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FELIETON

Wakacyjne lektury
Szanowni Państwo,

Nareszcie w czasie wakacji mogłam sięgnąć po zaległe lektury. Ich wybór nie był 
przypadkowy, ponieważ  książki otrzymałam od autorów i po prostu bardzo chciałam 
je poznać. Andrzeja Falkiewicza nie można czytać jednym tchem. Rozpoczęłam 
przeglądanie  „Takim ściegiem”, jego zapisków z lat 1974-1976 jeszcze w kwietniu. 
Otrzymałam tę książkę  ze wzruszającą dedykacją „od wiernego mieszkańca”. 

Na początku szukałam głównie wspomnień o znamienitej poznańskiej rodzinie, którą znałam z opowiadań i o Puszczykowie, 
w którym państwo Falkiewiczowie mieli przed wojną swoją letnią rezydencję. Potem otwierałam przypadkowe kartki i odkrywałam 
nawet w krótkich esejach obraz autora niezwykle przenikliwego w charakteryzowaniu ludzi i otoczenia. Na kolejnych stronach 
komentuje wydarzenia literackie, snuje sam ze sobą fi lozofi czne debaty o życiu, religii, kulturze, sztuce i poszukuje potwierdzenia  
wartości swojego pisarstwa.  Niestety odszedł i nie zdążyłam nominować go do tytułu zasłużonego dla miasta Puszczykowa za życia. 
Będę szczęśliwa jeśli uda mi się jego postać  przybliżyć Puszczykowu po śmierci.

Zarówno prozę pana Andrzeja Falkiewicza, jak i poezję jego żony Krystyny Miłobędzkiej, można odnaleźć w naszej 
Bibliotece Miejskiej. Jest w tym pewien paradoks, że mieszkając od lat w Puszczykowie,  nie  byli do tej pory znani szerokim 
kręgom miejscowych czytelników.  

Lektury pana  Andrzeja Falkiewicza odnalazłam zbyt późno. Tym prędzej  chcę  podzielić się odkryciem zupełnie  nowej 
twarzy Pana Dariusza Preislera. Okazuje się, że znany zapewne wielu puszczykowianom trener młodzieży w Akademii Tenisa, 
fi rmowanej przez Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, poza  umiejętnością używania rakiety tenisowej potrafi  jeszcze 
znakomicie trzymać w ręce pióro! „Sztuka Kaligrafi i” jest debiutem literackim  pana Preislera. Jest to pięć krótkich opowiadań 
o niezwykłym klimacie, w których historia i fi lozofi a pozostają na usługach literackiej fi kcji. Najbardziej zapadła mi w serce 
„Petryczka” –  opowieść o magicznej więzi syna ze zmarłymi rodzicami. Może dlatego, że z podobnej więzi wielu z nas trudno 
się uwolnić...  Nie wiem, gdzie można kupić tę książeczkę, ale na pewno można ją wypożyczyć w bibliotece przy ul Wysokiej. 
Polecam ją gorąco wszystkim, a szczególnie tym, którzy znają pana Darka tylko z jednej, tenisowej strony. 

Z radością odnotowuję, że Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz, Centrum Animacji Kultury z każdym 
miesiącem działa coraz prężniej. W końcu czerwca były artystyczne półkolonie dla dzieci, w lipcu odbywały się warsztaty 
Akademii Seniora, a w ostatnich dwóch tygodniach sierpnia, w gościnnych pomieszczeniach Centrum Animacji Kultury 
poprowadzone zostaną warsztaty dla dzieci. Tym razem zorganizowane przez Akademię Nowoczesnej Mamy. Natomiast  
już we wrześniu rozpoczną się  zajęcia warsztatowe dla małych i dużych, inauguracja nowego roku akademickiego seniorów 
i kolejna edycja Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej. Co mnie jednak najbardziej cieszy, to zupełnie niestandardowa 
działalność wydawnicza naszej biblioteki. W tym roku oprócz wznowienia książeczki pana Andrzeja Przybysza „Puszczykowo 
miasto ogród” biblioteka wydała płytę z Listem do Koryntian w interpretacji Krzysztofa Kolbergera oraz piękny, dwujęzyczny 
kalendarz na rok 2011 „Perły puszczykowskiej architektury”, z rysunkami najstarszych puszczykowskich domów. 

Wszystkie te wydawnictwa dostępne są w bibliotece i będzie je można nabyć również  na stoisku biblioteki i urzędu 
miejskiego w dniu 4 września na zakolu, w czasie Dni Puszczykowa. W tym roku organizatorem dorocznego święta miasta jest 
po raz pierwszy właśnie Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury. W imieniu pani dyrektor 
i swoim własnym, jako gospodyni miasta, SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAM! | 

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA, BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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RADA MIASTA

 | Sesja 28 lipca br. przebiegała 
w dość napiętej atmosferze. Radni 
różnili się w wielu kwestiach, co za-
owocowało wycofaniem z porządku 
obrad albo nieprzyjęciem niektórych 
uchwał. 

Część radnych podważyła zasadność 
podejmowania uchwały w sprawie wnie-
sienia skargi do sądu administracyjnego 
na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej.  Skarga 
miała na celu ustalenie przez sąd, kto po-
winien formułować uchwałę i czy musi być 
tożsama z wnioskiem komisji rewizyjnej.  
Za jej przyjęciem i odrzuceniem była taka 
sama liczba głosów: 7 za i 7 przeciw, co spo-
wodowało odrzucenie projektu i uniemożli-
wiło wyjaśnienie procedury.  

Radni zgodni byli w kwestii udziele-
nia pomocy gminie Wilków – najbardziej 
poszkodowanej w Polsce podczas powo-
dzi. Puszczykowo postanowiło przekazać 
10 tys. zł. na usuwanie skutków powodzi, 
w tej zalanej w 90% gminie.  

W porządku obrad był projekt uchwały 
w sprawie wydzierżawienia w trybie bez-
przetargowym działki, na której działal-
ność, w tym przytulisko dla psów, prowa-
dzi fi rma Eko-Rondo. Projekt przewidywał 
m.in. powiększenie i uporządkowanie tere-
nu przytuliska. Głosami 8 radnych zdecy-
dowano się jednak nie głosować projektu 
uchwały. Więcej na ten temat na s. 10.

LIPCOWE SESJE 
Kolejne uchwały dotyczące budżetu 

miasta przegłosowano pozytywnie. Pierw-
sza z nich określiła tryb prac nad projek-
tem uchwały budżetowej, druga – zakres 
i formę informacji o przebiegu wykonania 
budżetu miasta za pierwsze półrocze i in-
formacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy fi nansowej. 

Nie było natomiast zgody przy rozpa-
trywaniu uchwał dotyczących zaciągnięcia 
przez miasto kredytu lub emisji obligacji. 
Do obligacji, jako proinwestycyjnego in-
strumentu fi nansowania, gorąco przekony-
wała radnych Burmistrz Miasta Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka. Obligacje nie znalazły 
jednak zwolenników.  Przeciwko emisji 
wypowiedziało się 9 radnych, 5 wstrzyma-
ło się od głosu.

Skarbnik przypomniał, że uchwalony 
przez Radę w styczniu br. budżet, przewi-
dywał deficyt budżetowy i że w sytuacji 
braku zgody na emisję obligacji niezbęd-
ne do realizacji tegorocznych inwestycji 
będzie zaciągnięcie kredytu do 5 mln zł. 
Po burzliwej dyskusji, przeciwko zagłoso-
wało 5 radnych, 7 było za, 2 osoby wstrzy-
mały się od głosu. Uchwałę przyjęto, ale po 
dalszej analizie prawnej przepisów Ustawy 
o samorządzie gminnym okazało się, że ze 
względu na brak bezwzględnej większości 
głosów uchwała jest nieważna. Przy za-
grożeniu nieotrzymania na czas środków 
z budżetu państwa (udziału w podatku PIT) 

konsekwencją może być brak pieniędzy 
na realizację zobowiązań w związku z pro-
wadzonymi inwestycjami, jak również na 
bieżące utrzymanie miasta.

W związku z przerwą wakacyjną kolejne 
głosowania nad sposobem finansowania 
zobowiązań i ewentualnymi zmianami bu-
dżetu będą możliwe dopiero we wrześniu. 

SESJA, KTÓREJ NIE BYŁO
14 lipca miała odbyć się 52 sesja Rady 
Miasta, z powodu braku quorum, 
Rada nie była jednak władna podej-
mować uchwał. Do wymaganego ustawą 
quorum zabrakło jednej osoby. Wobec tego 
nie można było przyjąć zaplanowanych 
uchwał,  dotyczącej skargi w sprawie ab-
solutorium, co pozwoliłoby odwołać się do 
sądu od decyzji RIO, a także uchwał doty-
czących budżetu. Głosowania na te tematy 
odbyły się na sesji 28 lipca. |  LIDIA MAJDECKA 

SPIS UCHWAŁ PRZYJĘTYCH 
NA SESJI 28 LIPCA:

 | Nie jest prawdą, jak pisze autor ar-
tykułu podpisany LM, że Komisja Rewi-
zyjna złożyła wprawdzie wniosek do RIO 
o nieudzielenie absolutorium (podpisany 
przez dwóch z pięciu członków komisji). 
Prawdą jest, że wniosek został podpisany 
przez czterech radnych (wszystkich rad-
nych obecnych na posiedzeniu komisji). 

Drugie sprzeczne z prawdą zdanie to: 
W opinii RIO doszło jednak do błędu 

w procedurze przy formułowaniu uchwa-
ły. Prawdą jest, że: Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 
09 czerwca 2010 roku orzekło nieważ-
ność postanowień uchwały Nr 288/10/V 
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwiet-
nia 2010 roku w sprawie absolutorium 
za rok 2009 dla Burmistrza Miasta Pusz-
czykowa jako podjętej sprzecznie z przepi-
sami prawa. 

SPROSTOWANIE dotyczy art. „JESZCZE O ABSOLUTORIUM”, nr 6/2010  
Kolejnym zdaniem sprzecznym z prawdą 

jest, że Przewodniczący Rady Miasta Pusz-
czykowa podejmie decyzję w o dalszym 
postępowaniu. Prawdą jest, że o dalszym 
postępowaniu może zadecydować jedynie 
Rada Miasta Puszczykowa. | ZBIGNIEW CZYŻ, 

 ANDRZEJ BALCEREK, WŁADYSŁAW HETMAN

Do kwestii poruszonych w spro-
stowaniu odniesiemy się w następ-
nym numerze „Echa”. | REDAKCJA

 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 
fi nansowej gminie Wilków w województwie 
lubelskim na usuwanie szkód wyrządzonych 
przez powódź w maju i czerwcu 2010 r.

 Uchwała w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej.

 Uchwała w sprawie zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Miasta Puszczykowa za pierwsze półrocze, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy fi nansowej oraz informacji 
o przebiegu wykonania planu fi nansowego 
jednostek za pierwsze półrocze.
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
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SAMORZĄDSAMORZAD

 | „Wśród polskich samorządów 
pojawiła się elita“ –  tak w dzienni-
ku „Rzeczpospolita” rozpoczyna się 
artykuł omawiający ranking naj-
bardziej innowacyjnych polskich 
samorządów. Z satysfakcją można 
odnotować, że w elitarnym gronie 
znalazło się Puszczykowo. Pośród 
gmin miejskich i miejsko-wiejskich 
Puszczykowo sklasyfi kowane zostało 
na 11 miejscu w Polsce. Wyprzedzili-
śmy też wszystkie gminy wojewódz-
twa wielkopolskiego. Kolejna gmina 
z naszego regionu, Ostrów Wielko-
polski, zajęła 24 miejsce. 

– Mamy ogromną satysfakcję, że nasza 

kilkuletnia praca, aby do przestrzeni pu-
blicznej szeroko wprowadzić nowocze-
sne technologie przyniosła uznanie i tak 
wysoką pozycję – powiedziała burmistrz 
Małgorzata Ornoch-Tabędzka. – Dostęp 
do internetu, możliwość załatwiania spraw 
urzędowych drogą elektroniczną, to tylko 
jedne z wielu nowoczesnych sposobów wy-
miany informacji przez nas wdrożonych. 
Ostatnio uruchomiliśmy informacyjny ser-
wis mailowy i esemesowy. Nie zamierza-
my więc osiadać na laurach. Postrzegam 
wprowadzanie innowacji jako stały proces. 
Jeszcze niedawno nasze cele definiowa-
ły głównie kilometry sieci kanalizacyjnej 
czy wodociągowej. Dzisiaj o pozycji gminy 

PUSZCZYKOWO 
WŚRÓD ELITY! 

i standardzie życia mieszkańców decyduje 
sposób, w jaki władza korzysta z dobro-
dziejstw nowoczesności. 

W rankingu gmin, które najlepiej za-
rządzały swoimi finansami i jednocześnie 
najwięcej inwestowały Puszczykowo zacho-
wało miejsce w czołówce, choć niższe niż 
rok temu. Mimo to, 34 lokata (wśród 903 
gmin) bardzo cieszy, szczególnie w sytuacji 
relatywnie niskich podatków od działalności 
gospodarczej i ograniczonych z tego powodu 
możliwości inwestycyjnych.  

