju zdarzeń i wielość materiałów jest tak duża, że z części zdjęć 
musimy zrezygnować. Jednocześnie okazało się, że nie zawsze był dokumentowany stan fi zyczny obiektu czy jego otoczenia 
przed rozpoczęciem inwestycji czy remontu. 

To doświadczenie na pewno zaprocentuje w przyszłości większą dbałością o lepszą dokumentację fotografi czną 
a nawet fi lmową. Tymczasem przygotowano 20 stron zdjęć z różnych wydarzeń w mieście, zarówno o charakterze 
inwestycyjnym jak i społecznym. Dodatkowo okraszono je komentarzem osób, które przyglądały się poczynaniom Miasta 
z perspektywy zewnętrznego widza. Jest to oczywiście ich subiektywne spojrzenie, z którym można polemizować, 
ale na pewno nie można zaprzeczyć, że miały miejsce. 

Na zdjęciach oczywiście nie ma tego, czego nie udało się zrealizować, m.in. przystani na Warcie. Jej budowa, w dalszym 
ciągu z powodu wysokiego stanu wody, nie może zostać zakończona. Natomiast w ciągu najbliższych trzech miesięcy wiele się 
jeszcze wydarzy. Zostanie dokończona budowa płyty Rynku, oddana do użytku ścieżka rowerowa przez „Nadwarciański bór 
sosnowy” (budujemy ją wraz z Wielkopolskim Parkiem Narodowym). Zostanie zakończona rozbudowa Gimnazjum nr 2 
oraz oddany do użytku kolejny teren sportowy na Niwce z boiskami Orlika. Już za kilka dni uruchomimy Centrum 
Informacji Ekologicznej – Eko-Info przy dworcu w Puszczykowie. Wreszcie, jeśli wczesna zima nie pokrzyżuje planów, 
do 30 grudnia chcemy zakończyć budowę ul. Gołębiej. Z naszej urzędniczej perspektywy wydaje się, że przez ostanie 4 lata 
udało się zrobić bardzo wiele. Jednak zdecydowanie ważniejsze są opinie i oceny Państwa. | 

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA, BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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RADA MIASTA

 | Sesja Rady Miasta Puszczy-
kowa w dniu 15 września okaza-
ła się prawdziwym maratonem. 
Obrady rozpoczęte o godz. 17, za-
kończyły się po godz. 23.

Ponowne głosowanie absolutorium dla 
Burmistrz wzbudziło wątpliwości części 
radnych. Było niezbędne, ponieważ Regio-
nalna Izba Obrachunkowa (RIO) uchyliła 
poprzednią uchwałę z 30 kwietnia 2010 r. 
i tym samym wycofano ją z obrotu praw-
nego. Po spełnieniu wymogów formalnych, 
tj. zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu, pozytywną opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu 
budżetu, wnioskiem Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta o nieudzielanie absolutorium 
oraz opinią RIO uznającą, że powyższy 
wniosek komisji jest uzasadniony nienale-
życie, przystąpiono do dyskusji, a następnie 
do imiennego głosowania. 8 radnych było 
za udzieleniem absolutorium, 7 przeciw, co 
ostatecznie powinno zamknąć procedurę 
udzielenia absolutorium dla Burmistrza.

Procedowanie uchwały w sprawie skie-
rowania przez Radę Miasta Puszczykowa 
zawiadomienia do prokuratury o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa przez Prze-
wodniczącego Rady Miasta rozpoczęło się 
od oświadczenia radczyni prawnej Elżbiety 
Celichowskiej. Stwierdziła, że zamieszanie 
związane z kwestionowaną uchwałą jest 
wynikiem jej pomyłki. Przewodniczący, 
uznając prawidłowość przyjęcia uchwały, 
działał w błędzie i nie może z tego tytułu 
ponosić odpowiedzialności karnej. Tym 
bardziej, że sprawa została natychmiast 
wyjaśniona w nadzorze wojewody i w RIO. 
Radni odrzucili projekt uchwały. W głoso-
waniu tajnym głosami 4 za odwołaniem, 
7 przeciw i 2 wstrzymującymi się, odrzu-
cili również projekt uchwały o odwołanie 
przewodniczącego.

Wniesiony przez radnych A. Balcerka, 
Z. Czyża, A. Dettloffa, R. Grześkowiak, 
W. Hetmana i J. Szafarkiewicza projekt 

DWIE SESJE RADY 
uchwały o wniesieniu zawiadomienia z ty-
tułu naruszeniu dyscypliny fi nansów pu-
blicznych przez Burmistrz Miasta, również 
w imiennym głosowaniu został odrzucony. 
Radni zarzucali wypłacenie odszkodowań 
za grunty przejęte pod drogi, bez zabez-
pieczenia na ten cel w budżecie środków 
w odpowiedniej wysokości. Radczyni 
wyjaśniła jednak, że zgodnie z przepisa-
mi ustawy, w sytuacji wyroku sądowego 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej 
trzeba wypłacić odszkodowanie, natomiast 
po wypłacie należy dokonać stosownych 
zmian w budżecie. Takie zmiany zostały 
przedstawione przez Skarbnika Miasta, 
a następnie były długo dyskutowane. Rad-
ni przyjęli zmiany w budżecie liczbą głosów 
9 za i 5 przeciwnych.

W dalszej części sesji rozpatrzono 
następujące uchwały: 

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

 Uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomo-
ści położonej w Puszczykowie (obręb Niwka). 

 Uchwałę w sprawie sprzedaży nierucho-
mości położonej w Puszczykowie (obręb 
Puszczykowo Stare). 

 Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifi katy od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności. (...)

 Uchwałę w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej. 

 Uchwałę w sprawie określenia trybu 
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej. 

 Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 62/07/V Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 19 września 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w Puszczykowie dla terenu położonego 
w rejonie ulic: Sobieskiego, Klasztornej, 
Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabi-
litacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN. 

 Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 199/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 
27 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w Puszczykowie w rejonie ul: 
Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosen-
na, Poznańska, Podgórna.

 Uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr 818, 819, 840, 841, położonych 
w Puszczykowie przy ul. Berwińskiego. 

 Uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzy-
szenia Metropolia Poznań. 

 Uchwałę w sprawie powołania komisji 
opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień 
honorowych.

Poza tym na sesji powołano komisję 
do opiniowania wniosków o przyznanie 
wyróżnień honorowych oraz kapitułę 
oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Mia-
sta Puszczykowa dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych. 

Ostatnia sesja Rady z dnia 6 paździer-
nika zamknęła się w niecałych trzech 
godzinach.

Podjęto następujące uchwały:
 Uchwały w sprawie nadania tytułu 

„Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” 
pani Krystynie Miłobędzkiej, panu Andrzejo-
wi Falkiewiczowi, pani Bożenie Ewicz.

 Uchwałę w sprawie określenia szczegó-
łowego sposobu konsultowania projektów 
aktów prawa miejscowego z miejską radą 
działalności pożytku publicznego lub organi-
zacjami pozarządowymi (...).

 Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej wła-
sność Miasta Puszczykowa (działka nr 701/3).

 Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej wła-
sność Miasta Puszczykowa (działka nr 701/4).

 Uchwałę w sprawie powierzenia repre-
zentowania Miasta Puszczykowa w związku 
międzygminnym „Schronisko dla zwierząt 
– SCHRONISKO”.

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

 Uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Pusz-
czykowie dla terenu położonego w centrum 
miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, 
Słonecznej – etap B.

Po wolnych głosach i wnioskach Prze-
wodniczący Rady przerwał sesję i zaprosił 
wszystkich na kontynuację następnego 
dnia do Pałacu Ślubów, gdzie miało się od-
być uroczyste wręczenie odznaczeń „Zasłu-
żonych dla Miasta Puszczykowa”. Relację 
z uroczystości zamieszczamy na s. 13. | 

 TOMASZ ZWOLIŃSKI, 

 ZASTĘPCA BURMISTRZA PUSZCZYKOWA
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AKTUALNOŚCIPYTANIA DO BURMISTRZA
 | Pytania do Burmistrz Miasta Puszczykowa można przysyłać e-mailem na adres: um@puszczykowo.pl lub zgłaszać na stronie inter-

netowej miasta, w zakładce „Pytania do Burmistrza”. Nie mamy możliwości drukowania obszernych listów w całości, dlatego najczęściej 
drukujemy pytanie i odpowiedź, ewentualnie skrót listu. Żeby uzyskać odpowiedź, listy powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem. 

Pani Burmistrz 
Ostatnio w wypowiedziach jedne-

go z radnych pojawiły się informacje, 
na podstawie których można wniosko-
wać, że niektóre Pani decyzje były nie-
trafi one i że zmarnowano w ten sposób 
sporo pieniędzy publicznych. Mówię tu 
o zarzutach na temat nieuzasadnio-
nych zmian na skwerze przy dworcu, 
umieszczeniu nieczynnego systemu 
nawadniania i wreszcie o niezakoń-
czonej budowie przystani na Warcie. 
Czy można wiedzieć, ile miasto wy-
dało na klomby i system podlewa-
nia przy pomniku i dlaczego wycięto 
krzew i drzewa na tym terenie? Kie-
dy ostatecznie powstanie przystań 
i ile miasto na nią wydało? | ELŻBIETA BIELA

Szanowna Pani
System działa jak najbardziej. Gdy ro-

biono nasadzenia, rozłożono maty, ułożo-

Pani Burmistrz
Skąd nagła decyzja dotycząca posta-

wienia rzeźby Arkadego Fiedlera? Czy 
w obecnej sytuacji finansowej miasto 
stać na taki wydatek? | ALEKSANDRA KOLIŃSKA 

Szanowna Pani
Od dwóch lat w mieście trwają inten-

sywne prace porządkowania terenów 
zielonych. Postanowiliśmy udostępnić 
mieszkańcom tereny, które od zawsze po-
winny być miejscami spotkań i spacerów,
a wcześniej były zachwaszczonymi i zanie-
dbanymi placami. Między innymi przez 
studentki Uniwersytetu Przyrodniczego 
została na nowo zaprojektowana prze-

ZIELEŃ PRZY POMNIKU I PRZYSTAŃ 

DLACZEGO RZEŹBA? 

no też węże i wyprowadzono końcówkę 
w studzience wodomierzowej. Po po-
sianiu traw i nasadzeniach podłączona 
została woda. System na razie włączany 
jest przez człowieka. Na automatyczne 
nawadnianie, tj. sterowane elektroniczne 
i ustawione na konkretne godziny, miasta 
na razie nie stać. Na zagospodarowanie 
zielenią terenu przy PKP wydano 54 343 
zł brutto. W ramach tej kwoty posadzono 
krzewy iglaste i liściaste, rośliny jedno-
roczne, wykonano system nawadniają-
cy, założono trawnik, wysypano żwirem 
plac przy nastawni. Jest jeszcze zlecenie 
na kwotę 1012,60 zł brutto za uzupełnie-
nie skweru przy nastawni drobnym żwi-
rem. Koszty wykonania przyłącza wod-
nego przy pomniku w Puszczykowie to 
ok. 9800 zł. 

Krzew w środku był zbutwiały i gdyby 
go przyciąć wyglądałby szpetnie, a przy 
dworcu wycięliśmy samosiejki po to, by 

strzeń u zbiegu ulic Ratajskiego, Fiedlera 
i Reymonta. Skwer został udekorowany 
zielenią, postawiono ławki dla przechod-
niów. Przyszedł czas na małą architekturę, 
która jest dopełnieniem już rozpoczętych 
działań. Wiadomo, że w pobliżu znajduje 
się Muzeum-Pracownia Literacka Arkade-
go Fiedlera, jedna z głównych wizytówek 
naszego miasta. Wiemy o tym fakcie my 
– mieszkańcy, ale niekoniecznie przyjezd-
ni turyści. Stąd pomysł na rzeźbę, formę 
przestrzenną, która nawiązywałaby swą 
treścią do ekspozycji muzeum lub postaci 
pisarza i pełniła rolę naturalnego punktu 
orientacyjnego, drogowskazu. Tym samym 
element ten miał być przez wszystkich 

zrobić tak potrzebny parking przy dwor-
cu. Tak jak wielu mieszkańców, którzy, po 
to, by wybudować dom muszą często wy-
ciąć po kilkaset małych sosenek samosie-
jek. W to miejsce robimy inne nasadzenia. 

