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 | Prawie 160 gości z Belgii, Ukra-
iny, Rosji, Włoch, Chorwacji, Anglii, 
Rosji i Polski, którzy przyjechali na 
32. Europejskie Spotkania Młodych, 
gościli w swoich domach mieszkańcy 
obu puszczykowskich parafi i.

Każdy ranek młodzi rozpoczynali 
od modlitwy i śpiewania pięknych ka-
nonów w kościele pod wezwaniem Mat-
ki Boskiej Wniebowziętej i kościele pw. 
św. Józefa. Po południu, na terenach MTP 
w Poznaniu, uczestniczyli w nabożeństwach 

prowadzonych przez braci z Taizé. Najważ-
niejsze dla wzajemnego poznania się były 
jednak spotkania w grupach, w czasie któ-
rych młodzież dyskutowała o Bogu, wierze 
i świecie. Odbywały się przed południami, 
w Puszczykówku, w sali Jan Pawła II, a 
w Puszczykowie w budynku Biblioteki Miej-
skiej, w salach Centrum Animacji Kultury.

Część  pielgrzymów goszczących 
w Puszczykówku spotkała się z pracow-
nikami Domu Kawalerów Maltańskich 
oraz z personelem szpitala w Puszczykowie. 

PUSZCZYKOWO 
W DUCHU TAIZÉ 

AKTUALNOŚCI Tam odwiedzili także chorych na oddziale 
paliatywnym, z którymi przez chwilę mieli 
okazję porozmawiać i zaśpiewać specjalnie 
dla nich kolędy. 

Szczególnie uroczysta była sylwestrowa 
noc. O godzinie 23 w obu parafi ach rozpo-
częły się nabożeństwa w intencji pokoju na 
świecie. W Puszczykowie, tuż przed pół-
nocą młodzi wyszli przed kościół, by odli-
czając sekundy do nadejścia nowego roku, 
obejrzeć pokaz sztucznych ogni. Potem, już 
w salach Centrum Animacji Kultury, dzie-
lili się opłatkiem i składali sobie życzenia. 
W Puszczykówku, po spontanicznym przy-
witaniu Nowego Roku przed kościołem zeszli 
do sali Jana Pawła II, gdzie życzenia złożyli 
im Ksiądz Proboszcz i Burmistrz Miasta. 
Oba bale sylwestrowe rozpoczęły się polone-
zem, a dalej trwała już spontaniczna zabawa 
w ramach Święta Narodów, która zakończy-
ła się prawie o godz. 3. rano. Jej uczestnicy 
poznawali gry, zabawy, oraz pieśni i tańce, 
prezentowane przez przedstawicieli każdej 
narodowości. 

W pierwszym dniu Nowego Roku, po 
mszach świętych w kościołach, goszczące 
pielgrzymów rodziny poczęstowały swoich 
gości obiadem. Po południu, na terenie MTP 
w Poznaniu, odbyły się spotkania regionalne 
i ostatnia wieczorna modlitwa. 

Czas pożegnań nadszedł 2 stycznia rano. 
Po porannych modlitwach w kościołach 
młodzież zaczęła się rozjeżdżać do swoich 
domów. Zawiązały się jednak przyjaźnie 
i padły obietnice ich podtrzymywania. 
W opinii wszystkich uczestników były to wy-
jątkowe spotkania. 

Tym, którzy brali w nich udział i poma-
gali w organizacji należą się wielkie podzię-
kowania. | RED NA PODSTAWIE RELACJI NADESŁANYCH 

 PRZEZ NATALIĘ BADZIĄG I ANTONINĘ LISIECKĄ

fot. Filip Krzemkowski

fot. Antonina Lisiecka fot. Filip Krzemkowski fot. Antonina Lisiecka
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FELIETON

Nowy, 
trudny rok

Szanowni Państwo,
Czeka nas w najbliższym czasie uchwalenie budżetu. Planując go 

przyjęliśmy zasadę, że mimo kryzysu i niekorzystnych realiów ze-
wnętrznych, z niektórych wydatków nie możemy zrezygnować. 
Nie zaniechamy budowy płyty Rynku, ul. Gołębiej, czy rozbudowy 
szkoły w Puszczykówku. Wiemy, że mieszkańcy Puszczykowa oczekują 
zwiększenia, a nie zmniejszenia zakresu inwestycji i usług. W jaki spo-
sób zaplanować jednak wydatki, gdy nad miastem, jak miecz Demokle-
sa, wiszą wielomilionowe odszkodowania za przejęte przed laty grunty 
pod drogi? Uważam, że mieszkańcy powinni o tym wiedzieć! 

Dlatego pozwalam sobie przytoczyć obszerne fragmenty listu, 
który w połowie grudnia wysłałam do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Jerzego Millera i przekazałam do wiadomości: 
Ministra Finansów, Infrastruktury, Wojewody Wielkopolskiego, 
Starosty Poznańskiego, Związku Miast Polskich oraz kilku posłów 
i senatorów. Poparło go 52 wielkopolskich wójtów i burmistrzów.

„Szanowny Panie Ministrze, zgodnie z zasadą subsydiarności 
zwracam się do Pana z prośbą o pomoc. W zaistniałej sytuacji 
zobowiązań miasta z tytułu odszkodowań za drogi przejmowane 
w latach 60.–80. ubiegłego wieku (…) uprzejmie informuję, 
że jeśli dojdzie do kumulacji wypłat w roku 2010, to miasto 
Puszczykowo sobie samo nie poradzi. W obecnej chwili toczy 
się przed Wojewodą Wielkopolskim lub Starostą Poznańskim 
90 postępowań, których zakończenia możemy się spodziewać w przy-
szłym roku (…) Dochody własne miasta w roku 2010 zostały optymi-
stycznie zaplanowane na 22 mln zł. Biorąc pod uwagę powierzchnię 
gruntów, za które miasto musi zapłacić odszkodowania, a która 
wynosi 8,03 ha – nasze zobowiązania wobec właścicieli wynoszą 
w dniu dzisiejszym 20 800 000 zł. Nawet gdyby w roku 2010 osta-
teczne decyzje administracyjne objęły tylko ¼  złożonych wniosków, 
uszczuplenie rocznego budżetu o 5 mln zł grozi wstrzymaniem wszyst-
kich inwestycji i brakiem środków na bieżące utrzymanie miasta (…)

Nie kwestionuję prawa właścicieli do słusznych odszkodowań 
i pomijam fakt rażącej niesprawiedliwości, którą jest przejęcie 
przez samorządy zobowiązań Skarbu Państwa. Poważne zastrze-
żenia budzi jednak fakt wyliczania odszkodowań przez 

rzeczoznawców majątkowych, dla których punktem odnie-
sienia jest wartość rynkowa nieruchomości dla gruntów 
budowlanych. Niezrozumiała i niesprawiedliwa jest rów-
nież konieczność wypłacenia całej kwoty jednorazowo, 
w ciągu 14 dni. 