Z wielkopolskich gmin Puszczykowo 
wyprzedziły jedynie Ostrów Wielkopolski, 
Murowana Goślina i Kórnik, który w tym 
rankingu zajął pierwsze miejsce. Gminie 
Kórnik, naszemu partnerowi w Mikrore-
gionie Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go, serdecznie gratulujemy! | KN

 | Mieszkańcy Puszczykowa 
po raz kolejny zaprezentowali oby-
watelską postawę. W drugiej turze 
wyborów prezydenckich frekwen-
cja w Puszczykowie była najwyższa 
w Wielkopolsce. Wyniosła 71,64%. 
Z tego 71,96% wyborców swój głos 

odda ło na Bronisława Komo-
rowskiego a 28,04% na Jarosława 
Kaczyńskiego. 

Przypomnijmy, że także pierwszej tu-
rze frekwencja w Puszczykowie była naj-
lepsza w województwie, wyniosła wów-
czas 69,07%. | LM

NAJLEPSZA FREKWENCJA  

 | Majo-
w y spis po-
wszechny po-
kazał, że przy 
p o s e s j a c h 
b r a k  j e s t 
c z y t e l n y c h 
i  ośw ie t lo -
nych t abl i-
czek z nume-
rami domów. Urząd Miejski apeluje 
o odpowiednie znakowanie nie-
ruchomości. Numer posesji powinien 
być umieszczony na ścianie frontowej, 
a gdy budynek jest w głębi działki, także 
na ogrodzeniu. Przypomina o tym Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji i podaje, że straż miejska może 
nałożyć 250 zł mandatu za brak widocz-
nego numeru posesji. Miasto nie zamie-
rza podejmować takich kroków wierząc, 
że mieszkańcy sami wywiążą się ze swo-
ich obowiązków. Urząd Miejski apeluje 
o obywatelską postawę. | LM

TABLICZKI 
Z NUMEREM   

 | Urząd Miejski w Puszczykowie 
apeluje o meldowanie się i płacenie 
podatków w miejscu faktycznego 
zamieszkania. 

Cieszy fakt, że Puszczykowo wybierane 
jest przez wielu, jako miejsce do zamiesz-
kania. Martwi jednak, że osoby, które 
przeprowadziły się tutaj, zameldowane są 
ciągle w innych miejscach. To wyraźnie 
przekłada się na dochody gminy. Podatek 
dochodowy tych osób, zamiast do budże-
tu Puszczykowa, wpływa do kasy miast, 
w których są zameldowane. Tymczasem, 
jako mieszkańcy Puszczykowa, mogą mieć 
wpływ i wkład w rozwój inwestycji w mie-

ście. Dlatego Urząd Miejski apeluje 
o meldowanie się osób faktycznie 
mieszkających w Puszczykowie. 

Wystarczy też zadeklarować w Pierw-
szym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu 
przy ul. Chłapowskiego 17/18 wolę rozli-
czania się właśnie w tym urzędzie z tytu-
łu mieszkania w Puszczykowie. Wtedy 
szanse na kolejną drogę, plac za-
baw, czy inne inwestycje wzrasta-
ją, bo zwiększą się dochody mia-
sta. Można je też zwiększyć terminowe 
regulowanie należności podatkowych 
– od nieruchomości i od środków trans-
portowych. | LM

PROŚBA O MELDUNEK   
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AKTUALNOŚCI

 | Pr z y pom i na my, że już 
23 sierpnia zdarzy się niepowta-
rzalna okazja do zakupu jedynej 
zabudowanej nieruchomości będą-
cej własnością miasta przeznaczo-
nej na sprzedaż, w świetnej loka-
lizacji przy zbiegu ul. Poznańskiej 
i Słonecznej. 

Nieruchomość zabudowana jest bu-
dynkiem mieszkalnym, murowanym, 
dwukondygnacyjnym podpiwniczonym, 
o powierzchni użytkowej 271,10 m², z ga-
rażem w budynku o powierzchni 23,4 m². 
Teren jest zagospodarowany i ogrodzony. 

LICYTACJA MIEJSKIEJ 
NIERUCHOMOŚCI 

Budynek wyposażony w instalację wod-
ną, centralnego ogrzewania, elektryczną, 
gazową i telefoniczną oraz kanalizację sa-
nitarną. Wjazd od strony ul. Słonecznej.

Przetarg ustny odbędzie się 
23 sierpnia 2010 r. o godz. 10 
w sali sesyjnej Urzędu Miejskie-
go w Puszczykowie, ul. Wysoka 1. 
Cena wywoławcza wynosi 1,5 mln zł. 
Wadium, w wysokości 150 tys. zł należy 
wpłacić do 20 sierpnia 2010 r. na kon-
to Urzędu nr 46 9048 0007 0000 6028 
6000 0002 w GBS Mosina.

Możliwość obejrzenia nieruchomości 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr 177/29, 177/30 
i 177/31, położonych w Puszczykowie w rejonie 
ulicy Sobieskiego, obręb Puszczykowo Stare, 
ark. 5.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, 
poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta 
Puszczykowa Nr 191/09/V z dnia 29.04.2009 
r. zmienionej Uchwałą Nr 286/10/V z dnia 
21.04.2010 r., zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr 177/29, 177/30 i 177/31, położo-
nych w Puszczykowie w rejonie ulicy Sobies-
kiego, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 30.08.2010 r. do 27.09.2010 r., 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie 
przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, 
w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 13.09.2010 r. o godz. 14:00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy 
ul. Podleśnej 4, budynek A.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy 
kto kwesti onuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Miasta Puszczykowa z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 15.10.2010 r.
 BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA 
 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów nadwarciańskich 
położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: C. 
Ratajskiego i Nadwarciańskiej – STREFA I.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 
ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 

oraz uchwały Rady Miasta Puszczykowa 
nr  150/05/IV z dnia 8.02.2005 r. zmienionej 
Uchwałą Nr 266/10/V z dnia 20 stycznia 2010r, 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenów nadwar-
ciańskich położonych w Puszczykowie w rejonie 
ulic: C. Ratajskiego i Nadwarciańskiej – STREFA I 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 30.08.2010 r. do 27.09.2010 r., 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie 
przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, 
w godzinach od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 

planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 13.09.2010r. o godz. 15:00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy 
ul. Podleśnej 4, budynek A.
Zgodnie z art. 18 ust. 1  ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy 
kto kwesti onuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Miasta Puszczykowa z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 15.10.2010 r.
 BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA 
 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA

po telefonicznym uzgodnieniu. Dodat-
kowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Puszczy-
kowie, ul. Podleśna 4, pokój nr 7, 
bud. B, tel. 61 898 37 29 i pokój nr 2 
bud. A tel. 61 898 37 30. 

Szczegóły na stronie 
www.puszczykowo.pl | RED
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OGŁOSZENIA DROBNE 
na www.puszczykowo.pl 
Chcesz coś sprzedać lub kupić, 
szukasz pracy lub pracownika? 
Chcesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenie 
drobne? Szybko i sprawnie możesz to zrobić 
na stronie www.puszczykowo.pl, 
w zakładce ogłoszenia drobne.

 | W czerwcu 2010 r. spółka 
POZMED, dzierżawca budynku 
przychodni przy ul. Poznańskiej 36 
w Puszczykowie zwróciła się do Bur-
mistrz Miasta o rozwiązanie umowy 
dotychczasowej dzierżawy. Prośbę 
swoją motywowała koniecznością 
zaprzestania działalności medycznej 
przynoszącej straty spowodowane 
zbyt niską liczbą pacjentów i niskim 
kontraktem z NFZ. 

Ponieważ celem miasta było i jest utrzy-
manie przychodni lekarza rodzinnego w tej 
właśnie lokalizacji, to w konkretnej sytuacji 
zagrożenia pozostawienia ok. 1500 pacjen-
tów bez opieki medycznej, Burmistrz Mia-
sta podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursu 
na dzierżawę pomieszczeń niezbędnych 
do prowadzenia praktyki lekarza rodzinne-
go na okres 3 lat. 

Po dokonaniu analizy, jak duża po-
wierzchnia potrzebna jest do prowadze-
nia praktyki lekarza rodzinnego liczącej 
od ok. 1500 do 2700 pacjentów stwierdzo-

 | Zgodnie z art. 37 Ustawy o fi -
nansach publicznych Burmistrz 
Miasta Puszczykowa zobowiązana 
jest do podania do publicznej wiado-
mości wykazu osób, którym w zakre-
sie podatków lub opłat udzielono ulg.

Zgodnie z art. 67a paragrafem 1 Ustawy 
Ordynacja podatkowa „organ podatkowy, 
w przypadkach uzasadnionych ważnym in-
teresem podatnika lub interesem publicz-
nym, może: 

 odroczyć termin płatności podatku 
lub rozłożyć zapłatę podatku na raty

 odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę 
zaległości podatkowej wraz z odsetkami 
za zwłokę

 umorzyć w całości lub w części zaległości 
podatkowe lub odsetki za zwłokę.”  

DZIAŁA PRZYCHODNIA 
PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 

ULGI W PODATKACH  

no, że do tego celu wystarczy wydzierżawie-
nie 150 m2 parteru. 

W dniu 1 lipca 2010 r. został ogłoszony 
konkurs na najem pomieszczeń położonych 
na parterze. W odpowiedzi na konkurs 
zgłosił się tylko dotychczasowy dzierżawca, 
który zagwarantował prowadzenie prak-
tyki lekarza rodzinnego w mniejszej skali, 
proporcjonalnie do liczby pacjentów. Mając 
zabezpieczenie w postaci nowej umowy naj-
mu na parter budynku i kontynuację dzia-
łalności w zakresie POZ, miasto rozwiązało 
z dniem 31 lipca umowę poprzedniej dzier-
żawy. Realizowanie umowy w dotychcza-
sowym kształcie nie było bowiem możliwe 
i naraziłoby miasto na straty.  Rozwiązy-
wanie umowy nastąpiło w optymalnym 
momencie, w którym zadłużenie z tytułu 
nieopłaconej dzierżawy można było bez 
problemu odzyskać z zabezpieczenia, jakie 
zostało złożone w banku w formie lokaty.

Tak więc bez jednego dnia przerwy, 
opieka lekarza rodzinnego w przychodni 
przy ul. Poznańskiej jest kontynuowana. 

Burmistrz Miasta Puszczykowa, w uza-
sadnionych przypadkach, korzystała z moż-
liwości zastosowania ulg w spłacie podatków.

Obok przedstawiamy wykaz osób praw-
nych i fi zycznych, którym w zakresie podat-
ków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub 
rozłożono spłatę na raty. |  

 PIOTR SZMYTKOWSKI, 

 SKARBNIK URZĘDU MIEJSKIEGO W PUSZCZYKOWIE  

Swoją działalność będą prowadzili również 
nadal lekarze specjaliści, którzy podnajmo-
wali lokale w budynku przychodni.  

Dochodzą do Urzędu Miejskiego głosy, 
że miasto straciło finansowo na zmianie 
dzierżawcy. Nie jest to prawdą, gdyż fakty 
są następujące:

 w 2009 r. z tytułu dzierżawy całego bu-
dynku  przez spółkę Salus miasto uzyskało 
przychód w wysokości 55 822 zł.

 w 2010 r. z tytułu dzierżawy całego bu-
dynku przez spółkę POZMED, w okresie 
od stycznia do lipca miasto uzyskało przy-
chód w wysokości 63 666,05 zł. Na podsta-
wie zawartych umów szacowany przychód 
w okresie od sierpnia do grudnia wyniesie 
16 435 zł, czyli łącznie w 2010 r. będzie to 
kwota 80 101,05 zł.

W związku z licznymi zapytaniami 
mieszkańców, na ostatniej stronie „Echa” 
informujemy o miejscu i godzinach przy-
jęć działających obecnie na terenie miasta 
przychodni lekarzy rodzinnych. | 

 TOMASZ ZWOLIŃSKI, 

 ZASTĘPCA BURMISTRZ PUSZCZYKOWA

L.p. Nazwisko i imi
Kwota

umorzenie

Kwota
roz o enie

na raty

Kwota
odroczenie

terminu
p atno ci

Rok którego
dotyczy ulga

Podatek od nieruchomo ci
1 Jan Górzy ski 330,00 2008 2009
2 Magdalena Ludwiczak 53,00 802,00 2005 2006
3 Kocio ek Andrzej 1 471,60 2005 2008
4 Stefania Tomczak 85,00 2009
5 Anna Skowranek 70,00 590,00 2007 2009
6 Anna Kamie ska 140,00 2009
7 Krzysztof Krolich 69,00 2009

8
Henryka i Wojciech Wysoccy 371,40 2008 2009

9 Monika Kujawa 479,00 2008 – 2009
10 Kinga Stasiak 449,00 2008 – 2009
11 Beata Pluta 4 374,10 2009
12 Zbigniew Scheffs 54,60 2009
13 Franciszek Grze kowiak 228,80 2009
14 Maciej Obr bski 1 164,80 2004 2007
15 Robert Sokó 1 906,00 2008 2009
16 Anna Jakubczak 1 503,60 2006 2008
17 Eugeniusz D bek 316,72 2008 – 2009
18 Katarzyna Bekasiak 16 763,60 2008 – 2009
19 Izabela Rewers 711,00 2008 – 2009
20 Janina Nowak 282,20 2009
21 Marek i Ma gorzata Obr bscy 1 489,80 2004 2008
22 Bronis aw Dobie y ski 2 389,00 2005 2009
23 El bieta arnowska 721,00 2008 – 2009
24 Witold Maciejowski 1 662,00 2009