Budowa przystani i termin jej powsta-
nia zależą w dużej mierze od pogody. 
W 2008 r. wykonano dokumentację, 
prace ziemne, doprowadzono prąd itp. 
Część prac wykonano w ub. roku, m.in. 
zapłacono za roboty ziemne, umocnienie 
brzegu – tzw. budowę faszynady – wyko-
nanie podwodnego narzutu kamiennego 
i pomost, którego do tej pory nie można 
było zamontować. Niestety, powódź, któ-
ra nas dotknęła wiosną i utrzymujące się 
wysokie poziomy wody, uniemożliwiły 
dokończenie prac. W sumie wydaliśmy na 
nią ok. 225 tys. zł, z czego 105 tys. stanowiła 
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. | 

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA 

BURMISTRZ PUSZCZYKOWA 

mijających te okolice łatwo zauważalny 
i rozpoznawalny. 

Pomysł rzeźby-drogowskazu jest roz-
wiązaniem, które z powodzeniem stosu-
ją, dbające o swój wizerunek, inne miasta 
w Polsce. Sam konkurs był świetną pro-
mocją miasta. Szeroko reklamowany przez 
wielkopolskie media, przybliżył jedną 
z największych atrakcji turystycznych Pusz-
czykowa. Kwota dwa tys. zł przeznaczona 
na nagrodę jest niewspółmiernie mała do 
uzyskanych efektów, przy czym nie jest po-
wiedziane, że musimy tę rzeźbę od razu wy-
konywać. Na konkurs wpłynęło osiem prac, 
które po rozstrzygnięciu, po 1 listopada, bę-
dzie można obejrzeć na wystawie w Biblio-
tece Miejskiej. | MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA 

BURMISTRZ PUSZCZYKOWA 
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AKTUALNOŚCI

 | LIDIA MAJDECKA: Ostatnio dużo 
mówi się o kryzysie finansowym miasta. 
Jak faktycznie wyglądają dochody miasta? 
Jaki jest stan miejskiej kasy?

PIOTR SZMYTKOWSKI, SKARBNIK URZĘDU 
MIEJSKIEGO: Budżet Miasta został uchwa-
lony Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa 
w dniu 20 stycznia 2010 r. Określone w niej 
zostały: dochody w wysokości 30.692.180 zł, 
wydatki w wysokości 35.257.080 zł, przy-
chody w wysokości 7 mln zł – w tym kre-
dyty, pożyczki oraz rozchody w wysokości 
2.435.100 zł – co stanowi spłatę już zacią-
gniętych kredytów i pożyczek.

Tak określone wielkości, przyjęte przez 
Radę Miasta Puszczykowa, spowodowały, 
że budżet został zbilansowany. Radni pod-
jęli decyzję o zaciągnięciu w 2010 r. dodat-
kowych zobowiązań w wysokości 7 mln zł 
głosując uchwałę budżetową na 2010 r. 

W budżecie musi być zachowana złota 
zasada: dochody plus przychody (kredy-
ty, obligacje, pożyczki) muszą się równać 
sumie wydatków i rozchodów (spłata rat 
kapitałowych). Wydajemy tyle, ile zgroma-
dzimy. Jeżeli nie mamy zaciągać kredytów, 
to o tyle mniej możemy wydać na inwesty-
cje. W przypadku niemożliwości uzyska-
nia dochodów w wysokości zaplanowanej 
(na przykład mniejsze dochody ze sprze-
daży mienia komunalnego lub mniejsze 
wpływy udziałów w podatku dochodowym 
od osób fi zycznych) koniecznym jest doko-
nanie zmian również po drugiej stronie bu-
dżetu czyli umniejszenie wydatków.

Puszczykowo, według stanu na koniec 
września, nie uzyskało w pełnej wysoko-
ści dochodów ze sprzedaży mienia komu-
nalnego. Obserwujemy mniejsze wpływy 

udziałów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych, czyli środków otrzymywa-
nych z Ministerstwa Finansów z podatku 
od dochodu osób zameldowanych w na-
szym mieście. Są to dochody w wysokości 
ok. 13 mln zł, więc nieuzyskanie ich w peł-
nej wysokości może stanowić dla miasta 
problem.

Urząd podejmuje szereg kroków zmie-
rzających do sprzedaży mienia oraz 
do uzyskania dochodów z PIT-ów w peł-
nej wysokości. Należy również wspomnieć 
o kumulacji w roku bieżącym wypłat od-
szkodowań za przejęte w latach poprzed-
nich grunty pod drogi. Ostatnio kilkakrot-
nie przeanalizowaliśmy dochody i wydatki 
i na tej podstawie zaproponowałem Radzie 
Miasta, na sesji 15 września uchwałę wpro-
wadzającą zmiany w budżecie. M.in. zwięk-
szono wydatki na odszkodowania za przeję-
te grunty pod drogi, a zmniejszono dochody 

BUDŻET ZBILANSOWANY 
Rozmowa o fi nansach miasta 
z Piotrem Szmytkowskim skarbnikiem Miasta Puszczykowa

w tych rozdziałach, w których trudno bę-
dzie uzyskać zaplanowane wielkości. To nie 
znaczy, że problemy zostały rozwiązane, 
w dalszym ciągu miasto nie ma pewności, co 
do uzyskania dochodów w pełnej wysokości 
i nie zna wielkości odszkodowań, jakie trze-
ba będzie wypłacić do końca roku.

Wspomniał Pan o odszkodowaniach za grun-
ty przejęte pod drogi. Od długiego czasu 
Burmistrz informuje o tym, że kumulują się 
wyroki w sprawie wypłaty odszkodowań. 
Występuje do posłów, ministrów o rozwią-
zania systemowe w tej kwesti i. To prawda, 
że grunty w Puszczykowie są drogie, stąd 
wypłaty też wyjątkowo wysokie. Jak miasto 
zamierza poradzić sobie z tym problemem? 

W związku z dużą liczbą spraw o od-
szkodowania za grunty przejęte pod dro-
gi publiczne oraz z dużą ilością gruntów 
nieprzejętych jeszcze formalnie pod drogi 
(ok. 7 ha), dokonano wnikliwej analizy 
potrzeb i możliwości fi nansowych miasta. 
Przyjęto maksymalną stawkę odszkodo-
wań za grunty na poziomie 200 zł za 1m², 
co i tak przewyższa czterokrotnie odszko-
dowania wypłacane przez sąsiadów Pusz-
czykowa. Od decyzji starosty, ustalającej 
odszkodowanie powyżej niniejszej kwoty, 
burmistrz zawsze odwołuje się do woje-
wody. Nie godzimy się z wyceną działek 
drogowych metodą porównawczą do sto-
jących wysoko w rankingu cenowym dzia-
łek budowlanych na terenie atrakcyjnego 
Puszczykowa. Ustalenie odszkodowania 
na tak wysokim poziomie cenowym, bez 
równoczesnego uwzględnienia dokonywa-
nych przez gminy zakupów działek drogo-
wych (na poziomie 137 zł – 200 zł za 1 m² 
w ostatnich 3 latach) jest krzywdzące 

echo-2010_10_5.indd   6echo-2010_10_5.indd   6 2010-10-11   19:47:302010-10-11   19:47:30



październik 2010 | ECHOECHO PUSZCZYKOWA |  7www.puszczykowo.pl

AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na sesję Rady Miasta 
Puszczykowa, która odbędzie się 
27 października 2010 r. o godz. 17 
w budynku Biblioteki Miejskiej 
ul. Wysoka 1, sala nr 4. 
Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta 
i dyżurów radnych, uchwały i protokół 
z sesji znajdują się na stronie: 
www.puszczykowo.pl
Więcej informacji w Biurze Rady Miasta. 
tel. 61 898 37 34 lub rada@puszczykowo.pl

dla gminy i jej mieszkańców. Zamiast 
wydawać ich pieniądze na tak potrzeb-
ne inwestycje drogowe, płacimy ogrom-
ne kwoty właścicielom bezprawnie ode-
branych gruntów. Oczywiście słusznie 
należą się im odszkodowania, ale są to 
zobowiązania Skarbu Państwa. Samo-
rządy powstały dopiero w latach 90. 
i przejęły wraz z całym inwentarzem nie-
uregulowane prawnie działki drogowe. 
W obliczu tak wysokich odszkodowań roz-
wiązaniem mogą być jedynie kolejne od-
wołania od decyzji starosty, wydawanych 
na podstawie zawyżonych wycen rzeczo-
znawców, od decyzji wojewody, utrzymu-
jących w mocy decyzje starosty i wresz-
cie odwołania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, które ostatnio okazały 
się skuteczne. 

Ponadto, od prawie dwóch lat Burmistrz 
czyni starania w celu wprowadzenia zmian 
systemowych, polegających m.in. na rozło-
żeniu odszkodowań na raty, gdyż aktualnie 
ustawodawca nie dopuszcza takiej możli-
wości (kwotę odszkodowania należy zapła-
cić jednorazowo w ciągu 14 dni). Ostatnio 
Burmistrz wystąpiła za pośrednictwem 
Wojewody Wielkopolskiego do Ministra 
Finansów z prośbą o uzyskanie na ten cel 
pieniędzy z rezerwy celowej Rządu RP, gdyż 
przy dalszej kumulacji wypłat, bez względu 
na to, kto będzie zarządzał miastem, Pusz-
czykowo sobie samo nie poradzi. 

Rada nie zgodziła się na zaciągnięcie kredy-
tu i emisję obligacji. Kórnik np. wyemitował 
obligacje na inwestycje. Jak to wygląda 
w innych gminach powiatu? 

W 2010 r. Urząd Miejski zapropono-
wał Radzie Miasta alternatywne źró-
dło finansowania. Przy pomocy liczb 
i odpowiednich wskaźników wynikają-
cych z ustawy o finansach publicznych, 
dokonaliśmy porównania warunków 
zaciągnięcia kredytu i wyemitowania 
obligacji. Według urzędu korzystniejszym 
rozwiązaniem dla miasta byłaby emisja 

obligacji komunalnych, ponieważ wykup 
wyemitowanych papierów wartościowych 
rozpocząłby się dopiero po pięciu latach 
i później. Umożliwiłoby to rozwój miasta 
w kolejnych latach i przeznaczanie zacią-
ganych zobowiązań na inwestycje miej-
skie. Niestety, radni nie zaakceptowali 
tej wizji urzędu. Szereg gmin powiatu po-
znańskiego korzysta z możliwości emisji 
obligacji, mając na uwadze zarówno roz-
wój swoich gmin oraz zastosowanie ele-
mentu promocyjnego dla swoich małych 
państewek.

Jednym z ważnych dochodów gminy są 
wpływy z podatków. Urząd na bieżąco kon-
troluje wpływy z podatków od środków 
transportowych i od nieruchomości. We 
wrześniu trwała kontrola fi rm mających swe 
siedziby przy Rynku. Jak wypadła? 

Tym razem wszyscy kontrolowani po-
datnicy rzetelnie wykazywali powierzch-
nię do opodatkowania. Przeprowadza-
my w roku kilkadziesiąt takich kontroli. 
W październiku będą kolejne. Zgodnie 
z ustawą Ordynacja podatkowa urząd wy-
konuje wszystkie wynikające z niej czyn-
ności: upomnienia, tytuły wykonawcze 
i tam, gdzie to możliwe, wpisanie urzędu 
na hipotekę. 

Jakie są zaległości? 
Zaległości w podatku od środków trans-

portowych, narastające od lat, to ok. 230 
tys. zł. Z tego 92 % stanowi jeden podatnik 
– jest winien miastu ok. 220 tys. zł. Pozo-
stałe zaległości to kwoty drobne. Podat-
nicy wpłacają je najczęściej przy kolejnej 
wpłacie. 

Zaległość w podatku od nieruchomości 
w przypadku osób prawnych wynosi ponad 
200 tys. zł. Z tego urząd wpisał hipotekę 
na kwotę 131 tys. zł. Od osób fizycznych 
zaległości wynoszą 370 tys. zł, w tym na 
hipotece jest 172 tys. zł. Problem ściągal-
ności podatków dotyczy wszystkich gmin 
i miast. 