Panie Ministrze, interpelacje w tej sprawie składali posłowie 
wielkopolscy, osobiście odbyłam wiele rozmów i napisałam wiele 
pism, prosząc o pomoc. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą 
i apelem, który popierają wielkopolscy samorządowcy 
o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, która pozwoli gminom 
przynajmniej na rozłożenie wypłaty odszkodowań na raty 
w okresie kilku lat.” 

Puszczykowo z wyboru mieszkańców pozostaje „miastem-
-ogrodem”, dlatego dochody budżetu z tytułu działalności gospodar-
czej są znikome. Nie da się zrezygnować z niektórych zadań miasta 
z powodu mniejszych dochodów. Dzieci muszą chodzić do szkół 
i przedszkoli, nauczyciele muszą otrzymywać wynagrodzenia, 
ulice trzeba sprzątać, itd. Tam gdzie się dało przycięliśmy wydatki, 
poszukując jednocześnie dodatkowych źródeł fi nansowania. 
Nie załatwia to jednak głównego problemu.

W świetle tego, co napisałam, zwracam się więc do Państwa 
z dwoma prośbami. Pierwsza związana jest z zasileniem kasy miasta 
z podatków PIT. Jest wiele osób, które od lat mieszkają w Puszczyko-
wie, ale są zameldowane gdzieś indziej i ich podatki nie wpływają 
do naszego budżetu. Dlatego bardzo proszę zadeklarujcie Państwo 
w Urzędzie Skarbowym,   Puszczykowo jak miejsce Waszego zamiesz-
kania. Wówczas Wasze podatki trafi ą do Puszczykowa. Druga prośba 
dotyczy zrozumienia konieczności podejmowania trudnych wyborów 
w sprawie fi nansowania inwestycji czy usług. Z reguły zaspokojenie 
potrzeb jednej grupy mieszkańców równa się niespełnieniu potrzeb 
innych. Wierzcie mi Państwo, że doskonale znam i rozumiem oczeki-
wania mieszkańców. Zaspokojenie ich w pełnym zakresie, w obecnej 
sytuacji fi nansowej miasta nie jest niestety możliwe. Pozostaje mi 
jedynie liczyć na Państwa  cierpliwość i zrozumienie. | 

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA, 
 BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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RADA MIASTA

mania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i budowlane dla obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków. Dlate-
go radni uchwalili również zasady 
udzielania dotacji na prace przy obiek-
tach zabytkowych. Jest ich w mieście 19. 
Szerzej na ten temat i lista obiektów na s. 5. 

Radni zagłosowali przeciwko przyję-
ciu opłaty adiacenckiej, czyli opłaty, 
którą właściciel działki powinien zapłacić 
gminie za to, że w wyniku inwestycji mia-
sta, np. wybudowaniu wodociągu, kana-
lizacji, oświetlenia czy drogi wzrosła war-
tość jego nieruchomości. Burmistrz ma 
obowiązek pozyskiwania takich środków 
do budżetu miasta, które można by prze-

znaczać na kolejne inwestycje, np. dro-
gowe. Zdania radnych były podzielone, 
ale ostatecznie jednogłośnie postanowili 
nie wprowadzać opłaty.

Decyzją Rady nadano nazwę kolej-
nej ulicy miasta. Tym razem dotyczyło 
to drogi bocznej od ul. Sobieskiego, na wy-
sokości hali Centrum Tenisowego Angie. 
W związku z lokalizacją większością głosów 
radni nazwali ją Tenisową, choć padła tak-
że propozycja nazwania jej bardziej ogól-
nie: Sportową. 

Miasto udzieliło bonifi katy od opła-
ty z tytuł przekształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własności działki 
przy ul. Reymonta. 

Na sesji przedstawiciel firmy Lechm-
nann i Partnerzy zaprezentował krótko  rad-
nym przygotowany na zlecenie Miasta Pro-
gram Organizacji Ruchu Drogowego 
w Puszczykowie. Piszemy o tym na s. 10. 

Sesję zakończyło przekazanie przez rad-
nego Macieja Stelmachowskiego Betlejem-
skiego Światełka Pokoju, które harcerze 
przywieźli do Puszczykowa, wspólne ży-
czenia i łamanie się opłatkiem.| 

 LIDIA MAJDECKA

 | Światełko z grobu Jezusa, ży-
czenia i choinka – w świątecznym na-
stroju przebiegała sesja Rady Miasta, 
która odbyła się 16 grudnia – ostatnia 
sesja ubiegłego roku. 

W świątecznej aurze radni podjęli kilka 
ważnych uchwał. Jedną z nich było przyję-
cie Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami dla Miasta Puszczykowo 
na lata 2009 – 2012. Obowiązek stwo-
rzenia takiego programu nakłada na samo-
rząd ustawa o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. Program zakłada wpraw-
dzie mniejszą dowolność, jeśli chodzi 
o zmiany budowlane w obiektach zabytko-
wych, ale daje również możliwość otrzy-

OSTATNIA SESJA ROKU 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na sesję Rady Miasta, 
która odbędzie się 20 stycznia 2010 r. 
o godz. 17 w sali sesyjnej w budynku 
Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1. 
W programie sesji jest uchwalenie 
budżetu na 2010 r. oraz powołanie 
pierwszej w Puszczykowie Rady Osiedla 
– Niwka Stara.
Jednocześnie informujemy, 
że termin posiedzeń Komisji Rady Miasta 
i terminy dyżurów radnych znajdują się 
na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie 
internetowej miasta: www.puszczykowo.pl

UCHWAŁY I PROTOKÓŁ Z SESJI 
ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONIE 

INTERNETOWEJ MIASTA: 
www.puszczykowo.pl 

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

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

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifi katy od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności w odniesieniu 
do nieruchomości zabudowanej, stanowiącej 
własność Miasta Puszczykowa. 