Podatek od rodków transportowych
25 Skowron W adys awa 868,00

Razem: 8 175,50 29 507,72 1 662,00 2008
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(…). Jestem studentem i dorabiam 
poprzez wykonywanie pewnych usług 
związanych z informatyką. Aby zdo-
być (…) klientów jestem zmuszony 
rozwiesić ogłoszenia. Bardzo się cie-
szę, że za Pani sprawą istnieje w Pusz-
czykowie tak dobra straż miejska, że 
chwilę po tym, jak ogłoszenia rozwie-
siłem, odebrałem telefon od straży ze 
straszeniem karą grzywny za zawie-
szanie ogłoszeń oraz kosztami ich usu-
nięcia.(…) Rzetelni pracownicy straży 
miejskiej, porządny samochód oraz 
nowy lokal są niezbędne w mieście 
z 9 tys. mieszkańców. (…). Moim zdaniem 
poparła Panią rzesza osób starszych, (…) 
ponieważ tej grupie ludzi Pani poglądy 
pasują. Skoro już postawiła Pani na mia-
sto-ogród, to powinno ono być miejscem, 
do którego wraca się chętnie, z dala od 
tego, co się dzieje w mieście. Jednak fo-
toradary ustawione na każdym kroku, 
zakładanie blokad na koła oraz telefo-
niczne straszenie sankcjami karnymi 
oraz obarczeniem kosztami kompletnie 
od takiego wizerunku odstają. | 

Pytanie w pełnym brzemieniu znajduje się 

na stronie www.puszczykowo.pl

 JAKUB SZYMANUSZKA

Szanowny Panie, bardzo szkoda, 
że zabrakło Pana głosu na dwóch spotkaniach 
z młodzieżą, na których pojawiło się zaledwie 
kilka osób. Natomiast w sprawie ogło-
szeń zapraszam Pana na naszą stronę 
internetową, gdzie stworzono zakład-
kę „Ogłoszenia drobne”, właśnie z myślą 
o takich osobach, jak Pan, które chcą dorobić 
i świadczyć pracę oraz takich, które chcą je 
zatrudnić. | MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA 

BURMISTRZ PUSZCZYKOWA 

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

www.puszczykowo.pl 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. 

GDZIE WIESZAĆ OGŁOSZENIA? 
Szanowny Panie
Zgodnie z Regulaminem Czystości 

i Porządku na terenie miasta Puszczykowa 
zabronione jest wieszanie ogłoszeń na słu-
pach oświetleniowych, drzewach i innych 
miejscach użyteczności publicznej. Miej-
scem wyznaczonym przez Burmistrza są 
słupy ogłoszeniowe i tablice informacyjne 
w głównych miejscach miasta. Cieszy mnie 
Pana uwaga na temat Straży Miejskiej 
w Puszczykowie, której od dwóch lat mam 
honor być komendantem. Jak znam swoich 
podwładnych, a znam ich dobrze, żaden 
z nich nie odważyłby się „straszyć” miesz-
kańca. Pracownik uczciwie i rzetelnie po-
informował Pana, co zgodnie z kodeksem 
wykroczeń grozi za umieszczanie ogłoszeń 
w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 
Rozmowa ta miała na celu tylko i wyłącz-
nie uświadomienie Panu, iż naruszył Pan 
przepisy porządkowe. Został Pan popro-
szony o usunięcie ogłoszeń i poinformowa-
ny o ewentualnym rozwiązaniu tej sprawy 
przez straż miejską w przypadku braku re-
akcji. Na marginesie tego zdarzenia pragnę 
poinformować, że mieszkańcy miasta nie 
życzą sobie zaśmiecania go przez ogłosze-
nia, które pojawiają się w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych. Jesteśmy o tym infor-
mowani natychmiast. 

Odpowiadając na Pana zarzut, dotyczą-
cy nowej siedziby straży miejskiej i nowego 
pojazdu służbowego, pragnę poinformo-
wać, że tylko i wyłącznie dzięki staraniom 
Burmistrz Miasta oraz Rady Miasta może-
my pracować i przyjmować mieszkańców 
i gości w godnych warunkach. Nie musimy 
wstydzić się wyposażenia zarówno tech-
nicznego, jak i logistycznego. Na margi-
nesie – Straż Miejska w Puszczykowie jest 
wizytówką mieszkańców. Jeżeli chodzi 

o nowy pojazd, to informuję, iż poprzedni 
nie spełniał żadnych warunków niezbęd-
nych straży miejskiej w zabezpieczaniu 
miejsc kolizji drogowych, awarii technicz-
nych czy pożarów. Nowy pojazd, dzięki 
nowoczesnemu wyposażeniu, zapewnia 
podstawowe warunki pracy strażników 
i realizację ustawowych zadań. Poruszył 
Pan też ważny temat, jakim jest bezpie-
czeństwo wszystkich mieszkańców Pusz-
czykowa. To kwestia fotoradarów i sposobu 
parkowania pojazdów w mieście. Z Pana 
wypowiedzi wynika, że masztów jest za 
dużo. Pragnę poinformować, iż „akcja” sta-
wiania masztów fotoradarowych na terenie 
Puszczykowa została przeprowadzona w la-
tach 2005-2006. Jej zadaniem było spowol-
nienie ruchu i poprawa bezpieczeństwa, tak 
oczekiwane przez mieszkańców. Straż miej-
ska realizuje konsekwentnie wytyczone jej 
przez mieszkańców zadanie, czyli egzekwu-
je przepisy dotyczące prędkości na terenie 
miasta. Jako mieszkańcowi Puszczykowa 
ten problem powinien być Panu znany. Dzi-
wi mnie więc ten zarzut.

Nigdy nie odważyłbym się na podział 
mieszkańców na osoby „młode” i „starsze”. 
Każdy osiągnie swoją jesień życia. Zmieniają 
się wtedy oczekiwania od władz lokalnych, 
sąsiadów czy też bliskich. Wykpiwana przez 
Pana wizja miasta-ogrodu również mija się 
z rzeczywistością. Ukształtowanie miasta, 
jego charakter oraz atmosfera niejako deter-
minują jego wygląd. To, że mieszkańcy chcą 
żyć tu w spokoju i ciszy, z dala od zgiełku 
miasta, jest dla mnie zrozumiałe i oczywi-
ste. I wbrew temu, co Pan suponuje – wra-
cają do swojego miasta z przyjemnością. 
Do moich obowiązków natomiast należy 
zapewnienie im spokoju, porządku i bezpie-
czeństwa. |

 DARIUSZ BOROWSKI, 

 KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PUSZCZYKOWIE 
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 | Miasto wprowadza testowo 
pierwsze elementy nowego programu 
organizacji ruchu drogowego. Strefa 
uspokojonego ruchu obej-
muje rejon ulic Mickiewi-
cza-Reymonta. Obowiązuje 
w niej zasada prawej ręki 
i ograniczenie prędkości 
do 30 km/h. 

Na zlecenie Urzędu Miejskie-
go już w ub. roku wykonano projekt organi-
zacji ruchu. Jego celem ma być spowolnie-
nie ruchu, a w konsekwencji podniesienie 
bezpieczeństwa na drogach w mieście. 

Przez wiele miesięcy trwały dyskusje 
społeczne nad programem, jego celem i no-
wymi zasadami ruchu. W ich wyniku pro-
jekt modyfi kowano, w końcu zdecydowano 
się na przetestowanie niektórych rozwią-

„BEZPIECZNIE ZAKRĘCENI” 
W PRAKTYCE zań. W mieście wykonano już oznakowa-

nie poziome dróg, rozpoczęto wymianę 
znaków drogowych przy głównych ciągach 
komunikacyjnych. Na drogach, dla bezpie-
czeństwa ruchu, pojawiło się więcej linii 

ciągłych środkowych. 
Jednocześnie decyzją Ko-

misji  Spraw Spo łecznych 
Rady Miasta postanowiono 
na początek sprawdzić, jak bę-
dzie funkcjonować pierwsza 
strefa uspokojonego ruchu z re-

gułą prawej ręki wprowadzona w niewiel-
kim rejonie ulic Mickiewicza – Reymonta.

Przypomnijmy: zasadę prawej 
ręki powszechnie stosuje się w kra-
jach Europy Zachodniej, jest prosta 
dla kierowcy i znaczy tyle, że jeżeli 
prawa strona jest wolna, można je-
chać. Jej efektem jest większa uwa-
ga kierowców przy dojeżdżaniu 

do każdego skrzyżowania 
W Puszczykowie, o tym, że wjeż-

dżamy do strefy informują nastę-
pujące znaki drogowe: uwaga inne 
niebezpieczeństwo, znak ogranicze-
nia prędkości w strefie do 30 km/h 
i tabliczka „pierwszeństwo z prawej w 
strefi e”. Wewnątrz strefy nie będzie 
znaków przy skrzyżowaniach okre-
ślających pierwszeństwo przejazdu. 
Główne ciągi komunikacyjne pozo-
stają z pierwszeństwem przejazdu.

Jednym z elementów programu „Bez-
piecznie zakręceni” jest również ograni-
czenie wjazdu TIR-ów do miasta. Pierwsze 
propozycje przedstawiono Komisji Spraw 
Społecznych. Wymagają jeszcze dopraco-
wania i przede wszystkim czynnego włą-
czenia się policji do egzekucji ustalonych 
zasad. Trwają rozmowy z policją. | 

 REMIGIUSZ MOTYCKI

KOMU PRZESZKADZAŁY KWIATY? 
 | 310 krzaków kwiatów wyrwali 

wandale w lipcu z ronda przy Rynku 
i z parkingu przy Bibliotece Miejskiej.  

Do zdarzenia doszło dwukrotnie, naj-
pierw w nocy z 21 na 22 lipca chuligani wy-
rwali kwiaty, w tym turki, begonie i starce. 
Kilkadziesiąt krzaków turków wyrwali też 
z parkingu przed biblioteką. Urząd Miejski 
nie zdążył posadzić kwiatów w miejsce tych 

wyrwanych, a już z 29 na 30 lipca na ron-
dzie wandale zniszczyli kolejne 80 sztuk 
i uszkodzili pobliskie znaki drogowe. 

W związku z aktami wandalizmu 
i brakiem poszanowania publicznej wła-
sności bramy przy szkole nr 1 i Bibliotece 
Miejskiej oraz Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej o godz. 22 będą zamykane. 
Od września 2010 r. nie będzie przejścia 
od ul. Poznańskiej do ul. Wysokiej przez 
teren szkolny. | LM

SKWERY UPIĘKSZAJĄ MIASTO 
 | Miasto zagospodarowało zie-

lenią, w tym kolorowymi kwiatami, 
skwery na skrzyżowaniu ul. Dwor-
cowej z Nadwarciańską, przy ul. Ar-
kadego Fiedlera oraz przy ul. Cyryla 
Ratajskiego. 

Radni na Komisji Spraw Społecznych 
zaakceptowali projekty, które w ramach 
pracy inżynierskiej wykonała Małgorzata 
Hofman – studentka Wydziału Ogrod-
niczego Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu.  Najkorzystniejszą ofertę – na 

kwotę 26 641 zł – na wykonanie skwerów 
złożyła fi rma ALKOM z Poznania.

Zgodnie z projektem na skwerach przy 

skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Nadwar-
ciańskiej utworzono kwietniki, na skar-
pie posadzono krzewy liściaste. 

Na skwerze przy ul. Fiedlera powstaje 
miejsce wypoczynkowe. Utworzono ścieżki, 
posadzono drzewa i krzewy oraz zrobiono 
kwietnik. (Więcej piszemy na s. 16)

Uporządkowany został także teren 
przy krzyżu – przy ul. C. Ratajskiego. 
Uzupełniono ubytki berberysu i barwin-
ka. By ułatwić dojście do krzyża, powsta-
ła ścieżka, po obu stronach obsadzona 
kwiatami. | AW
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AKTUALNOŚCI

NAWAŁNICA NAD MIASTEM
 | Zalane piwnice, połamane drze-

wa to bilans nawałnicy, która szalała 
nad Wielkopolską 24 lipca. W naszym 
mieście ogromne ilości wody z kałuż 
na kilkunastu ulicach wypompowy-

wały jednocześnie trzy ekipy.
Usuwano też połamane drzewa z ulic: 

Nadwarciańskiej, drogi nr 430, narożni-
ka Gwarnej i Jackowskiego, a także Po-
znańskiej (odcinek od ul. Podleśnej do 

MIEJSCE DLA PSÓW 
 | Wałęsające się psy to problem 

wielu gmin. Od ponad 6 lat przygoto-
wywana jest budowa międzygmin-
nego schroniska na terenie gminy 
Kostrzyn. Dopiero niedawno został 
zarejestrowany międzygminny zwią-
zek, do którego należy Puszczykowo. 
Do czasu wybudowania schroniska 
upłyną co najmniej dwa lata, a wa-
runki pobytu psów w przytulisku 
na terenie bazy Eko-Rondo są bardzo 
trudne. By je poprawić miasto chce 
wydzierżawić fi rmie kawałek nieuży-
wanego gruntu. 

Psy, które wałęsają się na terenie mia-

sta, strażnicy miejscy odwożą właśnie 
do Eko-Rondo, gdzie zajmują się nimi pra-
cownicy fi rmy. Miasto płaci za wyżywienie 
psów i sprzątanie klatek. Zwykle przebywa 
tam ok. 10 psów, a klatek jest zaledwie sześć. 
Nad działaniem przytuliska czuwa Funda-
cja Animalia z Poznania. Jej wolontariusze 
wyprowadzają co jakiś czas psy na spacery. 
Fundacja organizuje również adopcję prze-
bywających tam psów. W urzędzie została 
opracowana nowa koncepcja zagospodaro-
wania terenu, zaakceptowana przez Komi-
sję Spraw Społecznych, w której psy znajdą 
o wiele lepsze warunki pobytu. 