Jak wygląda zadłużenie miasta? 
Na koniec 2010 zadłużenie wyniesie 

12 355 000 zł. Trzeba zaznaczyć jednak, 
że to są zobowiązania z obecnej i minionej 
kadencji. Jak wspomniałem, taki deficyt 
został zaakceptowany przez radnych, któ-
rzy zdawali sobie sprawę, że aby wykonać 
wszystkie długo oczekiwane inwestycje 
trzeba sięgnąć po kredyt. Proszę zwrócić 
uwagę na przykładowe inwestycje: budo-
wa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły 
nr 2 to 2,5 mln zł, budowa centrum spor-
towo-rekreacyjnego na Nowym Osiedlu 
z Orlikiem na czele kosztować będzie ponad 
1 mln zł, a na nowe ulice w tym roku prze-
znaczymy 5 mln zł. 

W przypadku kredytów mówimy 
o dwóch wskaźnikach: zadłużenia, który 
może wynieść do 60% dochodów, a u nas 
wynosi ok. 40% i wskaźnik obsługi tego 
zadłużenia, która może wynosić do 15%. 
U nas jest to obecnie 9,5%. Teoretycznie 
możemy jeszcze dopożyczyć 6 mln zł. 

Podsumowując, budżet Miasta Pusz-
czykowa w 2010 roku jest zbilansowany. 
Jego wykonanie zawsze jednak uzależ-
nione jest od wielu czynników, np. od ko-
niecznych wypłat odszkodowań za drogi, 
od liczby i stopnia zaawansowania inwe-
stycji, a w przypadku dochodów m.in. od 
wpływu środków z Ministerstwa Finansów 
i od sprzedaży mienia komunalnego. | 

 ROZMAWIAŁA LIDIA MAJDECKA
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Przypominamy o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
położonej w Puszczykowie, przy ul. Poznańskiej 69.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, 
dwukondygnacyjnym podpiwniczonym, wybudowanym w technologii 
tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 271,10 m², z garażem w budynku 
o powierzchni 23,4 m². Teren zagospodarowany, ogrodzony. Wjazd od 
strony ul. Słonecznej. Budynek wyposażony w instalację wodną, centralnego 
ogrzewania, elektryczną, gazową i telefoniczną oraz kanalizację sanitarną.
Cena wywoławcza 1.000.000,00 zł
Wadium 100.000,00 zł
Minimalne postąpienie 50.000,00 zł
Przetarg odbędzie się 3 listopada 2010 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie, ul. Wysoka 3 (stara szkoła).
Wadium należy wpłacić do dnia 29 października 2010 r., na konto Urzędu w GBS 
Mosina nr: 46 9048 0007 0000 6028 6000 0002.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, 
ul. Podleśna 4, pokój nr 7, bud. B, tel. 61 898 37 29 i pokój nr 2 bud. A 
tel. 61 898 37 30. Możliwość obejrzenia nieruchomości po telefonicznym 
uzgodnieniu. |  BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA, MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA

ZARZĄDZENIE NR 37/10/V Z DNIA 21.09.2010 ROKU BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 
i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 
poz. 2603 ze zmianami) oraz uchwały nr 304/10/V Rady 
Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2010 r.

zarządza, co następuje:
§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną 
w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, stanowiącą 
działki o numerach ewidencynych: 1021/6 i 1022/6 
o łącznej powierzchni 0,1974 ha, położoną przy ulicy 
Jaskółczej, dla których Sąd Rejonowy w Poznaniu, Poznań 
– Stare Miasto, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgi wieczyste nr PO2P/00173176/8 i PO2P/00173175/1 
z wpisem prawa własności na rzecz Miasta Puszczykowa. 

Księgi wieczyste nie wykazują obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi nett o 
600.000,00 zł (sześćset tysięcy zł).
Do ceny ustalonej w wyniku przetargu dolicza się 
podatek VAT.

§ 2.
Nieruchomość niezabudowana przeznaczona jest 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Niwka strefa I, Nr 118/04/IV z dnia 7.09.2004 r., 
uchwalonym przez Radę Miasta Puszczykowa, ogłoszonym 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
Nr 144 z 4.10.2004 r. Poz. 2992 – pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną symbolem Mj.

§ 3.
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo nabycia mogą składać 
wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia 
wywieszenia wykazu, za cenę i na warunkach określonych 
w wykazie.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 36/10/V Z DNIA 21.09.2010 ROKU BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 
i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz uchwały nr 304/10/V 
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2010 r.

zarządza, co następuje:
§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną 
w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo Stare, 
stanowiącą działkę o numer ewidencyny: 240/2 
o powierzchni 0,1785 ha, położoną przy ulicy Klasztornej, 
dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu, Poznań – Stare 
Miasto, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr PO2P/00173508/5 z wpisem prawa własności 
na rzecz Miasta Puszczykowa. Księgi wieczyste 
nie wykazują obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi nett o 565.000,00 zł 

(pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy zł)
Do ceny ustalonej w wyniku przetargu dolicza się 
podatek VAT.

§ 2.
Nieruchomość niezabudowana przeznaczona 
jest w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Puszczykowo Stare, zatwierdzonym 
przez Radę Miasta Puszczykowa uchwałą nr 42/94/II 

z 12.12.94 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Poznańskiego Nr 23 poz. 266 zmienionego 
uchwałą Rady Miasta Puszczykowa nr II/238/98 
z 11.05.1998 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Poznańskiego nr 12 poz. 120 i uchwałą
Rady Miasta Puszczykowa nr 191/2001/III z 19.03.2001 
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego nr 30 poz. 475 – pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną symbolem Mn.

§ 3.
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo nabycia mogą składać 
wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia 
wywieszenia wykazu, za cenę i na warunkach określonych 
w wykazie.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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CO I KIEDY DO WYBORÓW? 

Wybory samorządowe odbędą się 
21 listopada. Do tego czasu jednak komitety 
wyborcze i kandydaci na radnych muszą 
wykonać szereg zadań. Podajemy więc 
kalendarz wyborczy. 
Do 2 października 2010 r. ukazały się 
obwieszczenia dotyczące informacji 
o okręgach wyborczych oraz siedzibie 
terytorialnej komisji wyborczej. Trzeba 
też było zawiadomić Państwową Komisję 
Wyborczą lub właściwego komisarza 
wyborczego o utworzeniu komitetu 
wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania 
kandydatów na radnych. Do 4 października 
trwało zgłaszanie kandydatów na członków 
terytorialnych komisji wyborczych. 
Do 7 października powołane zostały 
przez komisarza wyborczego terytorialne 
komisje wyborcze. Co dalej? 

 do 22 października 2010 r. do godz. 
24.00 – zgłaszanie terytorialnym komisjom 
wyborczym list kandydatów na radnych, 
odrębnie dla każdego okręgu wyborczego 

 do 27 października 2010 r. do godz. 24.00 
 zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym 

kandydatów na wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast

 do 31 października 2010 r. – podanie 
do publicznej wiadomości, w formie 
obwieszczenia, informacji o numerach 
i granicach obwodów głosowania oraz 
o wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych

 do 6 listopada 2010 r. – rozplakatowanie 
obwieszczeń :
a) właściwych terytorialnych komisji 
wyborczych o zarejestrowanych listach 
kandydatów na radnych zawierających 
numery list, skróty nazw komitetów, dane 
o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach 
list wraz z ewentualnymi oznaczeniami 
kandydatów oraz treść oświadczeń 
lustracyjnych stwierdzających fakt pracy 
lub służby w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z nimi,
b) gminnych komisji wyborczych 
o zarejestrowanych listach kandydatów 
na wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, na których umieszczone są, 
w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, 
imiona, wiek, wykształcenie, miejsce 
zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego 
kandydata, nazwa parti i politycznej, do której 
należy kandydat, oraz treść oświadczeń 

WYBORY SAMORZĄDOWE 
21 LISTOPADA 

lustracyjnych stwierdzających fakt pracy 
lub służby w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z nimi

 od 6 listopada 2010 r. – nieodpłatne 
rozpowszechnianie audycji wyborczych 
publicznej telewizji i radio

 do 7 listopada 2010 r. – powołanie przez 
gminną komisję wyborczą obwodowych 
komisji wyborczych, sporządzenie spisów 
wyborców w urzędzie gminy

 do 11 listopada 2010 r. – składanie 
wniosków o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania

 do 16 listopada 2010 r. – składanie 
wniosków przez wyborców 
niepełnosprawnych o dopisanie ich 
do spisu w wybranym obwodzie głosowania 
na obszarze gminy

 19 listopada 2010 r. o godz. 24.00 
– zakończenie kampanii wyborczej

 20 listopada 2010 r. – przekazanie 
przewodniczącym obwodowych komisji 
wyborczych spisów wyborców

 21 listopada 2010 r. godz. 8.00-22.00 
– głosowanie. 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA z dnia 29.09.2010 r.
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. 2003 r., nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) 
podaję do publicznej wiadomości informację 
o okręgach wyborczych, ich granicach 
i numerach, liczbie radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyzna-
czonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej 
w wyborach zarządzonych na dzień 
21 listopada 2010 r.
Rada Miasta Puszczykowo 
– Okręg wyborczy nr 1 ( 3 mandaty)
Granice okręgu wyborczego – ulice: 
Azaliowa, Bukowa, Boczna, Brata J. Zapłaty, 
Cicha, Czarnieckiego, Chabrowa, Dębowa, 
Gliniana, Grzybowa, Gołębia, Jaworowa, 
Jałowcowa, Jarosławska, Konwaliowa, 
Krzywa, Krańcowa, Klasztorna, Kręta, Krótka, 
Makowa, Miętowa, Morenowa, Myśliwska, 
Na Skarpie, Przecznica, Przy Murze, Polna, 
Pszeniczna, Rolna, Rumiankowa, Sasankowa, 
Studzienna, Sobieskiego, Stroma, Tenisowa, 
Urocza, Wrzosowa, Zalesie, Żwirowa, Żytnia.
Rada Miasta Puszczykowo – Okręg 
wyborczy nr 2 (2 mandaty)
Granice okręgu wyborczego – ulice: Cienista, 
Działkowa, Jodłowa, Jasna, Klonowa, 
Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Miodowa, 

Owocowa, Poznańska od nr 2-56 i 1 do 57, 
Podleśna, Prof. I. Dąbskiej, Rządowa, 
Robocza, Różana, Wierzbowa, 
Wodziczki, Wczasowa, Wysoka, Zielona, 
Źródlana.
Rada Miasta Puszczykowo – Okręg 
wyborczy nr 3 (3 mandaty)
Granice okręgu wyborczego – ulice: 
Andersonów, Akacjowa, Chrobrego, 
Kosińskiego, Kościelna, Kopernika, 
Ks. I. Posadzego, Magazynowa, Nowa, 
Ogrodowa, Podgórna, Poznańska od nr 58 
i 59 do końca, Powstańców Wlkp. 
Piesza, Piaskowa od nr 1 do 19 i nr 2 
do 28, Rynek, Słoneczna, Sosnowa, 
Strażacka, Topolowa, Wąska, Wiosenna.
Rada Miasta Puszczykowo – Okręg 
wyborczy nr 4 (2 mandaty)
Granice okręgu wyborczego – ulice: 
Brzozowa, Fiedlera, Gwarna, Jackowskiego, 
Kasztanowa, Kasprowicza, Libelta, 
Langego, Leśna, Łukaszewicza, 
Marcinkowskiego, Mickiewicza, 
Piaskowa od nr 30 do końca i od nr 21 
do końca, Parkowa, Przyszkolna, 
Pułaskiego, Ratajskiego, Reja, Reymonta, 
Słowackiego, Spokojna, Świerkowa, 
Wydmowa, Wawrzyniaka, Wiązowa, 
Zacisze, Zaułek, Żupańskiego.