 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy 
w Mieście Puszczykowie. 

 Uchwała w sprawie wysokości stawek 
procentowych opłaty adiacenckiej. 

 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta 
Puszczykowo na lata 2009 – 2012. 

 Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane dla obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. 

 Na najbliższej sesji radni dyskutować będą 
o budżecie Miasta na 2010 rok. 

UCHWAŁY 
PRZYJĘTE NA SESJI: 
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AKTUALNOŚCIPROGRAM 
OCHRONY ZABYTKÓW 

 | Na sesji w grudniu Rada Miej-
ska uchwaliła Gminny Program 
Opieki nad Zabytkami dla Miasta 
Puszczykowo na lata 2009 – 2012. 

Obowiązek uchwalenia takiego doku-
mentu nakłada na gminy ustawa z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. Program obejmuje uwa-
runkowania oraz działania wspierające 
opiekę nad zabytkami, określa cele i kie-
runki działań oraz zadania ochrony zabyt-
ków, warunki i sposób fi nansowania dzia-
łań i harmonogram ich realizacji. 

Efektem uchwalenia programu ma być 
m.in. poprawa stanu technicznego istnie-
jących zabytków, ochrona i zapewnienie 
właściwego rozwoju przestrzeni urbani-

stycznej, wykorzystanie istniejących obiek-
tów dla potrzeb społecznych, turystycznych 
i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw 
sprzyjających wzrostowi środków fi nanso-
wych na opiekę nad zabytkami. 

Program zawiera m.in. listę 19 obiek-
tów zabytkowych o najwyższym znaczeniu 
kulturowym dla Puszczykowa, wpisanych 
przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków do rejestru zabyt-
ków – podajemy je poniżej. 

W programie wyszczególniono także 
obszary urbanistyczne oraz obiekty, które 
kwalifi kują się do rewitalizacji. Działania 
w tym zakresie Miasto będzie wspierało fi -
nansowo w kolejnych latach, w zależności 
od posiadanych środków. 

W dokumencie znajduje się informacja 
o ok. 90 stanowiskach archeologicznych, 
skupionych głównie wzdłuż lewego brzegu 
Warty w rejonie Niwki. Stwierdzono tam 
skupisko kilkunastu stanowisk wczesno-
średniowiecznych wraz ze starszym osad-
nictwem neolitycznym, mezolitycznym 
i kultury łużyckiej. 

GMINNA 
EWIDENCJA ZABYTKÓW

Elementem programu jest Gminna Ewi-
dencja Zabytków zawierająca 221 obiektów. 
Jest ona częścią inwentaryzacji i analizy za-
sobów kulturowych miasta, zawiera dane 
na potrzeby miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego oraz działań 
inwestycyjnych i ochronnych związanych 
z tymi obiektami. Na listę zostały wpisane 
obligatoryjnie wszystkie obiekty wybudo-
wane przed I wojną światową oraz powin-
ny się znaleźć wszystkie budynki z okresu 
międzywojennego. 

W ewidencji są obiekty użyteczności pu-
blicznej, w tym obiekty sakralne, budynki 
mieszkalne jednorodzinne, wille, budynki 
mieszkalne komunalne oraz dawne pensjo-
naty i dom wczasowy. Ewidencja gminna 
podlegać będzie aktualizacji i uzupełnia-
na będzie o zmiany w statusie prawnym 
– np. wpis do rejestru zabytków lub nowe 
ustalenia naukowe.

DOTACJE 
DLA WŁAŚCICIELI

Uchwalenie Programu Opieki nad Za-
bytkami wiąże się z zarezerwowaniem 
w budżecie miasta kwoty na jego reali-
zację. Miasto udzielać będzie dotacji 
właścicielom obiektów zabytkowych wy-
łącznie na sfinansowanie prac lub robót 
budowlanych przy zabytku położonym 
w Puszczykowie oraz wpisanym do re-
jestru zabytków prowadzonym przez 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków (lista obok). Sposób po-
stępowania przy ubieganiu się i korzystaniu 
z dotacji określa uchwała podjęta w tej 
sprawie przez Radę Miasta Puszczykowa 
na grudniowej sesji. | ALINA STEMPNIAK

19 OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH NIERUCHOMYCH 
O NAJWYŻSZYM ZNACZENIU KULTUROWYM DLA PUSZCZYKOWA, 
WPISANYCH PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO 
KONSERWATORA ZABYTKÓW DO REJESTRU ZABYTKÓW:
 1. dworzec kolejowy Puszczykowo, drewn., pocz. XX, nr rej. 1908/A z 12.04.1983 r.
 2.  sanatorium, ob. dom wypoczynkowy „Lech” z ogrodem, ul. Dąmbskiej 3, 

1905-07, nr rej. 2561/A z 25.09.1995 r.
 3. willa z ogrodem, ul. Jasna 8, 1905, 1914, nr rej. 66/Wlkp/A z 22.08.2001 r.
 4. willa z ogrodem, ul. Mickiewicza 1, 1928, nr rej. 131/Wlkp./A z 16.05.2003 r.
 5. willa z ogrodem, ul. Podleśna 10, ok. 1910, nr rej. 65/Wlkp./A z 21.08.2001 r.
 6. willa, ul. Poznańska 14, ok. 1924, nr rej. 2633/A z 26.11.1997 r.
 7.  willa z ogrodem, ul. Cyryla Ratajskiego 4 i 6, narożnik ul. Mickiewicza 49, 1897 – 1910 r., 

nr rej. 115/Wlkp./A z 17.12.2002 r.
 8. budynek gospodarczy, ul. Cyryla Ratajskiego 4 i 6, nr rej. jw.
 9.  willa Muzeum Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera z ogrodem „Ogród Tolerancji”, 