Na sesji 28 lipca radni dyskutowali 

o wydzierżawieniu firmie Eko-Rondo 
dodatkowego gruntu i wydzieleniu nowego 
miejsca dla psów. Powiększenie terenu da-
łoby możliwość zwiększenia liczby klatek, 
które zostaną przeniesione w inne miejsce, 
oddalone od sprzętów firmy i oddzielone 
pasami zieleni. Powstałby również wybieg 
dla psów. Radni kwestionowali potrzebę 
przeznaczenia dla psów 800 m2, za który, 
wykonując zadanie miasta, prowadzący 
przytulisko byłby zwolniony z dzierżawy. 
Ostatecznie nie przegłosowano wniosku. 
Tymczasem umowa z Eko-Rondo na pro-
wadzenie przytuliska wygasa 31 sierpnia br.

Miasto przedłuży umowę na prowa-
dzenie przytuliska do końca roku, zapew-
niając – tak jak do tej pory – opiekę w ist-
niejących, trudnych warunkach. Uchwala 
o dzierżawie gruntu zostanie ponow-
nie skierowana do Rady we wrześniu. | 
TOMASZ ZWOLIŃSKI, ZASTĘPCA BURMISTRZA PUSZCZYKOWA 

 | Siedem porzuconych psów 
czeka na dobry dom i kochających 
opiekunów w przytulisku na tere-
nie Eko-Rondo. Dwa pojawiły się 
w lipcu, jest więc szansa, że może 
znajdą się jeszcze ich właściciele. 

Zanim podejmie się decyzję o adopcji 
psa, warto jednak pamiętać, że jego po-
siadanie to poza prawdziwą przyjemno-

ZAADOPTUJ PSA ścią, także obowiązek i odpowiedzialność. 
Bierze się go na całe jego życie. Oprócz po-
żywienia i opieki, trzeba zapewnić mu to-
warzystwo i spacery. Z reguły dorosłe psy 
ze schronisk czy przytulisk mają za sobą 
przykre przejścia. Dlatego przed adopcją, 
trzeba dowiedzieć się, czy pies akceptuje 
inne zwierzęta, jeśli już jakieś są w domu 
i czy pozytywnie reaguje na dzieci, jeśli są 
w rodzinie.

Umowa adopcyjna przewiduje zobo-
wiązanie do dobrego traktowania czwo-
ronoga oraz zgodę na wizytę poadopcyj-
ną pracownika fundacji Animalia, której 
wolontariusze pomagają w opiece nad 
psami w puszczykowskim przytulisku. 
Odpowiedzialnych miłośników psów, 
zachęcamy do stworzenia im dobrego 
domu. | LM

Dworca PKP). Połamane gałęzie uszko-
dziły napowietrzną sieć energetyczną (ni-
skiego napięcia) wzdłuż ul. Studziennej, 
w wyniku czego dwa przewody leżały na 
ziemi. Straż Miejska zabezpieczyła miej-
sce do czasu przybycia ekipy pogotowia 
energetycznego. | MOS
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GOSPODARKA KOMUNALNA / AKTUALNOŚCI

PRACE NA DWORCU 
 | W lipcu rozpoczęły się prace 

przy odnawianiu zabytkowego dwor-
ca PKP w Puszczykówku. 

Widać wygrodzony fragment prac 
na tyłach dworca i od strony ul. Dworco-
wej. Wykonawca rozebrał dobudówkę, od-

ULICA SOBIESKIEGO PO AWARII 
 | Kilka tygodni temu nastąpiła 

poważna awaria wodociągu w ul. So-
bieskiego. Ekipa Aquanet niezwłocz-
nie przystąpiła do jej usuwania. 
Mimo to skutki wycieku mieszkańcy 
odczuwali jeszcze jakiś czas. 

Duży wyciek z rurociągu wypłukał 
znaczne ilości ziemi pod asfaltem, co spo-
wodowało niebezpieczne zarwania na 
odcinku kilkudziesięciu metrów bardzo 
ruchliwej drogi. Mieszkańcy tej części 
Puszczykowa przez wiele godzin pozbawie-
ni byli wody. 

Ruch na tym odcinku odbywał się wa-
hadłowo. Ciągle trwały jednak badania 
przyczyn awarii. Aquanet zlecił badanie 
szczelności rurociągu specjalistyczną ka-
merą, szukając kolejnych ewentualnych 
wycieków. Na zlecenie Urzędu Miejskie-
go wykonano badania miąższości gruntu 

uszkodzonego odcinka drogi. Dopiero po 
otrzymaniu ekspertyzy można było przy-
stąpić do naprawy uszkodzonej nawierzch-
ni. Ubytki tymczasowo wypełniono tłucz-
niem oraz zmieloną masą bitumiczną. 

Nadal trwają rozmowy na temat przy-
czyn awarii i odpowiedzialności za sposób 
wykonania prac przy budowie kanalizacji 
i instalacji wodnej w ulicy przed kilku laty. 
Najprawdopodobniej w przyszłym roku 

droga zostanie poddana kompleksowej 
naprawie. | REMIGIUSZ MOTYCKI 

SKOŃCZY SIĘ OBJAZD 
 | Pod koniec sierpnia zakończą 

się objazdy związane z zamkniętym 
fragmentem ul. Poznańskiej pod Łę-
czycą. Starostwo Powiatowe w Po-
znaniu, które jest właścicielem drogi, 
wyraziło zgodę na naprawę przepu-
stu pod drogą oraz ścieżki rowero-
wej. Miasto przeprowadziło przetarg 
na wykonanie prac. Trwa naprawa 
drogi. 

Fragment ulicy zostanie rozkopany, 
wymieniony zostanie przepust i zamon-

towany jaz, który w razie niebezpiecznego 
podniesienia poziomu wody, będzie można 
zamknąć. Wloty do przepustu będą umoc-
nione w taki sposób, aby zapobiec kolejnym 
uszkodzeniom przez bobry. Naprawiona 
zostanie również ścieżka rowerowa. Przed-
tem jednak trzeba będzie znacznie posze-
rzyć i ustabilizować pobocze od strony 
stawku.

Inwestycja w całości zostanie sfi nanso-
wana ze środków Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu. Miasto zapłaciło za wykonanie 
dokumentacji technicznej. | 

 REMIGIUSZ MOTYCKI 

krył fragmenty elewacji. Teraz, po zdjęciu 
farby i tynków z fragmentów budynku, 
budowę odwiedzi konserwator zabytków 
i ponownie przekaże swoje wytyczne, ja-
kie przy renowacjach zabytków należy 
uwzględniać. | LM 
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INWESTYCJE

INWESTYCJE MIEJSKIE W TOKU 
 | W wakacje prace inwestycyjne 

w mieście trwają w najlepsze. Rosną 
mury budynku Szkoły Podstawowej 
nr 2 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Ka-
sprowicza, trwa modernizacja ulic 
Studziennej i Czarnieckiego. Rozpo-
częła się budowa ul. Gołębiej. Powsta-
je też kolejny Orlik, czyli kompleks 
boisk.

nawierzchnią, nowymi chodnikami zakoń-
czyć mają się w drugiej połowie sierpnia. 

Do końca wakacji na Nowym Osiedlu 
powstać ma kolejny, trzeci w mieście, kom-
pleks boisk w ramach programu „Moje Bo-
isko – Orlik 2012”.

26 lipca br. Urząd Miejski podpisał umo-
wę z wykonawcą, fi rmą Tor-Bruk Sp. z o.o. 
z Poznania, na budowę ul. Gołębiej. Prace 
budowlane potrwają ok. cztery miesiące. 
Ulica zyska nawierzchnię z kostki poz-
bruk, chodniki i krawężniki. 

Na początku sierpnia odbył się również 
przetarg na płytę Rynku. Więcej o zagospo-
darowaniu Rynku piszemy obok. | LM

MODERNIZACJA ULICY STUDZIENNEJ

ULICA STUDZIENNA

BUDOWA ORLIKA NA NOWYM OSIEDLU

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I GIMNAZJUM NR 2

Prace nad rozbudową szkoły rozpoczęły 
się w maju. Założenie było takie, że ucznio-
wie we wrześniu mieli wrócić do szkoły roz-
budowanej o nowe sale i salę gimnastyczną. 
Ze względu jednak na problemy z zamó-
wieniem i terminem realizacji konstrukcji 
dachowej, zamówionej przez wykonawcę, 
termin rozbudowy budynku szkoły jest 
przesunięty na połowę września, a rozbu-
dowy sali gimnastycznej do połowy paź-
dziernika 2010 r.

Po tym, jak miasto otrzymało dofi-
nansowanie z funduszy unijnych (WRPO 
2007-2013) trwa modernizacja ulic Stu-
dziennej i Czarnieckiego. Prace nad nową 
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BUDOWY NA RYNKU
 | Rozstrzygnięto przetarg na bu-

dowę płyty na Rynku. Prace nad bu-
dową płyty i remontem, zdewastowa-
nej przy budowie obiektu handlowo 
-mieszkalnego, drogi rozpoczną się 
po zamknięciu stanu surowego bu-
dynku użyteczności publicznej, który 
powstaje w centralnej części Rynku.

Centralna płyta Rynku różni się od 
pierwotnej koncepcji, w której projektant 
przewidział wybudowanie zagłębienia 
ze schodami (rodzaj amfi teatru) i małej sce-
ny. Powstanie płyta wielofunkcyjna, która 
będzie nawiązywała do zastosowanych 
rozwiązań architektoniczno-budowlanych, 
m.in. powstającego budynku użyteczności 
publicznej. Płyta będzie miała nawierzch-
nię z kostek kamiennych granitowych 
i kostki brukowej. Wokół płyty zaplano-
wano gazony z zielenią, która tymczasowo 
wypełni również miejsce przeznaczone 
na fontannę. Urządzenie skwerów i budowa 
fontanny przewidywane są na wiosnę przy-
szłego roku.   

Budynek w środkowej części placu był od 
początku elementem pierwotnej koncepcji 
zagospodarowania Rynku. Miała tam po-
wstać galeria miejska i punkt informacji 

miejskiej. Z uwagi na brak możliwości fi -
nansowania przez miasto budowy obiek-
tu o funkcjach usługowo-kulturalnych, 
zdecydowano się na oddanie tego kawałka 
gruntu w dzierżawę wieczystą i realizuje ją 
prywatny właściciel. 

W budynku na parterze mają znaleźć się 
m.in. salon prasy i książki z możliwością 
wydzielenia punktu informacji miejskiej, 
kawiarnia lub pub z ogólnodostępnymi 

toaletami, a na wyższych kondygnacjach 
sale konferencyjne i biura. Całkowite za-
kończenie budowy przewidywane jest 
na wiosnę 2012 r., chociaż właściciel sta-
ra się, by obiekt został otwarty wcześniej. 
Po zamknięciu budynku, w czasie realiza-
cji prac wykończeniowych, możliwe będzie 
zdemontowanie blaszanego ogrodzenia. 
Powyżej prezentujemy wizualizację wzno-
szonego obiektu. | LM

WIZUALIZACJA POWSTAJĄCEGO BUDYNKU

Mieszkanka pyta: 
Niedawno w naszym mieście powstał 

na Rynku market Biedronka. Mieszkań-
cy Puszczykowa są oburzeni. Jak miasto 
mogło pozwolić, żeby w samym centrum 
powstał market? To miejsce reprezen-
tacyjne. Dlaczego urząd wydał zgodę 
na wybudowanie marketu? |  Z POWAŻANIEM 

 MARIA PAŁCZYŃSKA

Szanowna Pani 
W pierwotnej koncepcji w tym miejscu 

miał stanąć hotel. Potem Rada Miasta po-
przedniej kadencji wyraziła zgodę na bu-
dynek usługowo-kulturalny i apartamenty 
i na takie funkcje została podpisana umowa 
notarialna.  Rada Miasta obecnej kadencji 

SKĄD TA BIEDRONKA? 
w swoich dwóch oświadczeniach nie apro-
bowała zaproponowanego przez inwestora 
projektu, z którego wynikało, że na parte-
rze będzie market. Nie zgadzała się również 
na kształt budynku. Jednak inwestor – fi r-
ma Geobud – zaskarżył skutecznie zapis 
o konieczności uzyskiwania przyzwolenia 
Rady Miasta na kształt i funkcję budynku 
w specjalnym oświadczeniu. Zaskarżył za-
pis, który mimo że został w 2002 r. wpisany 
do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, jako instrument nadzo-
ru Rady nad realizacją koncepcji Rynku, 
z punktu widzenia Ustawy o planowaniu 
przestrzennym jest nieuprawniony. 