Rada Miasta Puszczykowo – Okręg 
wyborczy nr 5 (2 mandaty)
Granice okręgu wyborczego – ulice: Bałtycka, 
Czarna, Dworcowa od nr 29 do 105 i 18 
do 76a, Grochowa, Graniczna,Grunwaldzka, 
Gajowa, Helska, Jastrzębia, Kochanowskiego, 
Kościuszki, 3 Maja od nr 40 do końca numery 
parzyste z wyłączeniem numerów 42 i 44 
oraz od nr 81 do końca numery nieparzyste, 
Moniuszki, Matejki, Mazurska, Odskok, 
Prusa, Pomorska, Sokoła, Solskiego, Wspólna, 
Wyspiańskiego.
Rada Miasta Puszczykowo – Okręg 
wyborczy nr 6 (3 mandaty)
Granice okręgu wyborczego – ulice: Bema, 
Berwińskiego, Dworcowa od nr 2 do 16 
i od nr 1 do 27, Dąbrowskiego, Fiołkowa, 
Jaskółcza, Kosynierów Mił., Kraszewskiego, 
Konopnickiej, 3 Maja od nr 1 do 75 i od nr 2 
do nr 38 i numery 42 i 44, Nadwarciańska, 
Niwka Stara, Nowowiejskiego, Norwida, 
Nizinna, Niepodległości, Niezłomnych, 
Narcyzowa, Nowe Osiedle, Radosna, 
Słowicza, Śląska, Środkowa, Tulipanowa,
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej 
mieścić się będzie w Urzędzie Miejskim 
w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, 
pok. nr 6. |  MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA 

BURMISTRZ PUSZCZYKOWA 
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GOSPODARKA KOMUNALNA

JESIENNE ZBIERANIE LIŚCI
 | Jesienią liście sprawiają 

mieszkańcom i miastu niemały kło-
pot. Utrzymanie porządku na ulicach 
i chodnikach wiąże się z grabieniem 
i usuwaniem liści. Nie powinny 
one trafiać na składowisko, bo jest 
to kosztowne oraz nieekologiczne. 
Zgrabione suche liście w ogrodach 
możemy palić lub kompostować, pro-
dukując w ten sposób bardzo atrak-
cyjny, naturalny nawóz, który przyda 
się w ogrodzie. 

Komendant straży miejskiej apeluje jed-
nak do mieszkańców, aby gdy już zdecydują 
się na spalanie liści – spalać je, gdy są suche 
i w małych ilościach, a przede wszystkim 
w porozumieniu z sąsiadami. To ważne, 
żeby jesienne porządki w ogrodzie, nie 
uprzykrzały życia naszym sąsiadom. 

Mieszkańcy, którzy zgrabią liście opa-
dające na chodniki i ulice, mogą pozo-
stawić przed posesją w specjalnych prze-
zroczystych workach, które następnie 
zostaną bezpłatnie odebrane przez mia-

sto. Worki nie mogą zawierać innych od-
padów. Prosimy również o to, żeby nie były 
przepełnione. 

Worki można odbierać w Urzędzie 
Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 
podając swoje dane adresowe. Po ich na-
pełnieniu należy zgłosić je do odbioru pod 
numerem tel. 61 898 37 36.

Odbiór worków z urzędu oraz zgłaszanie 
napełnionych będzie możliwe od ponie-
działku do piątku od godz. 14-15.30. | 

 JANINA KOZEŃSKA, LM

TRZEBIEŻ W WPN 
 | Wielkopolski Park Narodowy 

informuje, że od września br. trwają 
kolejne cięcia pielęgnacyjne (trzebież 
późna) na terenie WPN, w sąsiedz-
twie ul. Podleśnej.

Prace polegają na sukcesywnym usuwa-
niu z drzewostanu nadmiaru drzew z po-

wodu ich stopniowo wzrastających potrzeb 
życiowych. Poprawia to warunki wzrostu 
i rozwoju pozostałym drzewom. Usuwanie 
robinii akacjowej – gatunku obcego pocho-
dzenia – oraz sosny ma za zadanie przy-
gotowanie drzewostanu do naturalnych 
odnowień pod okapem drzew.

Zadania ochronne zostały zatwierdzo-
ne Zarządzeniem nr 17 Ministra Środo-
wiska z dnia 19 stycznia 2010 r. Obejmują 
m.in. regulację sk ładu gatunkowego 
i zagęszczenia drzewostanów z usunię-
ciem gatunków obcego pochodzenia w celu 
doprowadzenia drzewostanu do stanu 
zgodnego z zespołem kontynentalnego 
boru mieszanego. | LM

 | Miniona zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych, którą miasto 
zorganizowało 11 września br. zasko-
czyła ilością zgromadzonego sprzętu 
i mebli.

Była to już czwarta, w ten sposób zorga-
nizowana, akcja i wydawało się, że wiado-
mo już, ile odpadów może być zebrane. Do 
tej pory wystarczył jeden dzień na zwiezie-
nie wszystkiego. Tym razem jednak prace 
rozpoczęte w sobotę rano, musiały być pro-
wadzone do późnego wieczora w niedzielę. 

Jeszcze nie wszystko zostało wywiezio-
ne do właściwych miejsc utylizacji, ale już 
wiadomo, że zebrano niemalże dwukrotnie 
więcej niż w dotychczasowych zbiórkach. 

REKORDOWA ZBIÓRKA 
WIELKICH GABARYTÓW

W sobotę przed godz. 7 na większości ulic, 
przed każdą bramą, czekały na odbiór od-
pady. Nigdy wcześniej tak nie było. Nieste-
ty, tak wielka ilość odpadów wielkogaba-
rytowych nasuwa podejrzenie, że ich część 
została „podrzucona” spoza Puszczykowa.

Kolejna – wiosenna zbiórka zostanie 
zorganizowana w taki sposób, abyśmy 
uniknęli ponoszenia zwiększonych, niepo-
trzebnych kosztów obciążających budżet 
miasta. 

Do zamknięcia tego numeru „Echa” 
zutylizowano 11 Mg (ton) elektrosprzętu, 
6 Mg opakowań po farbach i lakierach, 
5 Mg opon, a wywóz kontenerów jeszcze 
trwał. | JANINA KOZEŃSKA 
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INWESTYCJE

KOPIĄ NA GOŁĘBIEJ 

BOISKO I SALE W PAŹDZIERNIKU

 | Głębokie wykopy można zoba-
czyć na ul. Gołębiej. Od dawna oczeki-
wane prace na tej ulicy rozpoczęły się 
od budowy kanalizacji deszczowej. 
To jedna z najdłuższych (licząca 1,3 km) 
i najtrudniejszych do przebudowy ulic mia-

sta. Są duże spadki terenu, a w miejscach 
wykopów idą już inne rury, m.in. od gazu 
i wody. Po zakończeniu prac ulica zyska na-
wierzchnię z kostki poz-bruk. Jeśli warunki 
atmosferyczne pozwolą jej budowa zakoń-
czy się jeszcze w tym roku. | LM

JESIENNA AURA I DROGI 
 | Deszczowa pogoda nie uła-

twia prac na drogach. Urząd Miejski 
jednak uważnie obserwuje sytuację 

i tam, gdzie jest to możliwe i jest taka 
potrzeba, drogi są wyrównywane 
i dosypywany jest tłuczeń.

Podobnie, jak w roku ubieg łym, 
wszystkie drogi na terenie miasta rów-
nane były wiosną. Na jesień, przed zimą, 
wykonuje się tylko równania uzupełnia-
jące. | RM 

 | Do końca zmierza budo-
wa nowych sal lekcyjnych i sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej nr 2 i Gimnazjum nr 2 przy 
ul. Kasprowicza. 

Wstawione są już okna i drzwi, wygip-
sowane ściany, położone płytki. Rozpo-

częte w czerwcu br. prace mają zakończą 
się w połowie października. Wtedy nastą-
pi odbiór techniczny, ofi cjalne otwarcie 
miasto planuje w listopadzie. 

Kończą się też prace przy budowie 
nowego boiska Orlik na Nowym Osie-
dlu. Amatorzy sportu będą mogli z niego 

korzystać jeszcze w tym miesiącu. Po-
dobnie, jak w przypadku Orlika przy 
ul. Jarosławskiej, na nowo otwartym 
obiekcie organizował zajęcia będzie ani-
mator sportu. O Orlikach więcej piszemy 
na pierwszej stronie w Puszczykowskim 
Przeglądzie Sportowym. | LM
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INAUGURACJA AKADEMII SENIORA

NOWY ROK 
W AKADEMII SENIORA 

 | Tłum seniorów rozpoczął rok 
szkolny w nowym semestrze w Aka-
demii Seniora, która działa w Biblio-
tece Miejskiej im. M. Musierowicz 
Centrum Animacji Kultury. Przyby-
łych gości powitały Burmistrz Mał-
gorzata Ornoch-Tabędzka oraz dy-
rektor Biblioteki Miejskiej Danuta 
Mankiewicz. 

Sala teatralna wypełniona była po 
brzegi. Od razu zaczęło się naukowo – cie-
kawym wykładem rektora poznańskiej 
Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych 
prof. Michała Iwaszkiewicza o dobrych 
obyczajach. 

W części artystycznej w klimat lat 20. 
ub. wieku wprowadzili przybyłych artyści 
Teatru Muzycznego w Poznaniu. Michali-
na Brudnowska z wdziękiem zaśpiewała 
m.in. piosenki „Miłość Ci wszystko wyba-
czy”, „Ada to nie wypada” czy „Ta mała piła 
dziś”, a na fortepianie pięknie wykonał je 
Jacek Skowroński. Na koniec w scenie ro-
dzajowej o starości wystąpili seniorzy, któ-
rzy w ub. semestrze chodzili na warsztaty 
ćwiczące pamięć. 

Inauguracji towarzyszyło otwarcie wy-
stawy obrazów puszczykowskiego malarza 
Jana Rotnickiego, którą sam artysta na-
zwał „Malarstwo niemodne”. Namalowane 

przez niego pejzaże nadal można oglądać 
w Bibliotece Miejskiej. 

Po części uroczystej organizatorzy na-
dal zapisywali chętnych na warsztaty i wy-
kłady. Seniorzy żywo dyskutowali o ofercie 
warsztatowej, wybierali między wieloma 
propozycjami. W tym roku wybór jest 
jeszcze większy niż w ubiegłym, ofertę po-
szerzono o warsztaty literackie, teatralne, 
turystyczne, nauki śpiewu i fizjoterapii. 
Po inauguracji seniorzy mogli posilić się 
ciastem i przekąskami. 

Pierwsze wykłady 25 października 
– Zmiany globalne klimatu i ziemi – prof. 
zw. dr hab. Andrzej Kędziora, 8 listopa-
da – Pogadanka o zdrowiu – dr Krysty-
na Matusiewicz (godz. 17). Lista wszyst-
kich dostępnych wykładów i warsztatów 
w Bibliotece Miejskiej, tel. 61 819 46 49 
oraz na stronie www.biblioteka.iq.pl. | LM 
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HONOROWE TYTUŁY

KRYSTYNA MIŁOBĘDZKA – ur. 8 czerwca 1932 r. w Margoninie k. Chodzieży. Poetka, dramaturg, doktor nauk huma-
nistycznych. Po wojnie zamieszkała w Puszczykowie. Po studiach na UAM w Poznaniu rozpoczęła pracę w Instytucie Technologii 
Drewna jako korektorka. Później wraz z mężem, Andrzejem Falkiewiczem podróżowała po Polsce. Wiele lat spędzili we Wrocławiu. 
W Puszczykowie mieszka z przerwami ponad 20 lat. 
Jako poetka debiutowała w 1960 r. cyklem „Anaglify”. Jest autorką scenariuszy przedstawień teatralnych dla dzieci i prac 
teoretycznych poświęconych teatrowi dziecięcemu. Wydała 12 tomików poezji, dramaty i szkice literackie. Jest laureatką wielu 
nagród. Tom „Po krzyku” uznany został przez „Przekrój” książką roku 2004 i był nominowany do nagrody „Nike” w 2005 r. |

ANDRZEJ FALKIEWICZ – eseista i krytyk teatralny, fi lozof kultury. Ur. się 5 grudnia 1929 r. w Poznaniu w rodzinie 
właścicieli fabryki kosmetyków. W Puszczykowie przed wojną jego rodzice wybudowali dom letniskowy przy ul. Cienistej. 
Studiował w Poznaniu fi zykę i ekonomię. Swoje upodobania skierował jednak ku fi lozofi i i literaturze, a zawodowe życie związał 
głównie z teatrem. Od połowy lat 70. ub. wieku związany był z kulturą niezależną. Publikował w czasopismach i prasie literackiej. 
Pracując dla wielu teatrów, jako kierownik literacki, przemieszczał się wraz z rodziną z miasta do miasta. W latach 1993-1995 
wykładał w Instytucie Filozofi i UAM w Poznaniu. Pod koniec lat 90. XX w. powrócił wraz z żoną Krystyną Miłobędzką 
do Puszczykowa, gdzie powstały jego ostatnie dzieła literackie. 
Wydał kilkanaście utworów literackich. Jest laureatem wielu nagród. Zmarł 22 lipca 2010 r. w Puszczykowie. |