ul. Słowackiego 1, 1926-1929, nr rej. 140/Wlkp./A z 30.07.2003 r.
10. willa, ul. Sobieskiego 10, 1902, 1930, nr rej. 2563/A z 17.10.1995 r.
11. pensjonat „Duża Rusałka”, ul. Wodziczki 1, 1922-26, nr rej. 2549/A z 06.07.1995 r.
12. dworzec kolejowy Puszczykówko, szach., XIX/XX, nr rej. 2161/A z 05.09.1988 r.
13. willa, ul. Cienista 1, szach. ok. 1900 r., nr rej. 479/Wlkp./A z 14.03.2007 r.
14. willa z ogrodem, ul. Klonowa 2, 1 ćw. XX w., nr rej. 344/Wlkp./A z 12.06.2006 r.
15.  kościół parafi alny pw. Matki Boskiej Wniebowziętej, ul. Kościelna 1, 1923 – 1928 r., 

nr rej. 567/Wlkp./2007 z 27.12.2007 r.
16. plebania ul. Kościelna 1, 1928 r., nr rej. 567/Wlkp./2007 z 27.12.2007 r.
17. ogród przy plebanii, nr rej. 567/Wlkp./2007 z 27.12.2007 r.
18. cmentarz przykościelny, nr rej. 567/Wlkp./2007 z 27.12.2007 r.
19.  budynek mieszkalny – willa z ogrodem, ul. C. Ratajskiego 11, ok. 1902 r., 

nr rej. 756/Wlkp./A z 26 czerwca 2009 r.
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AKTUALNOŚCI

PRZYCHODNIA 
DZIAŁA 

 | Od 4 stycznia przy ul. Poznań-
skiej czynna jest przychodnia lekarza 
rodzinnego, prowadzona przez spół-
kę medyczną POZMED, która wy-
grała przetarg na świadczenie w tym 
budynku usług podstawowej opieki 
lekarskiej. Dotychczas działająca tu 
spółka Salus przeniosła się do szpita-
la w Puszczykowie. 

Z informacji uzyskanej od prezes spół-
ki wiemy, że do przychodni POZMED-u 
w pierwszym tygodniu jej działania zapi-
sało się tysiąc pacjentów. Czynna jest od 
poniedziałku do piątku od godz. 8 do 18. 
Na zmianę pacjentów przyjmuje trzech le-
karzy internistów oraz dwóch pediatrów. 

Poza tym pacjenci zdeklarowani w przy-
chodni mogą liczyć na wizyty domowe 
w godzinach zarówno przed, jak i popołu-
dniowych oraz na opiekę lekarską i pielę-
gniarską w nocy i w dni świąteczne, poza 
godzinami pracy przychodni. 

W budynku została już założona sieć 
komputerowa. Mają nią zostać połączone re-
jestracja i gabinety. Spółka planuje stworze-

nie strony internetowej, co pozwoli pacjen-
tom lepiej poznać pracowników przychodni 
i sposób jej funkcjonowania. Z czasem moż-
liwa będzie rejestracja przez Internet oraz 
dostęp do własnego konta zdrowotnego.

– Przygotowujemy się do kompleksowej 
modernizacji budynku przychodni – mówi 
prezes spółki Joanna Wietrzyńska. Na po-
czątek odmalowane zostaną pomieszczenia. 
– Chcielibyśmy, żeby nasi pacjenci jak naj-
szybciej mogli korzystać z usług przychodni 
w komfortowych i estetycznych wnętrzach 
– zapewnia prezes. W marcu 2010 r. napra-
wiony ma zostać dach (rynny, opierzenia 
kominów, pokrycie dachu itp.), a następnie 
wykonana będzie izolacja murów i częścio-
wa wymiana stolarki okiennej. W 2011 r. wy-
remontowany zostanie dach i wymienione 
będą kolejne okna. W 2012 r. budynek zosta-
nie ocieplony i wymiona będzie reszta okien. 

Na wizytę lekarską oraz na bez-
płatną konsultację specjalistycz-
ną najłatwiej umówić się dzwoniąc 
na jeden z numerów: 61 830 14 74 
oraz 61 830 14 77. | LIDIA MAJDECKA 

 | Mieszkańcy, którzy odwiedza-
ją szpital w Puszczykowie skarżą się 
na brak miejsc parkingowych. 

Problem zgłaszała na grudniowej se-
sji Rady Miasta radna Ewa Pietrzak. 
Na okolicznych ulicach obowiązuje zakaz 
parkowania, o co wnioskowali właściciele 
sąsiednich posesji. To powoduje, że przy-
jeżdżający do szpitala, którzy zaparkują 

 | Jak zorganizować dobrze ruch 
kołowy w Puszczykowie? Koncepcję 
jego usprawnienia zaprezentowa-
li przedstawiciele firmy Lechmann 
i Partnerzy na grudniowej sesji Rady 
Miasta. 

Opracowanie takich rozwiązań zlecił 
Urząd Miejski, chcąc uspokoić ruch sa-
mochodów na terenie miasta. Przedstawi-

na ulicach, płacą mandaty. 
Zapytaliśmy dyrekcję szpitala o możli-

wość rozwiązania tego problemu. – Szpital 
dysponuje 124 miejscami parkingowymi 
wokół Domu Pracowniczego, 14 dla pa-
cjentów Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego oraz 111 miejscami przy głównym 
budynku szpitala – wyjaśniła w imieniu 
zarządu Jolanta Sielska, rzecznik szpita-

la. To, jak widać nie wystarcza. Dlatego 
władze szpitala myślą o stworzeniu kolej-
nego parkingu. 

– Zarząd rozważa utworzenie dodat-
kowych miejsc parkingowych na terenie 
szpitala, za kotłownią – informuje rzecz-
nik. Na razie liczy ewentualne koszty 
z tym związane. Nie wiadomo więc jesz-
cze, ile miejsc miałoby powstać i kiedy. | LM

ciel fi rmy krótko przedstawił propozycje 
organizacji ruchu w Puszczykowie. Eks-
perci proponują m.in. wprowadzenie stref 
ograniczenia prędkości do 40 km/h oraz 30 
km/h, a w niektórych miejscach zwiększe-
nie dopuszczalnej prędkości, ograniczenie 
ruchu na wybranych ulicach, likwidację 
znaków na drogach podporządkowanych 
i wprowadzenie zasady prawej ręki.