Przypomnę, że właściciel budynku to-

czył z miastem prawie dwuletni spór na ten 
temat, ale gdy wygrał sprawę w Naczelnym 
Sądzie Administracyjnym, bez przeszkód 
mógł już zrealizować wybudowanie marketu 
i mieszkań. To z tego właśnie powodu, po-
wołując się na zupełnie pierwsze koncepcje 
Rynku z 2002 r., inwestor domagał się wy-
budowania 100 miejsc parkingowych, ponie-
waż bez parkingu funkcjonowanie marketu 
byłoby niemożliwe. Wolą części Rady Miasta 
liczba miejsc parkingowych przed marketem 
została ustalona na 20, ale w obrębie całego 
Rynku została zmniejszona do 42. Parkingi 
powstaną za to przy drodze za Rynkiem. | 

 Z POWAŻANIEM MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA 

BURMISTRZ PUSZCZYKOWA 
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nia jest KULT z Kazikiem Staszewskim 
na czele. Kto nie zna ich słynnych przebojów 
„Celina”, „Panie Waldku, pan się nie boi” 
czy „Spalam się”? Zespół słynie z tworzenia 
niezwyklej atmosfery na koncertach – tego 
pominąć nie można. Warto przyjść, żeby 
posłuchać wspaniałych tekstów Kazika, 
którego uważa się za mistrza w opisywaniu 
współczesnego świata.

ABBA Cover
Gratką dla fanów legendarnej ABBY 

będzie występ polskiego zespołu ABBA 
Cover. To sześcioosobowa grupa wykonu-
jąca na żywo największe przeboje szwedz-
kiego zespołu. Zespół dostosowuje swój 
image do – znanego z nagrań koncertowych 
i zdjęć – wizerunku artystycznego szwedz-
kich gwiazd: Agnethy, Björna, Benny’ego 
i Anni-Frid.

HorizOn
Mieszkańcy, którzy mieli już okazję 

usłyszeć zespół HorizOn na niektórych 
imprezach miejskich wiedzą, że prezentu-
je on oryginalne, zwracające uwagę połą-
czenia różnych gatunków, tworząc nową 
jakość polskiej sceny muzycznej. Zespół 
powstał zaledwie dwa lata temu, ale już 
wielokrotnie pokazywał się na ogólnopol-
skich scenach, wspólnie z takimi zespoła-

KULTURA
KULT założyli w 1982 roku Kazik Staszewski 
i Piotra Wieteska. Charakterystyczne brzmienie 
klawiszy i instrumentów dętych oraz głos 
i prowokacyjne teksty to ich znak rozpoznawczy. 
Często utwory KULT-u uderzały w socjalistyczny 
aparat państwowy, ale w latach 90. równie ostro 
rozprawiały się z nowym systemem

KAZIK STASZEWSKI – rockman, raper, 
kompozytor i autor tekstów w jednej osobie 
– wybitna postać polskiej sceny muzycznej. 
Jest muzykiem niezależnym, 
samostanowiącym o tym, co gra, kiedy 
i jakie płyty wydaje, a mimo to ich sprzedaż 
sięga setek tysięcy egzemplarzy, podobnie 
jak komercyjnych, promowanych gwiazd. 
Opozycyjny wobec showbiznesu – dwa razy 
nie odebrał przyznanego mu Fryderyka. 

KULTowe 
DNI PUSZCZYKOWA 

 | Dni Puszczykowa – najwięk-
sza coroczna impreza miejska odbę-
dzie się w tym roku 3, 4, 5 września 
na zakolu Warty. Warto zarezerwo-
wać sobie czas, bo program przewi-
duje atrakcje dla wszystkich: dzieci, 
młodzieży i dorosłych – wielbicieli 
dobrej muzyki, śpiewów, tańców i za-
bawy oraz sportu. 

Najwięcej imprez kulturalnych, w tym 
koncertów znanych zespołów, odbędzie się 
w sobotę 4 września. Natomiast amatorzy 
sportowych atrakcji będą mogli brać w nich 
udział także w niedzielę.

W tym roku organizację Święta Miasta 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
powierzyła Bibliotece Miejskiej Centrum 
Animacji Kultury i Centrum Animacji 
Sportu. Organizatorzy nie mieli łatwego 
zadania. Czerwcowe powodzie spowodo-
wały, że wody Warty rozlały się na teren za-
kola i impreza, która co roku odbywała się 
w czerwcu, została przeniesiona właśnie na 
4 września br. Warto było jednak czekać, 
bo będzie się dużo działo. 

GWIAZDY WIECZORU: 
Gwiazdą sobotniego wieczoru bę-

dzie KULTowy zespół, jakim bez wątpie-

mi jak: Coma, Proletaryat, ŁZY, Strachy 
na Lachy Mr. Zoob, Jacek Dewódzki (były 
wokalista Dżemu). Kilku utworów można 
posłuchać na www.myspace.com/horizonpl. 

Mnóstwo atrakcji czeka na dzieci: dmu-
chane zamki, zjeżdżalnie, teatry, łakocie. 
Na dorosłych również: występy teatralne, 
afrykańskie bębny. Dla wszystkich: dar-
mowa grochówka. 

SPORTOWE SZALEŃSTWA 
Zarówno w sobotę, jak również w nie-

dzielę na amatorów sportów różnych czeka 
kilkanaście imprez, w tym mecze, rozgryw-
ki tenisowe, brydżowe i szachowe oraz biegi. 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE 
Już 3 września odbędą się imprezy to-

warzyszące: wernisaż i warsztaty Anny 
Brandys w siedzibie LUPY, a od godz. 18 
na scenie przed Bibliotekę Miejską, przy 
ul Wysokiej 1 – koncerty lokalnych zespo-
łów: The Fuse, Dżentelmani, Reakcja. 

Szczegółowy program Dni Puszczy-
kowa zamieszczamy na ostatniej stronie 
„Echa”.  Jest on również dostępny na stronie 
www.puszczykowo.pl oraz na plakatach. 
Organizatorzy zapraszają serdecznie 
wszystkich do wspólnej zabawy! | LM
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Autorem tekstów i liderem zespołu 
jest utalentowany, młody muzyk Paweł 
Wasiak. Wraz z przyjaciółmi Grzego-
rzem Rudnym i Danielem Mroczkiem, 

KULTURABLONDYNKA I BURSZTYN
 | Od 2 sierpnia w Muzeum-

Pracownia A. Fiedlera można 
oglądać wystawę „Blondynka 
w innym świecie”. To zdjęcia 
z podróży Beaty Pawlikowskiej 

m.in. w Brazylii, Peru, Nepalu 
i Kenii. Do końca lipca trwała 
tu wystawa „Bursztyn”. 

Wernisaż zdjęć 2 sierpnia Beaty 
Pawlikowskiej zgromadził tłumy. 

CO? GDZIE? KIEDY?
W SIERPNIU NIECZYNNE 
|  Z powodu kontroli księgozbioru w sierp-
niu Biblioteka Miejska jest zamknięta.

ROCKOMOTYVA 
W LOKOMOTYWIE 
Parking przed restauracją Lokomotywa 
14 sierpnia, godz. 16
|  Koncert charytatywny dla po-
wodzian. Zagra pięć zespołów. Wstęp 
wolny, ale wolontariusze z identyfi katora-
mi będą zbierać pieniądze do puszek. 

WARSZTATY TANECZNO AKTORSKIE
Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1
16-20 i 23-27 sierpnia, godz. 9-15 
| Biblioteka i Akademia Młodej Mamy 
zapraszają dzieci na warsztaty z j. angiel-
skim (koszt 100 zł za tydzień). Zapisy: 
696 08 99 45, e-mail: anna@zimowska.pl. 
20 i 27 sierpnia, godz. 15
|  spektakle wieńczące warsztaty

POLSKA AKADEMIA GITARY 
Kościół Matki Bożej Wniebowziętej
22 sierpnia, godz. 19

| Zagra Alieksey Vianna – gitara 
(Brazylia). Wstęp wolny. Szczegóły na: 
www.akademiagitary.pl

KONCERT ARKI NOEGO  
Scena przed Biblioteką Miejską, 
ul. Wysoka 1, 2 września, godz. 17 
|  Koncert z okazji rozpoczęcia roku 
szkolnego dla puszczykowskich dzieci.  

DNI PUSZCZYKOWA 
Zakole Warty 
3, 4, 5 września – szczegóły na stronie 
obok i na plakacie na s. 2. |  OPRAC. LM

TEATRALNY FINAŁ WARSZTATÓW 

PIOSENKA AUTORSKA 

 | Finał ferii w Bibliotece Miej-
skiej Centrum Animacji Kultury 
uwieńczony był inscenizacją teatral-
ną w wykonaniu dzieci, biorących 
udział w warsztatach. 

 | Przy pełnej widowni 2 lipca 
2010 r. w Salonie Artystycznym od-
był się koncert piosenki autorskiej 
zespołu Paweł Wasiak Trio. 

 | Praca Igora Mor-
skiego, autora puszczy-
kowskich plakatów „Mu-
zyka na Zakolu”, została 
dwukrotnie nagrodzona 
w międzynarodowych 
konkursach ilustrator-
skich. Gratulujemy!

Rysunek dla Deloitte Re-
view, który ilustruje tekst 
o rosnącej w dobie kryzysu do-

Pracujące w czterech grupach wie-
kowych dzieci, na warsztatach mogły 
zgłębić tajniki sztuki aktorskiej, chore-
ografii ruchu scenicznego, przygotowy-
wały rekwizyty, kostium, elementy sce-

nografi i i bawiły się. 
Wypełniona widownia na sali teatralnej 

zgotowała małym artystom owacje. Pre-
miera zakończona była teatralną popre-
mierówką – Kubusiowym małym co nieco. 
| KATARZYNA GOLASZANKA

Autorka zdjęć i książek z blondynką w tytule 
opowiadała o swoich podróżach i podpisy-
wała książki. Burmistrz Miasta Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka wręczyła jej kalendarz 
„Perły architektury w Puszczykowie”. | LM

MORSKI I MUZYKA NA ZAKOLU

wprowadzili zgromadzonych słuchaczy 
w pogodną i piękną atmosferę podczas 
letniego wieczoru. Organizatorem kon-
certu była Biblioteka Miejska Centrum 
Animacji Kultury. |  KATARZYNA GOLASZANKA 

minacji dużych firm, wyróż-
niony został przez branżowe 
magazyny: kanadyjski Applied 
Arts oraz amerykański Com-
munication Arts. 

Igor Morski zajmuje się gra-
fiką komputerową od ponad 
20 lat. Jest współwłaścicielem 
Morski Studio Grafi czne. 

Z żalem stwierdzamy, że 
w tym roku nie powstanie 

kolejny artystyczny plakat o Muzyce 
na Zakolu i nie  będziemy mogli podzi-
wiać pracy Igora Morskiego, ponieważ 
impreza się nie odbędzie. Środki, jakimi 
dysponowało miasto w tym roku były zbyt 
małe, by zorganizować tak kosztowne przed-
sięwzięcie. Miasto i Biblioteka Miejska (jako 
organizator imprezy) starali się o dofi nanso-
wanie tego uznanego już wydarzenia w Sta-
rostwie Powiatowym, Ministerstwie Kultury 
i Norweskim Funduszu Wymiany Kultural-
nej. W żadnej z tych instytucji nie udało się 
jednak uzyskać wsparcia. | LM
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AKTUALNOŚCI

 | Burmistrz Puszczykowa Mał-
gorzata Ornoch-Tabędzka ogłasza 
konkurs na projekt rzeźby (for-
my przestrzennej) nieopodal Mu-
zeum-Pracowni Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie. 

KONKURS NA PROJEKT RZEŹBY 
wiązywała do twórczości i życia Arkadego 
Fiedlera lub do ekspozycji Muzeum-Pra-
cowni Arkadego Fiedlera. Powinna być 
swoistym drogowskazem do charakte-
rystycznej dla Puszczykowa atrakcji tu-
rystycznej, jaką jest Muzeum-Pracownia 
Literacka Arkadego Fiedlera. 

Zwycięzca otrzyma nagrodę – 2 tys. zł.
Prace konkursowe można sk ładać 
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, 
ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo 
do 30 września br. do godziny 15 w kan-
celarii urzędu. Rozstrzygnięcie konkursu 
i ogłoszenie wyników nastąpi do 15 paź-
dziernika 2010 r.

Osobą upoważnioną do kontaktu 
z uczestnikami konkursu jest Agnieszka 
Zielińska, tel. 61 898 37 37, e-mail: zielin-
ska@puszczykowo.pl.

Regulamin konkursu dostępny jest 
na stronie Urzędu Miejskiego: www.pusz-
czykowo.pl | LM

Rzeźba ma stanąć na placu u zbiegu 
ulic Fiedlera, Reymonta i Ratajskiego 
(na zdjęciu). Wokół miejsca przeznaczo-
nego pod figurę, w sierpniu pojawi się 
jeszcze kilka ławek. 

Założeniem jest, że fi gura będzie na-

 | Sto lat temu, 15 lipca 1910 roku, 
ksiądz oficjał Edmund Dalbor (póź-
niejszy pierwszy prymas niepodległej 
Polski) święcił figurę Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem. Uroczystość odbyła 
się w parku przy obecnej ul. Cyryla 
Ratajskiego w Puszczykowie. W cza-
sie zaborów, w rocznicę bitwy pod 
Grunwaldem, taki akt był gestem 
patriotycznym.

Fundatorami fi gury i właścicielami po-
sesji, na której się znajdowała oraz inicja-
torami aktu poświęcenia byli Aniela i Wła-
dysław Tomaszewscy. Ich dom powstał 
w 1897 r. i był pierwszą rezydencją letnią 
w Puszczykowie. Po stu latach dom i park 
zmieniły właścicieli. Obecni gospodarze, 
Elżbieta i Ryszard Mazurowscy odre-
staurowali budynek i zniszczoną siedem 

lat temu przez wandali fi gurę. W parku 
od kilku lat przywracany jest dawny 
układ i szata roślinna. 