BOŻENA EWICZ – ur. się 12 lutego 1921 r. w Poznaniu. Po wybuchu wojny wysiedlona do Łodzi. W 1945 r. powróciła 
i zamieszkała wraz z rodzicami w Puszczykowie. W tym samym roku rozpoczęła studia w Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych 
w Poznaniu (od 1946 r. PWSSP), które kontynuowała na Wydziale Malarstwa do 1949 r. Do końca życia mieszkała w Puszczykowie. 
Uprawiała technikę olejną i akwarelę. Stworzyła ponad 350 prac. Malowała pejzaże i martwą naturę, zjawiska przyrody, kwiaty 
i portrety. Jej obrazy o tematyce sakralnej zdobią oba kościoły w Puszczykowie, ale także wiele świątyń polonijnych w obu 
Amerykach i Australii. W 1970 r. zaprojektowała, wspólnie z J. Durczakiem, kompozycję ścienną na budynku Liceum 
Ogólnokształcącego w Puszczykowie. Zmarła 23 grudnia 1998 r. w Puszczykowie. |

ZASŁUŻENI 
DLA MIASTA 2010 

 | To była wyjątkowa uroczystość 
– przyznanie tytułów „Zasłużony dla 
Miasta Puszczykowa” 7 października 
w Salonie Artystycznym. Tytuł ten 
w tym roku Rada Miasta nadała wy-
bitnej poetce Krystynie Miłobędzkiej 
i niedawno zmarłemu Andrzejowi 

Falkiewiczowi oraz nieżyjącej Boże-
nie Ewicz. 

Niezwykłą atmosferę, pełną wzruszenia, 
stworzyły wiersz Krystyny Miłobędzkiej 
i fragmenty przygotowywanej do druku, 
biografi cznej książki Andrzeja Falkiewicza 
„Ta chwila”, odczytane pięknie przez Da-

nielę Popławską – aktorkę Teatru Nowego 
w Poznaniu. 

Dyplomy i statuetkę z zatopioną w szkle 
szyszką wręczyli Burmistrz Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka i Przewodniczący Rady 
Miasta Marek Błajecki. Krystyna Miło-
będzka skromnie podziękowała słowami: 
Jestem wzruszona. Dla mnie to za wiele. 
Laudację odczytał prof. Ryszard Przy-
bylski. – Dla mnie Krystyna Miłobędzka 
i Andrzej Falkiewicz to nie dwie, ale jed-
na osoba – dodał. Poetka odebrała też 
z rąk Burmistrz Miasta ufundowaną przez 
Miasto tablicę pamiątkowa poświęconą 
zmarłemu w październiku br. mężowi An-
drzejowi Falkiewiczowi. Tablica zostanie 
umieszczona na jego nagrobku. 

W imieniu Bożeny Ewicz tytuł odebrali 
jej synowie: Wojciech i Tomasz. 

Wystawę obrazów autorki, pochodzą-
cych z kolekcji synów, przyjaciół i Bur-
mistrz Miasta zaprzyjaźnionej z artystką, 
można było obejrzeć tego dnia w Salonie 
Artystycznym. | LM 

KRYSTYNA MIŁOBĘDZKA 
I SYNOWIE BOŻENY EWICZ: WOJCIECH I TOMASZFO
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KULTURA

OBRAZY 
NA WODZIE 

 | Elżbieta Dzikowska była go-
ściem Muzeum-Pracowni Arkadego 
Fiedlera. 2 października podróżnicz-
ka otworzyła wystawę fotografi i swo-
jego autorstwa z „Świat na wodzie”. 

Jest to już trzecia wystawa jej zdjęć w pusz-
czykowskim muzeum.

Fotografi e pochodzą z różnych krajów 
i kontynentów. Tym razem Elżbieta Dzi-
kowska zastosowała interesującą techni-
kę makrofotografi i: w niewielkich frag-
mentach natury związanej z wodą tak 
uchwyciła niezwykłe kształty i barwy, 

że po ich powiększeniu powstały piękne 
obrazy.

Wystawa spotkała się z żywym zain-
teresowaniem licznie przybyłych gości, 
którzy również mogli uzyskać autograf 
podróżniczki. Fotografi e Dzikowskiej bę-
dzie można oglądać w muzeum do 20 paź-
dziernika. | MF, LM

WARSZTATY DLA KAŻDEGO 
 | Biblioteka Miejska Centrum 

Animacji Kultury zaprasza dzieci, 
młodzież oraz dorosłych na zajęcia 
warsztatowe. W ofercie są zajęcia de-
coupage, taneczne (solo latnio, taniec 
towarzyski, funky – hip hop, balet), 
plastyczne, gitarowe, teatralne, ryt-
miczne, wokalne, szachowe. 

Warsztaty odbywają się w godzinach 
popołudniowych w BMCAK. Zapisy oraz 
więcej szczegółów na stronie internetowej 
Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji 
Kultury www.biblioteka.iq.pl, w zakładce 
warsztaty, oraz pod numerami tel. 61 819 
46 49 lub 694 16 48 63. Wszystkich zainte-
resowanych serdecznie zapraszamy.

Poniżej przedstawiamy grafi k zajęć, któ-
ry może jednak ulec zmianom. 
PONIEDZIAŁKI
Sala dziecięca, godz. 16.30-17 – czytanie bajek, 
„Bajkowa przystań”
Sala taneczna, godz. 17-18 – taneczne (funky…) 
– młodzież grupa I, godz. 18-19 
– taneczne (funky….) – młodzież grupa II, 
godz. 19.10-20.10 – body conditi oning 
– dorośli

WTORKI
Sala plastyczna, godz. 15-16 – decoupage 
– dzieci (5-6 lat)
Sala animacji, godz. 17-19 – warsztaty 
szachowe
Sala taneczna, godz. 19-21 – pilastes – dorośli 
(grupa zamknięta)

ŚRODY
Sala animacji, godz. 16-17 – warsztaty 
gitarowe grupa I, 
godz. 17-18 – warsztaty gitarowe grupa II
Sala animacji, godz. 18.15-19.15 – wokalno-
taneczne – dzieci (Pozytywka-Pro)
Sala taneczna, godz. 16-17 – balet 
– dzieci od 7 lat, godz. 17-18 – body 
conditi oning – młodzież/ dorośli 
Sala taneczna, godz. 19-21– solo lati no (grupa 
zamknięta)
Sala dla dzieci 
– język angielski: godz. 16.30-17 (maluchy), 
godz. 17-17.30 (średniaki), 
godz. 17.30-18 – od 7 lat. 
Sala plastyczna, 
godz. 12.30-13.30 – decoupage – dzieci 
od 7 lat, godz. 13.45-14.45 – decoupage 
– dzieci, godz. 17.10-18.40 – decoupage 
– dzieci, godz. 18.45-20.15 
– decoupage – dorośli.

CZWARTKI
Sala plastyczna, godz. 13.15-14.45 – warsztaty 
plastyczne – dzieci
Sala plastyczna, godz. 15-16 – decoupage 
– dzieci 
Sala dziecięca, godz. 16-17 – warsztaty 
teatralne – dzieci młodsze, godz. 17-18 
– warsztaty teatralne – dzieci starsze
Sala taneczna, godz. 15-16 – warsztaty 
rytmiczne – dzieci, godz. 18-19 – warsztaty 
wokalne – dzieci/młodzież

PIĄTKI
Sala taneczna, godz. 15.30-16.15 – taneczne 
(taniec towarzyski) – maluchy, godz. 16.15-
17.15 –taneczne (taniec towarzyski) – grupa 
dzieci I, godz. 17.15 – 18.30 – taneczne (taniec 
towarzyski) - grupa dzieci II, godz. 18.30- 19.45 
– solo Lati no – dorośli, godz. 19.45-21 – taniec 
towarzyski – pary
Sala plastyczna, godz. 17-19 – warsztaty 
fi lcowania – dorośli, godz. 19-20.30 – 
decoupage – dorośli grupa II stopnia (grupa 
zamknięta)

SOBOTA
Sala plastyczna, godz. 10-12 – warsztaty 
plastyczne przygotowujące do egzaminów 
do liceów i studiów o kierunku artystycznym 
– Pracownia Artystyczna Mariusz Dąbrowski. | 
 MAGDALENA PŁACHTA
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KULTURAODZNACZENIE 
DLA BURMISTRZ MIASTA

CO? GDZIE? KIEDY?
WYSTAWA FOTOGRAFII
22 października, godz. 16
Muzeum-Pracownia A. Fiedlera, 
ul. Słowackiego 1
|  Muzeum i Urząd Miejski 
zapraszają na    wystawę fotografi i 
„Dwa spojrzenia na Madagaskar” 
Arkadego Fiedlera w 1937 r. 
i Arkadiusza Ziemby w 2010 r.

RAJD NA OTWARCIE ŚCIEŻKI
24 października, godz. 10
Start pod Urzędem Miejskim, 
ul. Podleśna 4
|  Rajd rowerowy z okazji otwar-
cia ścieżki rowerowej przez 
Nadwarciański Bór Sosnowy. 

Zapisy do 20 października 
pod nr. tel. 61 898 37 41.

ROZMOWY O LITERATURZE
28 października, godz. 18
Biblioteka Miejska Centrum Animacji 
Kultury, ul. Wysoka 1 
| W spotkaniu autorskim „Rozmowy o lite-
raturze” udział wezmą Krystyna Miłobędz-
ka, Maria Frączek, Ewa Kujawska, Maria 
Pałczyńska, Janina Parzy, Ryszard Kra-
wiec, Dariusz Preisler, Andrzej Przybysz.

WYMIANA CIUCHÓW 
30 października, godz. 12 
Biblioteka Miejska Centrum Animacji 
Kultury, ul. Wysoka 1 
|  Wymiana ciuchów, butów i dodat-
ków. Można zabrać ze sobą stojak 
na ubrania, jeśli ktoś ma. Będzie możliwość 

wymiany ciuszków i akcesoriów dziecię-
cych. Kontakt: kasia.kwiatko
@gmail.com, tel. 665 40 82 40.

NOC ANDRZEJKOWA W BIBLIOTECE 
26 listopada, od godz. 18
Biblioteka Miejska Centrum Animacji 
Kultury, ul. Wysoka 1 
|  Noc Andrzejkowa dla dzieci 
w wieku od 5 do 10 lat – w godz. 18-22. 
Liczba miejsc ograniczona. Bilety po 
10 zł do nabycia od 2 listopada.

ANDRZEJKI DLA SENIORÓW 
29 listopada, godz. 18 
Biblioteka Miejska Centrum Animacji 
Kultury, ul. Wysoka 1 
|  Andrzejki dla seniorów: lanie wo-
sku, wróżby i inne atrakcje. Bilety 
po 5 zł w bibliotece. |  OPRAC. LM

 | Odznakę Honorową za Zasługi 
dla Województwa Wielkopolskiego 
nadano uchwałą Zarządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Burmistrz 
Miasta Puszczykowa Małgorzacie 
Ornoch-Tabędzkiej. 

Kapituła Odznaki Honorowej brała pod 

PERŁY ARCHITEKTURY W KALENDARZU 
 | Wyjątkowy kalendarz 

na 2011 rok „Perły architek-
tury puszczykowskiej” można 
nabyć w Bibliotece Miejskiej 
im. M. Musierowicz. Jego 
karty zdobi trzynaście prac 
Elżbiety Wieczorkiewicz, 
przedstawiających najstarsze 
puszczykowskie domy. 

Wydany pięknie kalendarz 
może stać  się  ozdobą  domu 
lub być oryginalnym prezen-

tem, a także wspania łą  pa-
miątką .  Wydawnictwo uka-
zało się w czerwcu br. z okazji 
obchodów XX-lecia samorządu 
w Puszczykowie. Od tego czasu 
w Bibliotece Miejskiej Centrum 
Animacji Kultury można po-
dziwiać wystawę prac Elżbiety 
Wieczorkiewicz. 