PROBLEM Z PARKOWANIEM PRZY SZPITALU 

O RUCHU W MIEŚCIE Koncepcja wstępnie została pozytywnie 
zaopiniowana przez straż miejską. Przy-
gotowana w formie pisemnej, zostanie 
przedstawiona radnym na komisjach Rady 
Miasta. Po wysłuchaniu uwag radnych 
i ustosunkowaniu się do zapisów, Burmistrz 
Miasta podejmie decyzję, czy proponowane 
zmiany zostaną wprowadzone.

Koncepcja będzie również dostępna 
do wglądu w Referacie Gospodarki Komu-
nalnej UM. | LM
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 | Puszczykowo uczestniczy 
w projekcie współfinansowanym 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego „Podniesienie 
jakości działania urzędów i usług 
dla mieszkańców poprzez wdroże-
nie zaktualizowanej Metody Pro-
gramu Rozwoju Instytucjonalnego 
(PRI) w gminach i powiatach”.

Celem jest poprawa działania urzę-
dów samorządowych poprzez aktualizację 
i wdrożenie metody PRI. Polega ona na 
analizie poziomu rozwoju instytucjonal-
nego danej jednostki samorządu poprzez 
dokonanie samooceny w wybranych ob-
szarach zarządzania oraz zaprojektowanie 
i wdrożenie koniecznych usprawnień, które 
zapewnią poprawę funkcjonowania urzędu.

Realizacja programu stworzy szansę 
na wdrożenie metody w polskich samo-
rządach, wśród których liderami staną 
się jednostki uczestniczące w projekcie. 

Dla Puszczykowa jest to pierwszy etap prac 
związanych z przygotowaniem urzędu 
do uzyskania certyfi katu norm ISO. 

Projekt jest realizowany przez Uni-
wersytet Ekonomiczny w Krakowie a re-
prezentowany przez Małopolską Szkołę 
Administracji Publicznej, Związek Po-
wiatów Polskich, Związek Miast Polskich 
oraz Związek Gmin Wiejskich RP. Uczest-
niczy w nim 18 jednostek samorządu te-
rytorialnego. | MARZENA RYBKA

W DRODZE 
DO ISO 

 | Już w kwietniu i maju bieżą-
cego roku odbędzie się w Puszczy-
kowie próbny spis ludności, jako 
przygotowanie do Narodowego 
Spisu Ludności w roku 2011. Nasze 
Miasto zostało wybrane do przepro-
wadzenia próby, jako jedyna gmina 
z Wielkopolski. 

O powodzeniu przedsięwzięcia de-
cydować będą między innymi rachmi-
strzowie spisowi, którzy będą odpo-
wiedzialni za zebranie informacji od 
mieszkańców. W związku z tym Urząd 
Miejski poszukuje osób chętnych 
do podjęcia tego odpowiedzialne-
go zadania.  

Kandydaci powinni dysponować cza-
sem w wymienionym okresie oraz posia-
dać umiejętność obsługi komputera, ponie-
waż spis w całości będzie przeprowadzony 
na sprzęcie elektronicznym. 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 lu-
tego 2010 r. Szczegóły naboru zostały za-
mieszczone na stronie internetowej Miasta. 
Więcej informacji na temat spisu zamieści-
my w kolejnym numerze „Echa”. | 

 MACIEJ DETTLAFF, SEKRETARZ MIASTA 

SPISZEMY SIĘ 
NA PRÓBĘ

Specjalnie dla klientów urzędu przygotowaliśmy bezpłatne stanowisko 
komputerowe z dostępem do Internetu. Można z niego korzystać 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15. Zapraszamy!

BEZPŁATNY INTERNET 
DLA KLIENTÓW URZĘDU 
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 | Jubileusz 50 lat wspólnego 
życia w minionym roku obchodzi-
ło pięć par małżeńskich z Puszczy-
kowa. Z tej okazji 30 grudnia 2009 
w Salonie Artystycznym miasto 
zorganizowało dla nich kameralną 
uroczystość. 
Życzenia zdrowia, szczęścia i pięknych 

chwil na dalsze wspólne lata życia jubilatom 
złożyły Burmistrz Puszczykowa Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka oraz zastępca kierowni-

ka Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Szejn. 
Burmistrz wręczyła medale od Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej i przekazała gratu-
lacje za długoletnie pożycie. 

Złote gody obchodzili: Janina i Wacław 
Walenczewscy, Maria i Kazimierz Stacho-
wiakowie, Aleksandra i Tadeusz Pawlikow-

scy, Kazimiera i Jan Matuszewscy oraz He-
lena i Jerzy Lisiakowie. 

Ze względu na brzydką pogodę i mróz na 
uroczystość nie przybyli państwo Lisiako-
wie, zameldowani w Puszczykowie, na stałe 
mieszkający jednak w Warszawie. |  
 MAGDALENA OLEJNICZAK-SALEWICZ 

ZŁOTE 
GODY 

AKTUALNOŚCI

 | Spotkanie wigilijne dla osób 
ubogich, starszych i samotnych od-
było się 18 grudnia 2009 r. w stołów-
ce Szkoły Podstawowej nr 2. Jak co 
roku, gospodarzami tego wydarzenia 
byli Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej oraz Caritas. 

Do wspólnej wieczerzy, kolędowania 
i dzielenia się opłatkiem zaproszonych zo-
stało ponad 50 mieszkańców Puszczyko-
wa. Pomimo zimowej aury goście dopisali, 
a wraz z nimi przy stole zasiedli przedsta-
wiciele władz miejskich oraz duchowni. 

 | 6 lutego o godz. 19 w SPA _lar-
niakcal odbędzie się spotkanie: 
SPA_bali „W poszukiwaniu harmo-
nii”. W programie: pokaz masażu balij-
skiego oraz masażu Galangan, wystawa 
zdjęć podróżniczki Estery Hess i jej opo-
wieści o podróży do Indonezji i na Bali. 
Każdy z gości otrzyma w prezencie mini-
słowniczek ze zwrotami języka balijskiego. 
Wstęp wolny. | LM

Wigilijne popołudnie upłynęło w uroczystej 
i pełnej świątecznego nastroju atmosferze.