Po 100 latach, 15 lipca br., państwo 
Mazurowscy, chcąc upamiętnić kawałek 
lokalnej historii, w stulecie poświęcenia 
fi gury Matki Boskiej z Dzieciątkiem, po-
stanowili odsłonić tablicę pamiątkową 
poświęconą Władysławowi Tomaszew-

STULECIE FIGURY MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM

skiemu. Po odsłonięciu tablicy przez 
Burmistrz Puszczykowa, Małgorzatę Or-
noch-Tabędzką, przy figurze Matki Bo-
skiej odbyło się nabożeństwo odprawione 
przez księdza proboszcza parafi i św. Józe-
fa Oblubieńca. 

W uroczystości i nabożeństwie uczestni-
czyli też zaproszeni goście oraz mieszkańcy 
Puszczykowa. | MOS, LM
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 | Urząd Miejski w Puszczykowie 
zorganizował również w tym roku 
kolonie letnie dla dzieci i młodzieży 
z naszych szkół. 

Przewidywane były wyjazdy do Mrze-
żyna i Szczawy. Z uwagi na małe zaintere-
sowanie koloniami w górach, drugi turnus 
również wyjechał do Mrzeżyna.

Nad morzem zorganizowano dwie wy-
cieczki: do Kołobrzegu – gdzie dzieci obej-
rzały latarnię morską, pomnik zaślubin 
z morzem, molo i wypłynęły w rejs; oraz 
do Świnoujścia, gdzie zwiedziły Muzeum 
15. Południka, punkt widokowy na Wzgórzu 
Gosań oraz Turkusowe Jezioro w Wapnicy. 

NADMORSKIE KOLONIE WAKACJE

W czasie wolnym grały w siatkówkę, 
korzystały z basenu oraz wzięły udział 
w „Spartakiadzie kolonijnej”, w której 
wręczono im medale i statuetki dla naj-
lepszego zawodnika i najlepszego koloni-
sty. Zorganizowano także spływ kajakowy 
rzeką Regą. 

Dla drugiego turnusu, na który pojecha-
ła większość dzieci ze szkół podstawowych, 
zorganizowano wyjście do cyrku „Arlekin”, 
a także do Aquaparku w Mrzeżynie. Na pla-
ży urządzano gry i zabawy.

Na koniec dla każdego uczestnika przy-
gotowano płytę ze zdjęciami z wakacyjnego 
wyjazdu. |  JOANNA HEJNOWICZ

LETNI WYPOCZYNEK W SZKOLE
 | Jak co roku, szkoły we współ-

pracy z Urzędem Miejskim zorga-
nizowały półkolonie letnie. W tym 
roku cieszyły się wyjątkowo dużym 
zainteresowaniem. 

Półkolonie w Szkole Podstawowej nr 2 
i Gimnazjum nr 2 odbyły po zakończeniu 
roku szkolnego. Dzieci brały udział w zaję-
ciach sportowych, plastycznych, muzycz-
no-ruchowych oraz wycieczkach. 

W dwójce 60-osobowa grupa półkoloni-
stów odwiedziła pływalnie w Kościanie, Su-
chym Lesie i basen w Ośrodku Rehabilitacyj-
nym Wielspin w Puszczykowie oraz  obejrzała 
w kinie najnowszą część przygód Shreka. 

W Centrum Animacji Sportu na wszyst-
kich czekały egzotyczne warsztaty z ca-
poeiry – wywodzącej się z tradycji afry-

kańskiej i brazylijskiej sztuki walki, której 
formy są rytmiczne i skupiają się na kopnię-
ciach. Można było pograć w koszykówkę, 
siatkówkę plażową czy badmintona. Du-
żym powodzeniem cieszył się DART, czyli 
rzucanie lotkami do tarczy. Półkoloniści 

uczestniczyli w rozgrywkach sportowych 
na sali gimnastycznej oraz turniejach teni-
sa stołowego. 

Półkolonie dla dzieci z klas 0 – 6 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 odbyły 
się między 28 czerwca i 9 lipca. Dzie-
ci podzielono na trzy grupy wiekowe.

Wychowawcy zapewnili m.in. wyjazdy do 
kina, na kręgielnię, zajęcia plastyczne, roz-
grywki sportowe, zajęcia w sali komputero-
wej, pływanie w basenie w ośrodku Wielspin. 
Dzieci odwiedziły gospodarstwo agrotury-
styczne, w którym miały okazję sprawdzić 
swoje umiejętności w jeździe konnej i samo-
dzielnie upiec kiełbaski przy ognisku. Na-
wet padający co chwilę deszcz na zmianę 
ze słoneczną spiekotą nie psuły uczestni-
kom radosnego nastroju. | NA PODST. TEKSTÓW 

 PRZEMYSŁAWA HEJNOWICZA – KIEROWNIKA PÓŁKOLONII 

 W DWÓJCE I UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII W JEDYNCE.

SPORTOWE WAKACJE 
 | Po zakończeniu półkolonii 

dzieci i młodzież szkół podstawo-
wych i gimnazjów mogły uczestni-
czyć w zajęciach sportowych w szko-
łach. Przez dwa tygodnie na salach 
gimnastycznych nauczyciele prowa-
dzili zajęcia z piłki nożnej, siatkówki 
i koszykówki. 

W Centrum Animacji Sportu przy 

ul. Kościelnej odbywały się zajęcia Letniej 
Akademii Tenisowej, podczas których 
dzieci i młodzież doskonaliły umiejętno-
ści tenisowe. Gdy tylko pogoda dopisała, 
można było ćwiczyć pod czujnym okiem 
trenera – Dariusza Marka Preislera.

Instruktorzy capoeiry prezentowali 
ćwiczenia i zabawy związane z tą sztuką 
walki. Pracownicy CAS proponowali gry 

i zabawy. Można było porzucać lotkami 
do tarczy, zagrać w badmintona, tenisa 
stołowego, piłkarzyki. Po południu odby-
wały się gry w bule, siatkówkę plażową, 
koszykówkę i piłkę nożną. 

W sierpniu kontynuowane są zajęcia 
(harmonogram na stronie www.puszczy-
kowo.pl). CAS planuje także zorganizo-
wanie turniejów plażowej piłki siatkowej 
i koszykówki. Zapraszamy. | 

 JOANNA HEJNOWICZ

W Międzyzdrojach przeszły Aleją 
Gwiazd, odwiedziły Muzeum Przyrodni-
cze i obejrzały wystawę „Fizyka na wesoło” 
oraz Muzeum Figur Woskowych. 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWEORGANIZACJE POZARZADOWE

 | Lipiec w Puszczykowie to mie-
siąc odradzania się przyjaźni polsko-
francuskiej. Po całym roku ciężkiej 
pracy grupa mieszkańców naszego 
miasta wyruszyła do francuskiego 
miasta partnerskiego, by zwiedzać, 
odpoczywać, bawić się i ćwiczyć, 
zdobywane w trudzie przez cały rok, 
umiejętności posługiwania się języ-
kiem francuskim. 

Dwutygodniową wyprawę rozpoczęli-
śmy od zwiedzania Normandii. Trzy dni 
tam spędzone były dla Polaków prawdzi-
wą lekcją historii. Wspominaliśmy trage-

PUSZCZYKOWIANIE 
W CHATEAUGIRON

dię żołnierzy sił alianckich, który dokonali 
szturmu na Normandię. Zdumiewające dziś 
pięknem plaże przypomniały nam o boha-
terskich czynach i niezłomnej postawie. 

To nie był koniec wzruszeń. Niespo-
dziankę sprawili nam francuscy gospoda-
rze, zapraszając na cmentarz polski żoł-
nierza polskiego, dowódcę czołgu. Swoimi 
wspomnieniami Edward Podyma przybli-
żył nam historię udziału Polaków w bitwie 
o Normandię, w której był bezpośrednim 
uczestnikiem.

Miasteczko Bazouges la Perouse, ko-
lejny punkt naszego programu, zafascy-

nowało nas nie tylko kaskadami kwiatów 
kwitnących w milionach kolorów, ale także 
nienagannym porządkiem. Spacer ulica-
mi i zaułkami tego cudnego bretońskiego 
miasteczka pozwolił chłonąć niespotykaną 
atmosferę gościnności. Przewodnikiem był 
sam mer miasteczka, zafascynowany Pol-
ską, pracujący na rzecz przyjaźni polsko-
francuskiej od lat 80. i odznaczony meda-
lem Solidarności. 

Grupa młodzieży realizowała program, 
który obfi tował w wiele aktywności sporto-
wych i artystycznych. Był spływ kajakowy 
i acrobranche, czyli wspinaczka po linach 
rozwieszonych w lesie. Młodzież mogła tak-
że spróbować swoich sił w nowej technice 
malarskiej – airbrush.

Wyjazd miał także wymiar obywatelski. 
Przeprowadziliśmy debatę dotyczącą skła-
dowania odpadów związaną z projektem 
„Czyste Puszczykowo”. Zwieńczeniem na-
szych dyskusji była wizyta w fabryce prze-
twarzania odpadów w Caen. Mieliśmy oka-
zję zobaczyć, jak z problemem śmieciowym 
radzą sobie Francuzi. 

Wizyty we Francji to, oprócz wycieczek 
i zwiedzania, także niekończące się kolacje, 
rozmowy i zabawy przy dobrym jedzeniu 
i winie. To także wspominanie poprzednich 
wizyt, ale co najważniejsze, planowanie 
kolejnych. | ELŻBIETA MIKOŁAJCZYK

KALENDARZ DLA DZIECI 
 | Do wielu młodych mieszkań-

ców Puszczykowa trafi ł w ostatnim 
czasie tzw. kalendarz motywacyjny 
na rok 2010/2011. Kalendarz jest efek-
tem realizacji projektu „Fotografi a łączy 
pokolenia” Fundacji Aktywności Lokalnej 
z Puszczykowa oraz Stowarzyszenia Enter 
Art z Poznania. Projekt wyróżniła Kapi-
tuła Programu Akademia Orange spo-
śród ponad 600 projektów społecznych z 
całego kraju oraz Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, które wsparły 
przedsięwzięcie. 

Przypomnijmy: w ramach projektu od 
marca do czerwca br. odbył się cykl bezpłat-
nych warsztatów fotografi cznych dla dzieci 
w wieku okołoprzedszkolnym. Z oferty sko-

rzystało ponad 40 dzieci. Dzięki dotacji 
z Ministerstwa Kultury jesienią zosta-
ną zrealizowane dodatkowe zajęcia.

Publikacja jest wyjątkowa w skali kraju. 
Nie jest to typowy album ze zdjęciami, bo 
fotografie przedstawiono w kalendarzu, 
jednak forma jest specjalnie dedykowa-
na dzieciom: zawiera pola do wpisywania 

swoich działań, celów, osiągnięć oraz miej-
sca na rysunki lub naklejki. Uzupełnienie 
kalendarza stanowi komplet ponad 300 szt. 
kolorowych naklejek.

Kalendarze do tej pory wydano w na-
kładzie 2 tys. egzemplarzy. Trafi ły już m.in. 
do wszystkich dzieci z puszczykowskich 
przedszkoli, Biblioteki Miejskiej Centrum 
Animacji Kultury, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, świetlicy socjotera-
peutycznej i środowiskowej, do oddziałów 
dziecięcych w szpitalach oraz do większo-
ści samorządów i mediów w Wielkopol-
sce. Dodatkowo, dzięki współpracy 
z Urzędem Miejskim w Puszczyko-
wie, kalendarze trafi ą z początkiem 
roku szkolnego do rąk wszystkich 
uczniów pierwszych klas szkół pod-
stawowych. | IJ, LM
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MIKROREGION

KÓRNIK ZWYCIĘZCĄ 
 | Kórnik, nasz partner w Mi-

kroregionie Gmin Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, został tegorocz-
nym zwycięzcą w rankingu „Rzecz-
pospolitej” w kategorii gmin miej-
skich i miejsko-wiejskich. W ciągu 
roku awansował o dziewięć pozycji. 

Kórnik zyskał uznanie i dużo punk-
tów głównie za odważne inwestycje. 

W listopadzie br. ma powstać nowoczesne 
centrum rekreacji i sportu, w tym hala wi-
dowiskowa i pływalnia. W tym celu mia-
sto wyemitowało obligacje. Ten ogromny 
projekt nie zablokował innych inwestycji. 
Zakończyła się budowa pierwszej czę-
ści promenady nad jeziorem, powstało 
Gminne Centrum Informacji. W ub. roku 
gmina zakończyła budowę kanalizacji 

w Czmońcu. Zaczęto też remontować ra-
tusz w Bninie. Jak zaznacza burmistrz, 
gminie bardzo pomogła modernizacja 
trasy katowickiej nr 11, bo firmy, mają-
ce przy niej swoje siedziby zyskały lep-
sze połączenie z Poznaniem. Część z nich 
zaczęła się rozbudowywać. Gruntami 
w gminie zainteresowali się inni inwesto-
rzy, a im więcej fi rm, tym większe dochody 
gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

Władzom Kórnika gratulujemy. | LM

WSPÓLNY PROJEKT 
 | Puszczykowo i Mosina złoży-

ły wspólny wniosek do programu 
„Infrastruktura i Środowisko”. Na-
zywa się „Turystyka na terenach 
chronionych Mikroregionu WPN 
– budowa miejsc wypoczynku i edu-
kacji ekologicznej”. 