Kalendarz do nabycia w Biblio-
tece Miejskiej w cenie 20 zł. | 

 MAGDALENA PŁACHTA 

uwagę m.in. inicjatywę Burmistrz Puszczy-
kowa na rzecz rozwoju kultury w mieście. 
Dostrzeżono: adaptację Pałacu Ślubów 
na Salon Artystyczny, co pozwala na or-
ganizację imprez kulturalnych, utworze-
nie Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej 
– cyklu imprez artystycznych, rozszerze-

nie działalności Biblioteki Miejskiej im. 
M. Musierowicz o oddział Centrum Ani-
macji Kultury, adaptację budynku daw-
nej szkoły na działalność kulturalną, 
utworzenie w mieście Akademii Seniora, 
czyli uczelni dla osób powyżej 55. roku 
życia.| RED
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OŚWIATA

 | Jak co roku, w tym również 
– 17 września – uczniowie puszczy-
kowskich szkół, pod opieką nauczy-
cieli, wzięli udział w akcji „Sprząta-
nie świata”.

Ogólnoświatowy Dzień Sprzątania 
Świata to dla społeczności Szkoły Pod-
stawowej nr 1 czas wytężonego wysiłku, 
by wspólnymi siłami pokazać, jak bardzo 
zależy je uczniom na czystości naszej pla-
nety. Choć pogoda była kapryśna, nie po-
wstrzymała uczniów przed wyruszeniem 
z ogólnoświatową misją posprzątania 
nawet niewielkiego skrawka Ziemi. Sprzą-
tali trasy wycieczkowe w pobliskim lesie. 
Efekty wspólnej pracy były owocne. Dało 

SZKOŁY W AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA 

się zauważyć, że śmieci w okolicy z roku 
na rok jest coraz mniej. 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 przeprowadzili zbiórkę śmieci wokół 

szkoły i na boisku szkolnym (kl. 0 – III) oraz 
w pobliskim lesie (kl. IV – VI). Mimo prze-
lotnie padającego deszczu, akcja przynio-
sła oczekiwane efekty. Wszyscy pracowali 
z dużym zaangażowaniem, czego wyni-
kiem było zebranie czterech worków śmieci 
z otoczenia szkoły oraz 12 worków śmieci 
zebranych w lesie. Była to dla wszystkich 
prawdziwa, pouczająca lekcja przyrody. 
Niektórym, oprócz śmieci, udało się znaleźć 
sporo okazałych podgrzybków i borowików.

Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu 
za zaopatrzenie w rękawiczki, worki oraz 
zorganizowanie wywozu zebranych przez 
nas śmieci. |  MARTA MADAJ, 

 D. KRZYŻOSTANIAK I P. SZULC 

 | Coroczny festyn sportowo-
rekreacyjny stał się już tradycją 
puszczykowskiej Szkoły Podstawo-
wej nr 2. Od trzech lat uczniowie, 
z pomocą rodziców i nauczycie-
li, organizują te radosne imprezy, 
które potwierdzają, że współpraca 
szkoły i domu w wychowaniu na-
szych dzieci i młodzieży nie jest pu-
stym hasłem. 

UDANY FESTYN 
Dzieci przygotowały książki, płyty, za-
bawki. Za wszystko trzeba było płacić, lecz 
szczytny cel zasilenia funduszu szkolnego 
otwierał, nieskore do wydatków, „chude 
wielkopolskie portfele” rodziców, gości 
i nauczycieli. Testem na posiadanie po-
czucia humoru i dystansu do siebie była 
wizyta na stoisku plastyków rysujących 
karykatury. 

Program części sportowej festynu prze-
widywał rywalizację rodziców z dzieć-
mi w meczach koszykówki i piłki nożnej. 
W pierwszym remis nie rozstrzygnął kto 
jest lepszy, w drugim wygrali rodzice (zde-
cydowały z pewnością dłuższe nogi tatu-
siów). Odbyły się konkurencje dla koman-
dosów, hokeistów trawiastych, wędkarzy, 
przeszkodowców, na pozostałych utalento-
wanych uczestników czekało wiele innych 
zabaw. Czterogodzinny festyn stał się rado-
snym świętem szkolno-rodzinnym. Doceni-
ły go nawet władze miasta – wzięli w nim 
czynny udział przedstawiciele Rady Miasta. 

Organizacja imprezy przez uczniów, 
wspólnie z rodzicami i nauczycielami, 
nauczyła dzieci współpracy z dorosłymi, 
a także wiary we własne siły. Bezpośredni, 
pozawywiadówkowy, kontakt rodziców 
z nauczycielami był dodatkową korzyścią 
dla wszystkich. | MARZENNA JOHANIEWICZ

W tym roku, 11 września, dla rozegra-
nia konkurencji sportowych i rekreacyj-
nych skorzystano z gościnności sąsiadów 
– Liceum Ogólnokształcące udostępniło 
Orlik i własne boisko. Ciasta, słodycze, sa-
łatki, potrawy z rożna, kotlety, zupa hisz-
pańska, tosty, koktajle i galaretki zapełni-
ły stoiska na boisku. Tam też zaproszono 
wszystkich zebranych do uczestnictwa 
w loteriach fantowych, grach i zabawach. 
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MIKROREGION

PO ZDROWIE NA ROWERACH 

PRZYBĘDZIE ŚCIEŻKA 

 | Druga edycja Rajdu po Zdro-
wie w Mikroregionie WPN odbędzie 
się 17 października. Tego dnia rano 
uczestnicy wyruszą z siedmiu gmin 
mikroregionu. W naszym mieście 
start o godz. 10 sprzed budynku Urzę-
du Miejskiego przy ul. Podleśnej 4. 

Trasa, licząca 20 km, wiedzie do Jaro-
sławca, przez tereny gmin Stęszew i Komor-
niki i w drodze powrotnej przez Stare Pusz-
czykowo do Centrum Eko-Info (przy dworcu 
PKP Puszczykowo, ul. Poznańska 1). Rajd 
będzie miał umiarkowany stopień trudności 
(piasek, wzniesienia i przewężenia).

Biuro rajdu będzie czynne w Urzędzie 
Miejskim w Puszczykowie w godzinach od 
9 do 10.30. Uczestnicy zobowiązani są do 
posiadania dokumentu tożsamości. Powinni 
posiadać sprawny technicznie rower (wypo-
sażony w hamulec, dzwonek, szkło odblasko-
we z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, 
komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę 
i linkę do przypięcia roweru). Wskazane jest 
posiadanie telefonu komórkowego. Wszyscy 
rajdowicze objęci są ubezpieczeniem.

Każdy uczestnik otrzyma przed startem 
pakiet złożony z daszka okolicznościowego, 
naklejki edukacyjnej, jabłka i butelki wody 
mineralnej. Podczas rajdu uczestnik będzie 
pod fachową opieką medyczną. Na mecie w 

 | Wzdłuż torów kolejowych, 
w lesie, na odcinku od ostatniego za-
budowania przy dworcu PKP w Pusz-
czykowie do ul. Chrobrego, powstaje 
ścieżka rowerowa. Długa na 1,5 km 
i szeroka na 2,5 m ścieżka ma prze-
ciwdziałać rozjeżdżaniu duktów le-
śnych na terenie Nadwarciańskiego 
Boru Sosnowego. Połączy Puszczy-
kowo z Puszczykówkiem. 

Puszczykowie otrzymają ciepły i zdrowy po-
siłek regeneracyjny. Rajd odbędzie się bez 
względu na warunki atmosferyczne. Udział 
jest bezpłatny. 

Rajd ma na celu m.in. zwiększenie wiedzy 
mieszkańców gmin należących do powiatu 
poznańskiego, w tym Mikroregionu Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego na temat 
profi laktyki i ochrony zdrowia, upowszech-
nienie turystyki rowerowej, jako doskonalej 
formy rekreacji oraz profi laktyki zdrowotnej, 
zachęcenie mieszkańców do aktywnego try-
bu życia i pokazanie walorów rekreacyjnych 
Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Imprezę organizuje Towarzystwo Ani-
matorów Rekreacji i Sportu wraz z Urzędem 

Istniejący obecnie pas przeciwpo-
żarowy zostanie wysypany tłuczniem 
kamiennym i wykończony krawężnika-
mi. Na trasie utworzone będzie miejsce 
do odpoczynku, tzw. grzybek, czyli ławki 
z zadaszeniem, staną kosze, 4 tablice edu-
kacyjne, informujące co warto zobaczyć 
w Wielkopolskim Parku Narodowym. Przed 
wjazdem samochodów chronić mają barier-
ki zabezpieczające. Budowa ścieżki ma 

Miejskim w Puszczykowie oraz Stowarzysze-
niem Gmin Mikroregionu WPN. Patronat 
medialny objęli Radio Merkury i Magazyn 
Rowertur. |  MAGDALENA OLEJNICZAK-SALEWICZ

zakończyć się pod koniec października. 
To wspólna inwestycja Wielkopolskiego 

Parku Narodowego i Miasta Puszczykowa. 
Pieniądze pochodzą z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowiska.

Otwarcie ścieżki uczcimy podczas 
rajdu 24 października o godz. 10, 
na który serdecznie zapraszamy. Za-
pisy: tel. 61 898 37 41 do 20 paździer-
nika. Liczba miejsc ograniczona. | LM

PROGRAM: 
godz. 9 – 9.45 – weryfi kacja uczestników 
godz. 10 – start rajdu 
godz. 12 – przyjazd uczestników Rajdu 
wszystkich gmin Mikroregionu WPN 
do Puszczykowa 
godz. 12.15 – ofi cjalne powitanie wszystkich 
rowerzystów, wspólny posiłek i pieczenie jabłek 
na ognisku 
ok. godz. 15 – zakończenie imprezy

Szczegóły i regulamin na stronie: 
www.puszczykowo.pl
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWEORGANIZACJE POZARZADOWE

TYDZIEŃ INICJATYW

NOWELIZACJA USTAWY  CO TRZEBA WIEDZIEĆ!

 | W sobotę, 18 września, roz-
począł się Tydzień Inicjatyw Poza-
rządowych w Puszczykowie. Tego 
dnia mieszkańcy i goście mieli oka-
zję obejrzeć ciekawe pokazy, filmy, 
(m.in. na temat boreliozy, sterylizacji 
kotów, dyskryminacji), wziąć udział 
w grach i zabawach oraz szkoleniach. 

Odbyły się m.in. pokazy tańca bretoń-
skiego (przygotowane przez Stowarzysze-
nie Puszczykowo-Châteaugiron), noszenia 
dzieci w chustach (przygotowane przez 
Stowarzyszenie „W chuście”), szkolenia 
z zakresu wolontariatu (przygotowane 
przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną 
Związek Organizacji Pozarządowych) i ko-
munikacji interpersonalnej (przygotowane 
przez Fundację Aktywności Lokalnej). 

Atrakcje dla najmłodszych przygo-
towało Stowarzyszenie Enter Art. Duże 
zainteresowanie wzbudził pokaz Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Lubonia. Dzieci 
mogły przymierzyć kaski, wejść do pojaz-
du, potrzymać wąż strażacki. Na zakoń-
czenie wystąpił chór z puszczykowskiego 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. 

Przez kilka dni odbywały się spotka-
nia w ramach Akcji „Masz Głos Masz Wy-
bór” oraz drzwi otwarte w organizacjach. 
W szkołach młodzież miała okazję zapoznać 
się z tematyką organizacji pozarządowych 
i wolontariatu. Niektórzy dowiedzieli się, 
że są członkami organizacji (np. koła węd-
karskiego), a część nie wiedziała, że korzy-
sta z oferty realizowanej przez organizacje, 

 | W związku z nowelizacją 
ustaw y o poży tku publicznym 
i wolontariacie Urząd Miejskie 
w Puszczykowie serdecznie zapra-
sza wszystkie organizacje poza-
rządowe do udziału w spotkaniu 
informacyjnym, które odbędzie się 

np. poprzez udział w zajęciach sportowych, 
kulturalnych czy angażując się w działania 
Związku Harcerstwa Polskiego. Niektórzy 
z chęcią angażują się społecznie w takie 
przedsięwzięcia jak Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy i inne ogólnopolskie akcje 
lub lokalnie, np. pomoc pieskom w pusz-
czykowskim przytulisku (wspomaganego 
przez Fundację Animalia). Jedna z uczen-
nic ze Szkoły Podstawowej nr 1 wspomniała, 
że zaangażowała się w akcję ratowania koni. 