Ogromne podziękowania składamy 
na ręce wszystkich, którzy wzięli udział 
w spotkaniu i pomogli w jego zorganizowa-
niu, szczególnie pracownikom Straży Miej-
skiej za pomoc w dowozie osób, które same 
nie mogłyby dotrzeć na spotkanie, panu 
Bobrowskiemu za oprawę artystyczną, 
a także właścicielom i pracownikom sto-
łówki PHU Ewa Pomes i Piekarni-Cukier-
ni Jacek Błaszkowiak za wigilijne potrawy 
i słodkości. |  KAROL MAJEWSKI, KIEROWNIK MOPS

PRZY WIGILIJNYM STOLE W POSZUKIWANIU 
HARMONII 
W SPA_BALI

ŻYWNOŚĆ TRAFIŁA DO POTRZEBUJĄCYCH 
 |  Jak co roku, w dwa przedświą-

teczne weekendy, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Puszczykowie 
pod egidą Wielkopolskiego Banku 
Żywności przeprowadził zbiórkę ar-
tykułów żywnościowych. 

Dzięki akcji przeprowadzonej w skle-
pach PSS „Społem” i „Arturo” w Puszczy-
kowie zebrano ponad tonę żywności, m.in. 

278 kg cukru, 89 kg mąki, 104 kg makaro-
nu, 126 kg ryżu, 107 litrów oleju, 407 tabli-
czek czekolady. Przygotowane przez pra-
cowników ośrodka paczki, trafiły do 143 
najbardziej potrzebujących osób i rodzin. 

Za zaangażowanie serdecznie dzięku-
jemy darczyńcom, pracownikom sklepów, 
dyrektorom, nauczycielom oraz uczniom 
Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2, a także 

indywidualnym osobom, które przyłączyły 
się do świątecznej akcji pomocy najuboż-
szym z terenu naszego miasta. Podziękowa-
nia składamy Zarządowi Koła Pszczelarzy 
Mosina-Puszczykowo za nieodpłatne prze-
kazanie 26 słoików miodu oraz Straży Miej-
skiej za zapewnienie transportu produktów 
ze sklepów do siedziby MOPS. | 

 KAROL MAJEWSKI, KIEROWNIK MOPS
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REMONT BUDYNKU 
PRZY UL. PRZECZNICA 

 | Odnowiony dach na zniszczo-
nym, zdemolowanym budynku po-
wojskowym przy ul. Przecznica to 
nowy widok w panoramie miasta. 

Wielokrotnie pisaliśmy w „Echu” o bu-
dynku, który miasto przejęło od wojewo-
dy, a który przez lata niszczał, demolowa-
ny przez wandali. Przedstawialiśmy jego 
historię. W mieście odbyły się spotkania 
i debaty, na których dyskutowano o ewen-
tualnym zagospodarowaniu nieruchomo-
ści. Nie udało się jednak wypracować spój-
nej koncepcji. 

Miasto nie chce, żeby budynek nisz-
czał nadal i rozpoczęło prace adapta-
cyjne. Na razie trwa naprawa dachu, 
dalej remontowane będą pomieszczenia 
z przeznaczeniem na mieszkania komu-
nalne. Puszczykowo nie posiada takich 
mieszkań, a w kolejce do tej pory cze-
kało 40 rodzin, które złożyły wnioski 
o przyznanie lokum. Obecnie pracowni-
cy urzędu aktualizują listę oczekujących. 
Wprawdzie budynek pomieści zaledwie 
3-4 mieszkania, ale to zawsze jakiś krok 
naprzód. | LM

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w Puszczykowie dla terenu położonego 
w rejonie ulic: Sobieskiego, Klasztornej, 
Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego 
WIELSPIN.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 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 62/07/V z dnia 19 września 
2007 r, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w Puszczykowie dla terenu położonego 
w rejonie ulic: Sobieskiego, Klasztornej, 
Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 20.01.2010 r. do 17.02.2010 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 rozwiązania-
mi odbędzie się w dniu 1.02.2010 r. o godz. 
15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pusz-
czykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o plano-
waniu 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 poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 9.03.2010 r. | 
  BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA 
 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA

ZGŁOŚ 
AZBEST 

 |  Mieszkańcom, którzy na swo-
jej posesji posiadają wyroby zawiera-
jące azbest przypominamy, że do 31 
stycznia każdego roku mają obowią-
zek przedłożenia Burmistrzowi Mia-
sta stosownego sprawozdania. 

Osoby prawne, prowadzące działalność 
gospodarczą przedkładają sprawozdanie 
Marszałkowi Województwa. 

Wzór formularza, zawierającego m.in. 
dane adresowe, rodzaj i ilość azbestu oraz 
tabelę umożliwiającą ocenę stopnia pilno-
ści jego usunięcia określa załącznik do Roz-
porządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wy-
robów zawierających azbest. 

Formularze wraz z poradnikiem, jak 
je wypełniać, posiadacze azbestu otrzy-
mali w grudniu do skrzynek pocztowych. 
Można je również pobrać ze strony in-
ternetowej miasta www.puszczykowo.pl 
lub otrzymać w Urzędzie Miejskim, budy-
nek B, pok nr 7. | ALEKSANDRA WOLIŃSKA
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GOSPODARKA KOMUNALNA

KOSZTY ZIMY
 | W tym roku zima nie daje ode-

tchnąć ani kierowcom ani firmom 
odśnieżającym drogi. Urząd na zi-
mowe utrzymanie dróg przeznaczył 
w budżecie ok. 240 tys. zł. ale, żeby 
objąć nią wszystkie drogi w mieście 
i zapewnić standard odpowiadający 
mieszkańcom, nawet 500 tys. zł nie 
byłoby kwotą wygórowaną. 