Wniosek przewiduje: urządzenie space-
rowej ścieżki edukacyjnej „Puszczykowski 
przełom Warty” oraz zagospodarowanie 
terenu na Górze Pożegowskiej w Mosinie 
małą infrastrukturą turystyczną (parking 
ziemny połączony ścieżką/kładką spacero-
wa z wieżą widokową). 

Przy wsparciu Polskiego Towarzystwa 
Przyrody Salamandra, w Puszczykowie wy-
tyczona została ścieżka przyrodnicza nad 

ziemny o pow. 100 m² z drewnianą kładką 
dochodzącą do wieży widokowej. Urządzenie 
terenu wokół zbiorników wodnych powinno 
zdecydowanie ograniczyć zanieczyszczenia 
terenów po starych wyrobiskach. Postawie-
nie wieży widokowej zwiększy atrakcyjność 
miejsca, poprzez możliwość obserwowania 
rozległego krajobrazu WPN, ale także da 
możliwość szybkiego wykrywania zagrożeń 
przeciwpożarowych nawet na odległość kil-
kunastu kilometrów.   

W opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska pozytywnym efektem projek-
tu będzie urządzenie miejsc wypoczynku 
i edukacji przeciwdziałające presji turystów 
na środowisko naturalne. Projekt pozytyw-
nie zaopiniował Wielkopolski Park Narodo-
wy. Został skalkulowany na ok. 900 tys. zł. 
Dofi nansowanie z funduszy unijnych wy-
nosi 85%. Wyniki oceny formalnej pozna-
my w październiku br. | MOS

Wartą o długości 750 m. Ma biec wzdłuż 
brzegu rzeki, częściowo po trawie, a tam 
gdzie wymaga tego podłoże, po drewnianych 
kładkach. Rozpocznie się na zakolu Warty, 
a skończy przy leśnym miejscu pikniko-
wym WPN. Po drodze będzie można podzi-
wiać Wartę z dwóch tarasów widokowych, 
posiedzieć na ławkach przy siedmiu tabli-
cach edukacyjnych. W sposób kontrolowany 
na odcinku 70 metrów wyrównana zostanie 
skarpa. Tak poprowadzona trasa, oprócz wa-
loru edukacyjno-rekreacyjnego, ma na celu 
ograniczenie dzikiej eksploatacji terenu po 
zagrodzeniu dotychczasowej ścieżki space-
rowej przez prywatnych właścicieli gruntów.  

W Mosinie zaplanowano urządzenie te-
renu wokół glinianek. Powstanie parking 

GRUNWALDZKA KOPIA  
 | Z okazji 6oo rocznicy bitwy 

pod Grunwaldem, Mosiński Ośrodek 
Kultury zaprosił 17 przedstawicieli 
instytucji kultury powiatu poznań-
skiego do wspólnego namalowania 
kopii słynnego obrazu Jana Matejki. 
W projekcie udział wzięła Bibliote-
ka Miejska im. M. Musierowicz Cen-
trum Animacji Kultury.  

W ten sposób gminy powiatu upamięt-
niły wydarzenia z 1410 r. Każda z zaproszo-
nych instytucji miała za zadanie namalo-
wanie fragmentu „Bitwy pod Grunwaldem” 

w formacie 110 cm x 214 cm. Puszczykow-
ski akcent to fragment konia. Malo-
wali go Krzysztof Niewczyk, Agniesz-
ka Jagiełło i Patryk Nawrocki.

23 lipca br. podczas Turnieju Rycerskie-
go na parkingu WPN Mosina – Pożegowo 
nastąpił fi nał i pokazanie kopii obrazu. Im-
ponującej wielkości dzieło stało się głów-
nym akcentem rodzinnego festynu. Pod-
czas uroczystości Burmistrz Mosiny Zofi a 
Springer oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury Marek Dudek wręczyli biorącym 
udział w projekcie pamiątkowe dyplomy. 

BM CAK serdecznie dziękuje organiza-
torom za zaproszenie. |  MAGDALENA PŁACHTA 
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AKTUALNOŚCI

POLICJA NA ŁĄCZACH 
 | policja@puszczykowo.pl – to 

adres poczty elektronicznej na ko-
misariat policji w Puszczykowie. Na 
ten nowo utworzony adres mailowy 
mieszkańcy mogą przesyłać swoje in-
terwencje, zapytania, wnioski i uzy-
skać pod nim potrzebne informacje. 

Na podstawie porozumienia między 

Urzędem Miejskim i Komisariatem Policji 
w Puszczykowie, na potrzeby naszych po-
licjantów przekazany został zestaw kompu-
terowy. Umowa przewiduje, że ze środków 
samorządu finansowany będzie również 
dostęp do Internetu, tak aby mieszkańcy 
mogli również w ten sposób komunikować 
z lokalnymi stróżami prawa.

MONITORING W CAS 
 | Jak już informowaliśmy, 

w lipcu zamontowany został system 
monitoringu na terenach Centrum 
Animacji Sportu przy ul. Kościelnej. 
Kamery będą śledziły to, co dzieje się 
na boisku piłkarskim i trybunach, bo-
isku asfaltowym, kortach tenisowych, 

boisku do siatkówki i placu zabaw. 
Obraz z pięciu zainstalowanych kamer 

jest dostępny na stronie internetowej mia-
sta: www.puszczykowo.pl, tak aby każdy 
z mieszkańców mógł zobaczyć czy dzieje 
się coś interesującego. Całość materiałów 
będzie również rejestrowana i możliwa do 

Uruchomienie łącza internetowego z Ko-
misariatem Policji w Puszczykowie ma na 
celu poprawę komunikacji z policjantami 
oraz zbliżenie ich do mieszkańców naszego 
miasta. 

Adres chroniony jest przed robotami 
spamującymi. W przeglądarce musi być 
włączona obsługa JavaScript, żeby go zo-
baczyć. | 

 MAGDALENA OLEJNICZAK-SALEWICZ

odtworzenia w razie potrzeby. Oprócz funk-
cji zachęcającej do odwiedzenia terenów 
sportowych mamy nadzieję, że instalacja 
ta zwiększy bezpieczeństwo i przyczyni się 
do wyeliminowania zjawisk wandalizmu 
i śmiecenia na tym terenie. | 

 MACIEJ DETTLAFF, 

 SEKRETARZ MIASTA PUSZCZYKOWA 

LINIA 651 ZASTĄPIŁA 101 

JAK JADĄ POCIĄGI? 

 | Jak pisaliśmy w „Echu”, od 1 lip-
ca linia autobusowa nr 101 zmieniła 
się w 651. Jest ona dłuższa i prowadzi 
z Poznania aż do Dymaczewa Nowe-
go. W Puszczykowie jednak jeździ tą 
samą trasą, co wcześniej. Linię obsłu-
guje Przedsiębiorstwo Transportowe 
Translub Sp. z o.o. z Lubonia, a nie jak 
dotychczas – MPK.

Do lipca autobusy MPK jeździły na dwóch 
liniach: nr 101 i 621. Linia nr 101, oprócz 
strefy A (Poznań), przebiegała również przez 
strefę B (Luboń) i strefę C (Łęczyca, Puszczy-
kowo, Mosina, Krosinko, Ludwikowo). Linia 
nr 621 znajdowała się w całości w strefi e C 

(Mosina, Krosinko, Dymaczewo Stare i Dyma-
czewo Nowe). Od 1 lipca br. obie linie zostały 
połączone w jedną o nowym numerze 651.

Linię 651 obsługuje Przedsiębiorstwo 
Transportowe Translub Sp. z o.o. z Lubonia. 
Obowiązują na niej jednak bilety ZTM 
w Poznaniu (nie obowiązują bilety na ko-
munikację miejską Lubonia). W autobusach 
tych obowiązuje – jak wcześniej – tzw. taryfa 
aglomeracyjna, która umożliwia podróż 
do Poznania i korzystanie z komunikacji 
miejskiej w Poznaniu na podstawie jednego 
biletu. Nowe rodzaje biletów na tej linii 
w strefach podmiejskich obowiązują już 
od 19 kwietnia br. Szczegóły na stronie 
internetowej www.ztm.poznan.pl.

Zachęcamy mieszkańców do wypowia-
dania opinii na temat nowego przewoźnika 
na e-mail: gci@puszczykowo.pl, nr tel. 
61 898 37 20. |

  MAGDALENA OLEJNICZAK-SALEWICZ 

W lipcowym „Echu” zamieściliśmy rozkład 
jazdy PKP z internetowego rozkładu jazdy 
pociągów. Niestety, okazuje się, że pociągi 
kursują nieco inaczej. Nie zaznaczyliśmy też, 
że niektóre nie zatrzymują się w Puszczykowie. 

Podajemy godziny odjazdów pociągów 
na podstawie rozkładu dostępnego na dworcu 
PKP w Puszczykówku. 
Puszczykówko – Poznań
4.46**, 5.57, 6.12*p, 6.29*, 6.53, 7.38, 8.32*, 
9.04, 10.11p, 12.49, 14.02p, 15.26, 16.30*, 
17.23, 19.22, 21.05, 21.55p

Poznań – Puszczykówko
5.05*, 6.15, 6.45p, 7.45*, 10.00, 12.45**, 
13.15p, 14.45, 15.12p, 15.45*, 16.15p, 16.45, 
17.55*, 18.45, 21.45, 22.44 – tylko do 31.08.
*kursuje w dni robocze 
**kursuje w dni robocze i soboty
p – nie zatrzymuje się w Puszczykowie. | LM
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BEZPIECZEŃSTWO

ODESZLI 
 03.07.1956 KRYSTYNA JACEWICZ-DRĄŻKIEWICZ 28.06.2010

 04.11.1912 MARIA CELLER 06.07.2010 
 21.09.1932 STANISŁAW KOSTKA KÓZKA 06.07.2010
 29.05.1931 ANTONI WOJCIECHOWSKI 08.07.2010
 30.07.1922 ANTONI TARASZKIEWICZ 17.07.2010

 01.08.1948 REGINA MARIA DYMARSKA 18.07.2010
 05.12.1929 ANDRZEJ WACŁAW FALKIEWICZ 22.07.2010

 23.10.1931 GENOWEFA NIEZGÓDKA 24.07.2010 
 25.07.1933 IRENA OSTROWSKA 28.07.2010
 11.02.1915 JÓZEFA HOFFMANN 28.07.2010


Wyrazy głębokiego współczucia 

Panu Stanisławowi Taraszkiewiczowi 
wieloletenimu dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury, 

z powodu śmierci ojca Antoniego Taraszkiewicza
SKŁADAJĄ 

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

WRAZ Z PRACOWNIKAMI URZĘDU MIEJSKIEGO I BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ 
IM. MAŁGORZATY MUSIEROWICZ W PUSZCZYKOWIE.


„Kocham Cię razem z Twoją śmiercią”

 KRYSTYNA MIŁOBĘDZKA

Z wielkim żalem żegnamy
ś.p. 

Andrzeja Falkiewicza
fi lozofa, literata, historyka sztuki, 

mieszkańca i miłośnika Puszczykowa.
Wyrazy głębokiego współczucia

Żonie, Siostrze i Wszystkim Bliskim

SKŁADAJĄ 
BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA,
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA W PUSZCZYKOWIE MAREK BŁAJECKI

WRAZ Z PRACOWNIKAMI URZĘDU MIEJSKIEGO

I BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. MAŁGORZATY MUSIEROWICZ W PUSZCZYKOWIE

 | W Puszczykowie obowiązu-
je całkowity zakaz palenia ognisk. 
Mimo, że upały zelżały, to jednak wilgot-
ność ściółki jest nadal niska. Również 

ze względu na dobrosąsiedzkie relacje 
warto ograniczyć palenie ognisk. – Gdy 
wieczorami ludzie otwierają okna, żeby 
wywietrzyć, dostaje się im do domu dym 

i zapach ogniska – przypomina Dariusz 
Borowski, komendant Straży Miejskiej 
w Puszczykowie. I apeluje o przestrzega-
nie zakazu. | LM

ZAKAZ PALENIA OGNISK

 | INTERWENCJE. Straż interwe-
niowała 295 razy. 41 interwencji, m.in. obró-
cone znaki drogowe, wyrzucone nielegalnie 
śmieci, przekazano do fi rmy Flora, 25 – awa-
rie oświetlenia, uszkodzone chodniki, dziu-
ry w jezdniach – do Referatu Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego, 3 do fi rmy 
Eko-Rondo, 8, w tym awarie oświetlenia, ze-
rwane linie energetyczne do Enei, 5 (awarie 
przepompowni) do fi rmy Aquanet, 5 do po-
licji, jedną do TP SA oraz do jednostki straży 
miejskiej w Mosinie, w związku z interwen-
cją mieszkanki tego miasta. 

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ 
22.05.2010  29.07.2010

 | POUCZENIA. 13 razy strażnicy 
pouczyli kierowców w związku ze złym par-
kowaniem, 27 za wykroczenia – m.in. za 
zajęcie pasa drogowego i zakłócanie ciszy. 

 | UKARANI. Ukarano 180 kierow-
ców za przekroczenie prędkości (fotoradar) 
– 26 tys. zł, 13 kierowców za parkowanie 
w miejscu niedozwolonym, parkowanie na 
miejscu dla osób niepełnosprawnych – 1 700 
zł, 4 osoby za spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym i spalanie śmieci – 300 zł.