Puszczykowska młodzież wie, że wo-
lontariusze nie pracują za darmo – ich 
wynagrodzeniem jest satysfakcja, radość 
z udzielonej pomocy, a także cenna na-
uka i doświadczenie. Takie wypowiedzi 
pozytywnie świadczą o ich świadomości 
obywatelskiej.

Fundacja Aktywności Lokalnej ser-
decznie dziękuje zespołowi Biblioteki 
Miejskiej Centrum Animacji Kultury 
w Puszczykowie za udostępnienie przestrze-
ni do prezentacji działalności organizacji 
mieszkańcom oraz wolontariuszom za po-
moc. Szczególne podziękowania kierujemy 
w stronę członków organizacji, ich wolon-
tariuszy i pracowników zaangażowanych 

w przygotowanie bogatej oferty. 
Lista organizacji zaangażowanych 

w przygotowanie imprezy znajduje się 
na stronie: http://www.fal.org.pl

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
projektu „Puszczykowo z inicjatywą” oraz 
ze środków własnych Fundacji Aktywności 
Lokalnej. W ramach projektu doposażono 
salkę organizacji pozarządowych, która 
znajduje się w budynku BM Centrum Ani-
macji Kultury w Puszczykowie – ul. Wyso-
ka 1. Z dotacji fundacja zakupiła tablicę fl ip-
chart (obrotową), planer miesięczny, stojaki 
na ulotki i materiały organizacji oraz cieka-
we publikacje związane z tematyką organi-
zacji pozarządowych, wolontariatu i aktyw-
ności obywatelskiej (m.in. wydawnictwa 
Instytutu Spraw Publicznych oraz NGO.
pl), na potrzeby przygotowywania poczę-
stunku podczas spotkań zakupiono m.in. 
termosy, kubki, talerze i sztućce. Wyposa-
żenie fundacja przekazała BM CAK, która 
administruje salką i udostępnia ją nieod-
płatnie na potrzeby puszczykowskich orga-
nizacji. W ramach projektu fundacja prze-
kazała do dyspozycji Miasta Puszczykowa 
i organizacji 4 gabloty informacyjne, które 
już wkrótce pojawią się w mieście i dadzą 
dodatkową możliwość kontaktu organizacji 
z mieszkańcami.

Do dyspozycji organizacji jest również 
projektor multimedialny – wystarczy wcze-
śniej skonsultować się z biurem fundacji 
przy ul. Lipowej 6A (tel. 693 19 87 15, e-mail: 
biuro@fal.org.pl). Wypożyczenie jest bez-
płatne. W biurze fundacji i bibliotece moż-
na jeszcze otrzymać bezpłatną publikację 
pt. „Puszczykowo z inicjatywą” zawierającą 
katalog puszczykowskich organizacji wydaną 
w pierwszej edycji projektu. | IWONA JANICKA 

15 października (piątek) o godz. 17 
w sali sesyjnej w budynku Biblioteki 
Miejskiej Centrum Animacji Kultury 
w Puszczykowie. 

Na spotkaniu omówione zostaną naj-
ważniejsze zmiany i nowości w ustawie 
oraz procedury wnioskowania. Jakie 

będą zasady wnioskowania o dotację 
w 2011 roku? Jakie wnioski otrzymają do-
finansowanie? Jak wygląda tryb „małej 
dotacji”? Na te inne pytania pracownicy 
urzędu i zaproszeni goście udzielą wyczer-
pujących odpowiedzi. Serdecznie zapra-
szamy! |  KATARZYNA NOWAK

fot. J. Janicki, S. Kowalec
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 | Od dnia 1 listopada 2010 r. 
do 31 października 2011 r. obowią-
zywać będzie nowy okres zasiłkowy 
dla świadczeń rodzinnych. 

Osoby zamieszkałe w Puszczykowie, 
które korzystają lub zamierzają ubiegać się 
o prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków 
do zasiłku, m.in. na rozpoczęcie roku szkol-
nego powinny złożyć wniosek w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wyso-
ka 1 (stary budynek szkoły podstawowej 
nr 1). Wnioski przyjmowane są już 

ŚWIADCZENIA Z MOPS 
od 1 września br. wraz z niezbędnymi do-
kumentami (m.in. zaświadczenie z Urzę-
du Skarbowego o dochodach uzyskanych 
przez członków rodziny w 2009 r.). Kryte-
rium uprawniające do świadczeń nie 
uległo zmianie i wynosi nadal 504 zł 
miesięcznie na osobę w rodzinie.

W siedzibie ośrodka w godzinach jego 
pracy można pobrać niezbędne druki oraz 
uzyskać szczegółowe informacje (w ponie-
działki w godz. 8 do 16, od wtorku do piątku 
w godz. 7.30 do 15.30).

Druki można pobrać również drogą 
elektroniczną: www.mopspuszczykowo.
neostrada.pl.

Od dnia 1 sierpnia 2010 r. przyj-
mowane są też wnioski o ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego. Nowy okres świadczenio-
wy rozpoczyna się 1 października 2010 r. 
i trwać będzie do 30 września 2011 r. Kry-
terium uprawniające do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego wynosi 
725.00 zł. miesięcznie na osobę w ro-
dzinie. | 

 KAROL MAJEWSKI, KIEROWNIK MOPS

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUSZCZYKOWIE
informuje, że zakończono działania główne projektu:

„W STRONĘ AKTYWNOŚCI”
współfi nansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej 
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

 Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 w ramach projektu wsparcie otrzymało 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia lub bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 12 podopiecznych benefi cjentów ostatecznych; 
 zastosowano następujące instrumenty aktywnej integracji: – Obóz Aktywnej Interwencji,

– Indywidualne sesje doradczo-motywacyjne z psychologiem, – Indywidualne sesje doradcze z doradcą zawodowym i personalnym,
 osiągnięto założone w projekcie rezultaty. 

Adres biura projektu: 62-040 Puszczykowo, ul. Wysoka 1

 | Iwona Janicka z Fundacji Ak-
tywności Lokalnej z Puszczykowa 
znalazła się w trójce nagrodzonych 
w konkursie Ministra Rozwoju Re-
gionalnego Eurolider 2010. Podczas 
inauguracji III Forum Funduszy 
Europejskich nagrody zwycięzcom 
wręczyła Minister Rozwoju Regio-
nalnego Elżbieta Bieńkowska. 

Z dziesięciu nominowanych, trzy osoby 
otrzymały równorzędne nagrody: Iwona 
Janicka z Puszczykowa, Sławomir Białas 

EUROLIDER W NASZYM MIEŚCIE 
z Urzędu Gminy Cmolas (woj. podkarpac-
kie) i Michał Tokarski ze Starostwa Powia-
towego w Piotrkowie Trybunalskim.

Oprócz przyznania tytułu przez kapitu-
łę konkursową, swój głos mógł oddać każ-
dy, kto popierał nominowanych do tytułu 
Eurolider poprzez głosowanie Interneto-
we. Dzięki licznym głosom przez Internet 
puszczykowianka stała się podwójną laure-
atką konkursu.

Celem konkursu o nagrodę Ministra 
Rozwoju Regionalnego Eurolider 2010 

było nagrodzenie i wyróżnienie osób, 
które angażują się w wykorzystanie Fundu-
szy Europejskich poprzez realizację przed-
sięwzięć służących rozwojowi lokalnemu 
i lokalnej społeczności. Poprzez konkurs 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chcia-
ło wyróżnić i nagrodzić najbardziej aktyw-
ne, kreatywne, zaangażowane osoby, które 
działając w swoim najbliższym otoczeniu 
wykorzystują możliwości, jakie stwarzają 
unijne środki. 

Gratulujemy! | LM

AKTUALNOŚCI
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OD DACHU PO FUNDAMENTY
 | Na dworcu PKP w Puszczy-

kówku trwają prace na wszyst-
kich frontach – od dachu po fun-
damenty, na zewnątrz i w środku 
w budynku. 

Najważniejszym elementem prac przed 
jesienno-zimową aurą było zrobienie da-
chu. Został ocieplony, wymieniono deski, 
położono blachę ocynkowaną. – Równo-
legle do tych prac odnawiane bądź wy-
mieniane są elementy drewniane i muru 
pruskiego na zewnątrz – informuje Piotr 
Kryszak z Wydziału Marketingu i Obrotu 
Nieruchomościami PKP. – Prace odbywa-
ją się pod okiem konserwatora zabytków, 
w porozumieniu z nim wykonawca decydu-
je, które deski i cegły zostaną wymienione, 
a które wystarczy odrestaurować – dodaje. 

Podobnie sytuacja wygląda ze stolarką 
okienną i drzwiową. Te elementy, które 
konserwator ocenił jako pierwotne, będą 
odnawiane, natomiast te, które już kiedyś 
zostały wymienione będą zmienione. 

Na tyłach budynku, gdzie rozpoczęły się 

prace remontowe, zabezpieczone zostały 
fundamenty. Założono izolację, a tam gdzie 
były słabe, umocniono je paskami z betonu. 
Fundamenty od strony peronów są odko-
pywane i zabezpieczane. W tym samym 

czasie w środku trwa wyburzanie ścian 
i zdejmowanie posadzek. Niebawem sta-
wiana będzie budka dróżnika. 

Prace mają potrwać do końca roku. | 
 LIDIA MAJDECKA 

SMS Z INFORMACJĄ

WYNAJĘTE LOKALE W PRZYCHODNI 

 | Przypominamy, że jeśli ktoś 
chce otrzymywać bezpłatnie infor-
macje o najważniejszych wydarze-
niach w mieście, m.in. o imprezach 
kulturalnych, sportowych, awariach, 
remontach, bezpłatnych badaniach, 
może zapisać się do serwisu sms-

 | Jak podawaliśmy w nume-
rze wrześniowym „Echa”, miasto 
szuka dzierżawców na pomiesz-
czenia w budynku przychodni przy 
ul. Poznańskiej. Znaleźli się nabyw-
cy na dwa lokale – od 1 październi-

owego miasta. Wystarczy wysłać sms 
o treści: Zapisz01 pod numer 664 070 
805. Każdy, kto się zapisze, średnio 
raz w tygodniu dostanie najważniej-
sze wiadomości z miasta. 

Można też otrzymywać informacje ma-
ilem. W tym celu trzeba zalogować się na 

ka działają tam gabinet rehabilitacji 
i poradnia logopedyczna. 

Warunkiem dzierżawy jest prowadze-
nie w tym budynku działalności medycznej 
bądź paramedycznej. Do tej pory oprócz po-
mieszczeń dla przychodni POZMED, w bu-

stronie www.puszczykowo.pl, w zakładce 
serwis informacyjny. 

Polecamy mieszkańcom tę formę zdo-
bywania informacji o tym, co dzieje się 
w naszym mieście. 

Przypominamy również, że na stronie 
internetowej miasta można zamieszczać 
bezpłatnie ogłoszenia drobne. | LM

dynku są: gabinet dermatologiczny, gabinet 
ginekologiczny, gabinet stomatologiczny. Od 
1 października zaczęły tam działać kolejne 
dwa gabinety: poradnia logopedyczna i ga-
binet rehabilitacji. Miasto czeka na następ-
nych chętnych. | REMIGIUSZ MOTYCKI
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BEZPIECZEŃSTWO

 |  Podobnie jak w ubiegłych 
latach 1 listopada w Puszczykowie 
zmieni się organizacja ruchu na dro-
gach przy cmentarzu. Straż miejska 
bardzo prosi kierowców o zwracanie 
uwagi na znaki. Żeby uniknąć tłoku 
i nerwowej atmosfery zorganizowane 
zostaną objazdy. 

W tym roku ul. Poznańska, od ul. Wspól-
nej przy Szafonierze będzie do godz. 16 

zamknięta. Na ul. Parkowej, Wydmowej, 
Przyszkolnej 1 i 2 listopada obowiązywał 
będzie ruch jednokierunkowy. Na ul. Po-
znańskiej wyłączony zostanie z ruchu pas 
jezdni w kierunku Poznania. Posłuży on 
za parking dla samochodów. 