Referat Gospodarki Komunalnej Urzę-
du Miejskiego, jak co roku, już przed se-
zonem podpisał umowy na zimowe utrzy-
manie dróg i chodników. By zapewnić 
bezpieczeństwo mieszkańcom, usługi do-
tyczą 54 km dróg utwardzonych i stromych 
odcinków dróg nieutwardzonych oraz 9 km 
chodników, 

Do przetargu przystąpiła tylko jedna 
fi rma, która już wcześniej sprawdziła się na 
naszych drogach. Koszty związane z usługą 
są, niestety, bardzo wysokie. Za odśnieże-
nie i posypanie solą (lub mieszanką soli 
z piaskiem) 1 km drogi UM płaci 251 zł brut-
to. Jednorazowy koszt odśnieżenia i posy-
pania solą tylko dróg utwardzonych wyno-
si 13 554 zł! Koszt odśnieżenia i posypania 
1 km chodnika wynosi 122 zł – analogicznie 
jednokrotne przygotowanie 9,3 km chodni-
ka wyniesie 1135 zł. Zdarza się, że tego sa-
mego dnia usługę trzeba powtórzyć i wtedy 
koszty rosną w tempie astronomicznym. 

Jednak nie zawsze zlecamy odśnieża-
nie czy posypywanie wszystkich odcin-
ków dróg. Mogą to być przykładowo tylko 
główne ciągi komunikacyjne, czy strome 
podjazdy na drogach nieutwardzonych.  
Zawsze są to decyzje indywidualne. Decy-
dują przede wszystkim: bieżąca sytuacja 
pogodowa, względy bezpieczeństwa, po-
trzeba zapewnienia priorytetów komuni-
kacyjnych i – zdrowy rozsądek.   

Od połowy grudnia, kiedy po raz pierw-
szy spadł śnieg, Miasto wydało na utrzy-
manie dróg ponad 200 tys. zł. Obecnie 

obowiązująca umowa w swoim zakresie nie 
obejmuje odśnieżania np. wjazdów na po-
sesje. Gdybyśmy chcieli dodać te czynności 
do umowy, to koszt odśnieżenia 1 km drogi, 
posypania i oczyszczenia wjazdów na po-
sesje na tym odcinku, wzrósłby do kwoty 
około 500 zł za km drogi. W konsekwencji 
koszt jednorazowego pełnego zabezpiecze-
nia dróg wyniósłby 27 tys. zł. A gdybyśmy 
do tego dodali jeszcze koszt wywozu śniegu 
– musielibyśmy do wydatków dołożyć 29 zł 
za 1 m3 wywiezionego śniegu. Tego już nasz 
budżet nie udźwignie.

Do urzędu spływają od mieszkańców 
liczne głosy krytyczne. Rozumiemy zde-
nerwowanie kierowców brnących w śnie-
gu, doświadczając tych samych trudności!  
Przepraszamy, ale nie jesteśmy w stanie 
spełniać wszystkich oczekiwań mieszkań-
ców. Zarówno, z uwagi na braki w kasie 
miasta jak i na zróżnicowane prośby miesz-
kańców. Niektórzy np. chcą, by nie odśnie-
żać ulic w ogóle, inni życzą sobie odśnieża-

nia bez posypywania, a jeszcze inni wraz 
z posypywaniem. Zdarza się, że mieszkań-
cy tej samej ulicy, jedni chcą, by sypać jezd-
nię tylko solą, a inni tylko piaskiem. Jeden 
z mieszkańców chce posypywania jedynie 
fragmentu asfaltowej ulicy, bo… dalej dzieci 
chcą zjeżdżać na sankach itd. 

Obowiązek odśnieżania chodników przy 
posesjach nakłada na mieszkańców prawo 
miejscowe, czyli „Regulamin utrzymania 
porządku i czystości” uchwalony przez 
Radę Miasta. Każdy powinien umożliwić 
przejście wzdłuż swojej posesji i zadbać, 
by nie było ślisko. W tym celu na ulicach zo-
stały zlokalizowane pojemniki z piaskiem.  
Ważne jest, by ze względów bezpieczeń-
stwa nie zsuwać zgarniętego z chodników 
śniegu na jezdnię. Wiemy również, że płu-
gi nie powinny zasypywać odgarniętych 
chodników, co odkrywaliśmy, dość często 
nadzorując pracę fi rmy wykonującej usłu-
gi.  Rozumiemy jednak, że przy tak obfi tych 
opadach śniegu, często, bardziej niż jakość 
odśnieżania liczyło się ogarnięcie całego, 
rozległego obszaru w jak najkrótszym cza-
sie.  Zdajemy sobie również sprawę z ogra-
niczenia związanego z jakością dostępnego 
sprzętu oraz brakiem pieniędzy na ręczne 
doczyszczenie zasypanych miejsc. W ta-
kiej sytuacji możemy tylko prosić Państwa 
o wyrozumiałość i ponowne odgarnięcie 
narzuconego śniegu. Zamiast płacić za do-
datkowe usługi związane z ręcznym usu-
waniem śniegu, jako miasto wolelibyśmy 
wydać te pieniądze na zajęcia sportowe dla 
młodzieży, remonty chodników, czy urzą-
dzanie zieleni w mieście. 

Informujemy, że odśnieżanie dróg nie-
utwardzonych nie obejmowało warunków 
przetargu na zimowe utrzymanie ulic. 
Są odśnieżane wyłącznie w trybie awa-
ry jnym. Na wniosek mieszkańców, 
w ostatnich dniach odśnieżano ciągni-
kami z pługiem drogi nieutwardzone 
– chociaż pokrywa śniegu nie przekraczała 
20 cm grubości.

Zimowe utrzymanie dróg nadzoruje 
w Puszczykowie kierownik Referatu Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 
wspomagany przez Zespół Zarządzania 
Kryzysowego. |  REMIGIUSZ MOTYCKI
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INWESTYCJE/GOSPODARKA KOMUNALNA

 | Od 5 grudnia 2009 r. ulice mia-
sta rozświetlały świąteczne ilumina-
cje. Udekorowano nimi główne ulice 
miasta i ronda. 

W sumie ponad 60 nastrojowych 
gwiazdek i śnieżynek oświecało najczę-
ściej uczęszczane miejsca Puszczykowa. 
Mimo, że lampki dodają blasku ulicom 
Puszczykowa, w tym roku zdecydowano, 
że z uwagi na oszczędności będą świeciły 
krócej niż w latach ubioegłych. | LM

ŚWIĄTECZNIE 
NA ULICACH 

PRZERWA W BUDOWIE ULIC 

PRZYSTAŃ NA WIOSNĘ 

 | Z uwagi na przedłużające się 
procedury związane z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę, dopiero 
w listopadzie Miasto rozpoczęło bu-
dowę trzech kolejnych ulic: Jodło-
wej, Wydmowej i Parkowej. Nieste-
ty, nie udało się ich skończyć przed zimą. 
Prace zostały wykonane mniej więcej 
w 80 procentach. Jak tylko warunki 

 | W minionym roku wykonano 
ok. 70 proc. prac przy budowie przy-
stani kajakowej na lewym brzegu rze-
ki Warty, w rejonie ulicy Niwka Stara.