ANDRZEJ FALKIEWICZ 
Urodził się 5 grudnia 1929 r. w Poznaniu. Absolwent 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Studio-
wał matematykę i ekonomię, ale jego pasją była 
fi lozofi a. Ceniony eseista, krytyk literacki, człowiek 
teatru. 
W latach 1962-1967 kierownik literacki Bałtyckie-
go Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Od 1967 r. 
związany z teatrami wrocławskimi: Współczesnym 
i Polskim. Był również kierownikiem literackim 

Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. W 1967 r. debiutował 
literacko tomem tekstów o teatrze „Mit Orestesa. Szkice o drama-
turgii współczesnej". Wydał kilka książek, m.in. o pierwszą w Polsce 
książka o Gombrowiczu – „Polski kosmos. 10 esejów przy Gombro-
wiczu”, „Nie-Ja Edwarda Stachury”. Był autorem powieści „Ledwie 
mrok” oraz książek fi lozofi cznych: „Istnienie i metafora” i „Być może”.
Andrzej Falkiewicz był członkiem redakcji miesięcznika „Odra”. 
W latach 70. i 80. związany z opozycją demokratyczną.

Do przytuliska Eko-Rondo strażnicy 
odwieźli trzy bezpańskie psy, sprawdzili 
40 umów na wywóz nieczystości. 

Od 20 maja do 9 czerwca w związku 
z alarmem przeciwpowodziowym straż 
kontrolowała stan Warty oraz podjęła 
działania związane z umocnieniem rejo-
nów najbardziej zagrożonych powodzią 
w mieście. Zabezpieczyła procesję Bożego 
Ciała oraz przemarsze uczestników uro-
czystości 175-lecia Szkoły Podstawowej 
nr 1 i jubileuszu koła emerytów i rencistów 
oraz obie tury wyborów prezydenckich. | 
 DARIUSZ BOROWSKI, 

 KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PUSZCZYKOWIE
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SPORT

LIPCOWY TURNIEJ PTS CAPOEIRA I FITNESS
 | Szkoła Podstawowa nr 2 

i Klub Sportowy Capoeira Poznań 
od 6 września zapraszają na zajęcia 
capoeiry (sztuki walki z elementami 
akrobatyki, tańca i muzyki). Będą dwie 
grupy: dziecięca (5-11 lat) oraz dla młodzie-
ży i dorosłych (powyżej 12 lat. Koszt: 60 zł 
na miesiąc. Godz. zajęć: grupa dziecięca: 
wt., czw. – 13.30-14.30, grupy młodzie-
ży i dorosłych: pon., śr. – 17.30-19. Zapisy: 
a.ciemniak@gmail.com, 668 84 78 18. 

Szkoła Podstawowa nr 2 zaprasza też na 
zajęcia fitness dla pań od 7 września 
we wt. i czw. w godz. 20.30-21.30. Koszt 60 
zł na miesiąc. Zapisy: agata_mm@wp.pl, 
tel. 888 69 24 71. | LM

SEZON NA RYBĘ 
 | Ponad 50 wędkarzy 23 maja w Lubia-

tówku walczyło o Wędkarski Puchar Wiosny. 
27 czerwca w jeziorze Niepruszewo wędkarze 
próbowali złowić największą rybę. 
Puchar juniorów zdobył Damian Beszterda, 
drugie i trzecie miejsca zajęli – Krzysztof Przy-
był i Michał Weber. Wśród seniorów pierwszy 
był Kazimierz Anioła, za nim – Marcin Piech-
nik, a trzeci – Maciej Połomski.
27 czerwca okazało się, że pojęcie „najwięk-
sza” jest względne. Zwycięska ryba była nieco 
cięższa od kostki masła. Zwyciężył Patryk 
Szulc, miejsce drugie – Zbyszko Sobkowiak, 
trzecie – Tomasz Przybył. | SEKRETARZ KOŁA 41 

 | Puszczykowska Liga Tenisa 
Ziemnego rozegrała drugi w cyklu 
Grand Prix turniej singla panów. Me-
cze tradycyjnie odbywały się na kor-
tach ziemnych przy ul. Kościelnej. 
W rozgrywkach uzyskano następują-
ce rezultaty: 
Półfi nały
Jacek Kowal – Janusz Karbowiak 6:1;7:5.

Bartosz Bukowiecki – Włodek Zadencki 
2:6;6:1,6:1.
Finał:
Jacek Kowal – Bartosz Bukowiecki 3:6, 7:5, 6:2.
W turnieju pocieszenia (z drugiej strony 
drabinki) Jarek Nowacki pokonał w fi nale 
Szymona Ziębę 6:3,6:4, który jednocześnie 
wraz z Puszczykowskim Towarzystwem 
Sportowym był współorganizatorem 
imprezy. | DR POINT

SUKCESY NASZEGO 
SZACHISTY  | Wojtek Niedbała, absolwent 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mic-
kiewicza w Puszczykowie w czerw-
cu zajął piąte miejsce w szachowych 
Mistrzostwach Wielkopolski Junio-
rów w Żerkowie. W lipcu walczył 
w Mistrzostwach Polski Juniorów 
w szachach szybkich i w szachach 
błyskawicznych. 

Podczas Mistrzostw Wielkopolski 
18-23 czerwca br., dzięki piątemu miejscu 
w swojej grupie – grupieC13 (roczniki 1997 

i 1998) – Wojtek zdobył awans do mi-
strzostw międzywojewódzkich. Grupa 
Wojtka była najliczniejszą grupą zawod-
ników, liczyła aż 35. Na starcie sklasyfi-
kowany był na 24 miejscu a zajął miej-
sce 5, czym sprawił wszystkim ogromną 
niespodziankę.

Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach 
szybkich i w szachach błyskawicznych, 
organizowanych przez Polski Związek Sza-
chowy, rozgrywano w dniach 26-29 lipca 
w Warszawie. W grupie wiekowej do lat 
14, w której startował Wojtek, znalazło się 
79 zawodników z całej Polski. W szachach 
szybkich (30 minut na partię na zawodnika) 
Wojtek zajął 72 miejsce, a w szachach bły-
skawicznych 56 miejsce. Gratulujemy! | LM

SOBOTNIE HARCE NA PLACACH ZABAW
 | „Sobotnie harce na placach za-

baw” to zorganizowana forma wypo-
czynku dla najmłodszych. W każdą 
sobotę między godziną 11 a 13 rodzice 
mogą przyjść ze swoimi pociechami 
na wyznaczony plac zabaw, gdzie cze-
ka na nich zawsze moc atrakcji.

Odbyły się już spotkania 10 lipca na 
placu przy ul. Czarnieckiego oraz 17 lipca 
przy ul. Kościelnej i 31 lipca przy ul. Żu-
pańskiego. Z powodu ulewnego deszczu 
nie mogliśmy bawić się 24 lipca. 

Chcieliśmy, by to lato upłynęło dzie-
ciom pod znakiem muzyki, śpiewu i ra-
dosnej zabawy. Dlatego postawiliśmy 
na capoeirę. Jej istotą są elementy tańca 
wpływające na płynność i nieprzewidy-

walność ataków. Przygotowaliśmy kon-
kursy sprawnościowe, które przyjemnie 
było rozgrywać w rytm muzyki, wybijanej 
na bębnach i innych instrumentach. Dzie-
ci zapoznawały się z instrumentami, cha-
rakterystycznymi dla capoeiry, a nawet 
na nich grały. Można było wykazać się do-
brą pamięcią czy talentem rysunkowym. 

Na zwycięzców konkursów czekały licz-
ne nagrody, ufundowane przez Urząd Miej-
ski w Puszczykowie oraz Centrum Anima-
cji Sportu. 
Czekają kolejne atrakcje w sierpniu:
14.08 – plac zabaw przy ul. Kościelnej
21.08 – plac zabaw przy ul. Nowe Osiedle
28.08 – plac zabaw przy ul. Żupańskiego
Serdecznie zapraszamy. | JH
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SPORTZLOT PORSCHE 
 | Porsche Club Polska, Automo-

bilklub Wielkopolski oraz Miasto 
Puszczykowo zapraszają 27 sierpnia 
br. na International Porsche Festival 
2010 – XI Zlot Porsche Club Polska. 

Po ciepłym przyjęciu uczestników In-
ternational Porsche Festival w ubiegłym 
roku, Puszczykowo zajęło szczególne miej-
sce w ich sercach. 

27 sierpnia br. właściciele wszelkich 
modeli Porsche, biorących udział w Inter-
national Porsche Festival 2010 – XI Zlocie 
Porsche Club Polska ponownie zawitają 
do naszego miasta, które znalazło się 

na trasie Nawigacyjnego Rajdu Porsche 
– „Urokliwe okolice Poznania” . Tym razem 
widowiskowe próby sportowe odbędą się w 
dwóch miejscach: od godz. 16.20 na skrzy-

SPŁYW KAJAKOWY 
 | Centrum Animacji Sportu ser-

decznie zaprasza wszystkich chętnych 
do wzięcia udziału w spływie kajako-
wym organizowanym we wrześniu. 
Organizatorem jest fi rma Disport.
Spływ kajakowy 11-12 wrzesień. Trasa 
ok. 28 km: Puszczykowo – Czerwonak
V kajakowy weekend ze szpakami. 

W Czerwonaku odbędzie się festyn. Po 

zakończeniu imprezy istnieje możliwość 
powrotu autobusem do Puszczykowa. Ter-
min składania zgłoszeń: do 8 września br. 
Koszt – ok. 30 zł. Istnieje możliwość zgło-
szenia uczniów gimnazjum – na 10 osób 
przypada jeden opiekun. Młodsze dzieci 
muszą być pod opieką osoby dorosłej. | LM

Kontakt: Izabela Dylewska – 605 592 684, 
Andrzej – 609 661 679, disport@disport.com.pl. 

żowaniu ulic Nowe Osiedle oraz Niepodle-
głości i od godz. 17 na ul. Poznańskiej.

Mieszkańcy Puszczykowa znów będą 
mogli podziwiać zmagania ponad 70-80 
maszyn z Zuffenhausen oraz brać udział 
w licznych konkursach, gdzie nagrodami 
będą gadżety Porsche, a także vouchey na 
przejazdy Porsche Taxi Driving na Torze 
Poznań, gdzie następnego dnia odbędzie 
się wielki Rodzinny Piknik Porsche.

W związku z zamknięciem fragmentów 
ulic zostaną wyznaczone alternatywne dro-
gi komunikacji, o czym będzie informować 
odpowiednia sygnalizacja. |  DARIUSZ KRUPA

ANNA JAGACIAK MISTRZYNIĄ POLSKI
 | Mistrzyni Polski w skoku w dal 

– to tytuł, jaki 20-letnia puszczyko-
wianka, Anna Jagaciak, zdobyła na 
86. Mistrzostwach Polski w Lekkiej 
Atletyce, które odbywały się w Biel-
sku-Białej. Zawodniczka MKS Juve-
nii Puszczykowo zdobyła także srebro 
w trójskoku wynikiem 14,16 m.

W skoku w dal Anna Agaciak zdoby-
ła wynik 6,67 m – to jej rekord życiowy, 
który dał jej kwalifi kację na Mistrzostwa 
Europy, które odbyły się 27 lipca – 1 sierp-
nia w Barcelonie. Tym wynikiem wyrów-

nała też młodzieżowy rekord Polski, nale-
żący od 1968 r. do Ireny Szewińskiej. Jak 
twierdzą dziennikarze sportowi, konkurs 
skoku w dal był jednym z najlepszych 
w historii na mistrzostwach Polski. 

Na Mistrzostwach Europy w lekkiej atle-
tyce Anna Jagaciak też odniosła sukces. 
Była dziesiąta w skoku w dal. Do awansu do 
fi nału w trójskoku zabrakło niewiele, bo za-
ledwie czterech centymetrów. 

Anna Jagaciak pochodzi z rodziny, która 
kocha sport. Mama uczy wychowania fi-
zycznego w Szkole Podstawowej nr 1, a tata 
Jarosław jest dyrektorem ds. sportu w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie 
i wiceprezesem MKS Juvenia. 

Puszczykowiance serdecznie gratulu-
jemy! | LM

DARMOWE 
LEKCJE TENISA! 

 |  Centrum Animacji Sportu za-
prasza na warsztaty tenisowe od 16 
do 31 sierpnia br. w godz. 9-12 (dwie 
grupy), trzy razy w tygodniu – poniedzia-
łek, środa, piątek. Poza zajęciami można 
korzystać z boiska do piłki koszykowej, 
siatkowej, piłki nożnej oraz placu zabaw 
– pod okiem instruktora. Zapewniamy 
sprzęt sportowy. 

Zg łoszenia w siedzibie CAS przy 
ul. Kościelnej lub mailowo na adres: 
hejnowicz@puszczykowo.pl. Liczba 
miejsc ograniczona. Zapraszamy! | JH
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Przychodnia Zdrowia MEDICOR 
ul. Kraszewskiego 11
tel. 61 898 42 22
Rejestracja od poniedziałku do czwartku w godz. 8-17, w piątek w godz. 8-15

Puszczykowski Ośrodek Zdrowia POZMED sp. z o.o.
ul. Poznańska 36
tel. 61 830 14 74, 61 830 14 77
Rejestracja  od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.  

Praktyka Lekarza Rodzinnego MARIA STEMPNIAK
ul. Kraszewskiego 6
tel. 61 863 64 23 
Rejestracja jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.

PORADNIE 
LEKARZA 
RODZINNEGO 
W PUSZCZYKOWIE

echo-2010_08_2.indd   24echo-2010_08_2.indd   24 2010-08-11   10:43:332010-08-11   10:43:33