Nie będzie można zatrzymywać się i par-
kować na ul. Przyszkolnej za parkingiem 
przy przedszkolu aż do ul. Piaskowej. Ma to 
umożliwić kierowcom płynne wyjechanie 

w kierunku Poznania i Mosiny. 
Straż miejska prosi, żeby kierowcy zwra-

cali uwagę na oznaczenia zmieniające ruch 
i na kierujących ruchem, żeby niepotrzeb-
nie nie krążyć ulicami jednokierunko-
wymi. Na przykład jadący ul. Świerkową 
i Libelta w kierunku cmentarza wjadą tylko 
do ul. Przyszkolnej. 

Groby zmarłych w tym dniu odwie-
dzają osoby, które przyjeżdżają z innych 
miejscowości. 
Komendant Straży Miejskiej prosi 
mieszkańców Puszczykowa, którzy 
mają blisko i mogą dojść do cmentarza 
pieszo o pozostawienie samochodów 
na posesjach. Wszystkich kierowców 
straż miejska prosi o zrozumienie 
i cierpliwość. |LM

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
  ZMIANY NA ULICACH 

1 – ulica jednokierunkowa z ul. Wysokiej 
do ronda (lewa strona ulicy Poznańskiej 
– miejsca parkingowe);

2 – ulica jednokierunkowa z ul. Piaskowej 
do drogi przy lesie;

3 – ulica jednokierunkowa z ul. Parkowej 
do ul. Przyszkolnej;

4 – ulica jednokierunkowa z ul. Parkowej 
do ul. Przyszkolnej;

5 – ulica jednokierunkowa z drogi 
przy lesie do ul. Piaskowej 
(zakaz zatrzymywania się i postoju);

6 – otoczony taśmą parking 
przy ul. Wysokiej (prawa strona ulicy 
w kierunku do Poznania)

cji, zrobiony kosztorys i projekt. Członkowie 
związku chcieliby, żeby schronisko powsta-
ło w ciągu najbliższych czterech lat. Będzie 
to duże schronisko, wielkością odpowiada-
jące temu w Poznaniu przy ul. Bukowskiej. 

W skład związku wchodzą gminy: Pusz-
czykowo, Mosina, Komorniki, Kórnik, Su-
chy las, Murowana Goślina, Czerwonak, 
Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn i Klesz-
czewo. | LM

POWSTANIE SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT 
 | 28 września i 4 września odby-

ły się walne zgromadzenia członków 
założycieli Związku Międzygminne-
go „Schronisko dla Zwierząt Skało-
wo”, na którym ukonstytuowały się 
władze zarządu. 

Po sześciu latach trudnych procedur 
administracyjnych można mieć nadzie-
ję, że schronisko dla zwierząt, tak bardzo 
potrzebne każdej gminie, rzeczywiście 

powstanie. Podczas zgromadzenia wybra-
no władze związku. Przewodniczącą zgro-
madzenia została Burmistrz Puszczykowa 
Małgorzata Ornoch-Tabędzka, przewod-
niczącym zarządu Burmistrz Kostrzyna 
Paweł Iwański. Przedstawiciele – wójtowie 
i burmistrzowie – 11 gmin wchodzących w 
skład związku byli zgodni, co do tego, że 
prace powinny rozpocząć się jak najszybciej. 
Zlecona zostanie aktualizacja dokumenta-
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ZNANI SPRAWCY 
ZNISZCZENIA WIAT 

 | Funkcjonariusze Komi-
sariatu Policji w Puszczykowie 
ustalili sprawców dewastacji 
wiat przystankowych. 

O tym, że w Puszczykowie znisz-
czono 11 wiat przystankowych, pi-
saliśmy w numerze wrześniowym 
„Echa Puszczykowa”. Jak ustalili 
policjanci, sprawcami okazały się 
trzy osoby (w tym jedna nieletnia). 
Dokonały wyżej wymienionego 
przestępstwa, używając i strze-

ODESZLI 
19.09.1926 ZBISŁAW TOMASZ LENART 20.09.2010

08.10.1930 ROMAN ŻARSKI 21.09 2010 

 | INTERWENCJE. Straż miejska 
interweniowała 86 razy. 15, m.in. obrócone 
znaki drogowe, wyrzucone nielegalnie śmie-
ci, usunięcie padliny z drogi, przekazano 
do firmy Flora, 11 – awarie oświetlenia, 
uszkodzone chodniki, dziury w jezdniach 
– do Referatu Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego, 1 (awaria oświetlenia) 
do Enei, 3 do policji, 3 – w tym odpompo-
wywanie zalanych ulic miasta – do firmy 

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ 
25.08.2010  21.09.2010

Eko-Rondo, 3 oraz 1 – pochylone drzewa 
– do WPN. 

 | POUCZENIA. W związku ze złym 
parkowaniem strażnicy 11 razy pouczyli kie-
rowców, 10 osób pouczyli za wykroczenia 
porządkowe, takie jak zajęcie pasa drogowe-
go, zakłócanie ciszy, nadmierne zadymienie 
i zanieczyszczenie drogi. 

 | UKARANI. Ukarano 128 kierow-
ców mandatem karnym za przekroczenie 
prędkości (fotoradar) na kwotę 18 375 zł, 

7 osób na kwotę 950 zł za spalanie i podrzuca-
nie śmieci, niedopilnowanie zwierząt, wjazd 
do lasu, parkowanie na pasie zieleni.

Poza tym strażnicy patrolowali miej-
sca, w których dochodzi do wykroczeń. 
Do przytuliska Eko-Rondo odwieźli trzy 
bezpańskie psy, sprawdzili 10 umów 
na wywóz nieczystości. 

Strażnicy miejscy zabezpieczali imprezy 
w ramach Dni Puszczykowa, miejsce koli-
zji drogowej i dwukrotnie pełnili wspólne 
służby ze strażą WPN. |  DARIUSZ BOROWSKI, 

 KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PUSZCZYKOWIE


Naszemu koledze

Tomaszowi Lipczakowi

Wyrazy głębokiego współczucia
Z powodu tragicznej śmierci

Żony
Marii Lipczak

SKŁADAJĄ

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Z KOMISARIATU POLICJI W PUSZCZYKOWIE

Jesteśmy z Tobą

ZMIANA GODZIN 
URZĘDOWANIA

 | Od 1 października zmieniły się go-
dziny dyżurów straży miejskiej w Puszczy-
kowie. Obecnie strażnicy pracują od ponie-
działku do piątku w godz. 7 do 20; w sobotę 
bez zmian: od godz. 8 do 16. Straż nie pracu-
je w niedziele. | LM

ZMIANA W ROZKŁADZIE 651
 | Na wniosek mieszkańców i uczniów 

Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy-
kowie od 1 października nastąpiła zmiana 
w rozkładzie autobusu na linii nr 651. Zmie-
ni się godzina odjazdu autobusu z Dębca 
z godz. 7.25 na godz. 7.15, tak żeby przyjazd 
na Libelta w Puszczykowie umożliwił swo-
bodne dojście na 7.55 do LO. | LM

BEZPIECZEŃSTWO

lając do wiat z pistoletu pneuma-
tycznego. W wyniku tego wybryku 
chuligańskiego zniszczonych zostało 
11 wiat przystankowych w Puszczyko-
wie, a także 7 w Mosinie, 5 w Wirach 
oraz 2 w Łęczycy. Łączna wartość 
strat oszacowana została przez miasta 
na kwotę ponad 10 tys. zł. 

Ci sami sprawcy skradli gaśnice 
proszkowe na szkodę jednej ze Wspól-
not Mieszkaniowych w Puszczykowie. 
Postępowania w wymienionych spra-
wach trafią do prokuratury i sądu. 
Uszkodzenie oraz kradzież mienia 
zagrożone są karą pozbawienia wolno-
ści do lat 5. |  ROBERT RASZTORF, 

 KOMENDANT POLICJI W PUSZCZYKOWIE 
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INFORMATOR MIEJSKI
TELEFONY ALARMOWE
Numer Alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne 994
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992

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

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

ROZKŁAD JAZDY DO POZNANIA
PKP Puszczykówko > Poznań 
4:46*, 5:57**, 6:12p, 6:29p, 6:53**, 7:23*p, 8:32, 9:04**, 10:11**, 11:54**p, 12:49**, 
14:02**, 15:26**, 16:30p, 17:23**, 19:22**, 21:06**, 21:55**p
Poznań > Puszczykówko
5:05, 6:15**, 6:45**, 7:45**, 10:00**, 11:48**, 12:45*, 13:15**p, 13:45, 14:15p, 14:45**, 
15:12**p, 15:45, 16:15**p, 16:45**, 17:55, 18:45**, 19:45, 21:45**, 22:45** 
Ze stacji Puszczykowo pociągi odjeżdżają 3 min. później, 
bez gwiazdek – kursuje tylko w dni robocze, *kursuje w dni robocze i soboty, ** kursuje w dni robocze, 
soboty i niedziele, p – nie zatrzymuje się w Puszczykowie

MPK Linia 651 Puszczykowo, Niwka szpital > Poznań Dębiec
4:54, 5:32*, 5:34, 6:29, 7:15, 7:32**, 8:39, 9:32**, 9:55, 10:44, 11:32**, 11:45, 12:40, 
13:32**, 14:15, 14:49, 16:12**, 16:15, 16:49, 18:10, 18:12**, 20:10**, 20:15, 22:22**, 
22:29, 00:00*** 
Na kolejnych przystankach w Puszczykowie autobusy są co minutę lub dwie: Nadwarciańska, Dworco-
wa, Puszczykówko D.K., Libelta, Piaskowa, rondo, Kościelna, Wiosenna, Źródlana, Puszczykowo, D.K. 

Poznań Dębiec > Niwka szpital 
4:25, 4:45*, 5:05, 5:40, 6:15**, 6:35, 7:15, 8:15**, 8:20, 9:25, 10:15**, 10:45, 11:35, 12:15**, 
12:35, 13:30, 14:15**, 14:30, 15:20, 16:20, 16:55**, 17:40, 18:55**, 19:15, 21:15, 23:15*** 
Na następnych przystankach w Puszczykowie autobusy są kolejno co minutę lub dwie później: 
Źródlana, Wiosenna, Kościelna, rondo, Piaskowa, Libelta, Puszczykówko D.K., Dworcowa, 
Nadwarciańska, Niwka szpital.
Bez gwiazdek – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, * kursuje tylko w soboty z wyjątkiem 
świąt, ** kursuje tylko w soboty, niedziele i święta, *** kursuje w dni robocze, soboty, niedziele i święta. 

Linia Eko-Rondo Puszczykowo/Niwka > Poznań/Dębiec
4:30*, 5:20, 6:20*, 7:00, 8:10**, 9:10, 10:10**, 11:15, 12:10**, 13:15, 14:05**, 15:05, 
15:55**, 17:40**, 19:00**, 20:40**, 22:00**, 23:30***
Dębiec/Poznań > Puszczykowo/Niwka
5:20*, 6:20, 7:00*, 8:10, 9:10**, 10:10, 11:15**, 12:10, 13:15**, 14:05, 15:00**, 15:55, 
16:40**, 18:20**, 19:50**, 21:30**, 22:30**
Bez gwiazdek – kursuje w dni robocze, *kursuje w dni robocze i soboty, 
**kursuje w dni robocze, soboty i niedziele , ***kursuje tylko w piątki

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

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW
BURMISTRZ MIASTA Małgorzata Ornoch-Tabędzka
Poniedziałki 14.00 – 16.00, Środy 8.00 – 10.00 
ZASTĘPCA BURMISTRZA Tomasz Zwoliński
Wtorki 12.00 – 15.00, Czwartki 9.00 – 12.00
Prosimy o wcześniejsze umawianie się na wizyty u Burmistrzów Miasta.

SEKRETARZ Maciej Dett laff 
Poniedziałki 13.00 – 15.00, Środy 8.00 – 10.00
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA Marek Błajecki
e-mail: marek.blajecki@wp.pl
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO 
Janusz Szafarkiewicz
e-mail: januszszafarkiewicz@wp.pl
DYŻURY RADNYCH
Poniedziałki 16.00 – 17.00
Po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznie lub e-mailowo.

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