Ponieważ po rozstrzygnięciu przetargu 
na budowę przystani, wysoki poziom wody 
na Warcie uniemożliwiał podjęcie prac, od-

atmosferyczne pozwolą, wykonawcy po-
wrócą na plac budowy. 

Umowy z wykonawcami ulic przy cmen-
tarzu miasto podpisało w październiku, ale 
samo rozpoczęcie robót budowlanych na ul. 
Parkowej i Wydmowej zostało opóźnione 
z uwagi na Święto Zmarłych. Wykonawca 
nie chciał rozkopywać ulic, które w tym 
czasie prowadzą do cmentarza. | LM 

bywały się one dopiero w grudniu. Pogłę-
biono zatokę do głębokości 1,5 oraz częścio-
wo oczyszczono i umocniono brzeg. Miasto 
kupiło też pomost pływający, który zostanie 
zainstalowany na wiosnę. 

Firma, która wygrała przetarg wy-
szacowała całość przedsięwzięcia na 
prawie 180 tys. zł. Na wniosek Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie Miasto otrzy-
mało dotację z Departamentu Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
w wysokości 50 tys. zł na pogłębienie za-
toki i umocnienie brzegu oraz 25 tys. zł 
na zakup i montaż pomostu pływającego. 

Przystań ma zostać otwarta w maju 
2010. | LM

NA PODDASZU 
REMONT 

 | W budynku Biblioteki Miejskiej 
przy ul. Wysokiej trwa remont i ocie-
planie poddasza. Wcześniej położono da-
chówkę, wymieniono okna i ocieplono cały 
budynek. Wiosną prace znowu przeniosą 
się na zewnątrz. Wybudowana będzie ze-
wnętrzna winda na potrzeby seniorów i osób 
niepełnosprawnych, w dużej części klientów 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, któ-
rzy będą w ten sposób mieli łatwy dostęp do 
kawiarenki i czytelni na I piętrze. Zakończy 
się również remont elewacji i budowa parkin-
gu, pod którym ułożono już potrzebne insta-
lacje, m.in. odwodnienie. | LM
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AKTUALNOŚCI

PADŁ KOLEJNY REKORD! 
 | Wielka Orkiestra zagrała dla 

dzieciaków także w Puszczykowie. 
Pobiliśmy ubiegłoroczny rekord! 
W minionym roku zebraliśmy 12 tys. 
zł, tym razem – prawie 16 tys. zł! 

W niedzielę 10 stycznia zagraliśmy 
wszyscy. Jest nam bardzo miło, że na im-
prezie w puszczykowskim sztabie w Biblio-
tece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz, 
Centrum Animacji Kultury pojawiło się tak 
wielu mieszkańców i gości z otwartymi ser-
cami. Niewątpliwie XVIII Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy okazał się 

naszym wspólnym sukcesem. Zaproszone 
zespoły popisały się niezwykłymi repertu-
arami, miłe dla ucha dźwięki rozbrzmiewa-
ły w salach Centrum Animacji Kultury roz-
grzewając nasze serca, a my zebraliśmy 
kwotę 15 745,42 zł!

Najwyższą kwotę w licytacji – 400 zł, 
osiągnął ręcznie malowany wazon wy-
konany przez Agnieszkę Jagiełło, prowa-
dzącą warsztaty decoupage'u w Centrum 
Animacji Kultury. A zapowiadana książka 
„Rio Anaconda” Wojciecha Cejrowskiego 
znalazła nowego właściciela po licytacji, 

w której osiągnęła kwotę 150 zł. Ku-
bek WOŚP poszedł za 110 zł, a koszulka 
za 150 zł. Do licytacji gorąco zagrzewali, 
tworząc świetną atmosferę, kierownik CAK 
Katarzyna Golaszanka i Zastępca Bur-
mistrza Miasta Tomasz Zwoliński. Tylko 
z licytacji zebrano ponad 3 tys. zł. 

Wśród ciekawych przedmiotów licy-
towanych podczas puszczykowskiego 
finału wymienić należy obraz przedsta-
wiający drewniany kościół podarowany 
przez państwa Krawców, za który zapła-
cono wysoką kwotę 200 zł, pałeczki per-
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AKTUALNOŚCI

kusistów zespołów Babayaga Ojo oraz 
The Fjuz, które zostały wylicytowane 
za kwotę 100 zł za parę. W sumie licytowano 
w Puszczykowie blisko 60 przedmiotów! 
Wśród nich były: po raz drugi kapelusz 
Burmistrz Miasta, plakat Dni Puszczy-
kowa z autografami członków zespołu 
Myslovitz, kalendarz WOŚP, kubki, pły-
ty, koszulki, stroiki. Wiele ozdobnych 
przedmiotów przygotowano na licytację 
w czasie odbywających się w CAK zajęć 
plastycznych i warsztatów decoupage. 

Miłośnicy słodyczy mieli okazję wylicy-
tować jeden z pięciu tortów podarowanych 

przez cukiernię Kostusiak (pyszne torty 
osiągnęły łączną kwotę 165 zł). Znaczną 
część programu wypełniły zespoły dzie-
cięce i soliści „wychowani” przez trzy 
miesiące działalności CAK oraz inne ze-
społy, m.in. z Puszczykowa: Babayaga Ojo, 
The Fjuz, Reakcja, Projekt Blunt, zespół 
wokalny „My”. 

Przez cały dzień na ulicach miasta kwe-
stowało ponad 20 wolontariuszy, uczniów 
z puszczykowskich szkół, a także Burmistrz 
Miasta Małgorzata Ornoch-Tabędzka. 
W sztabie organizacyjnym udzielały się 
również radne Róża Grześkowiak i Ewe-

lina Marcinkowska. Nie sposób wymie-
nić wszystkich zaangażowanych. Z całego 
serca dziękujemy im za ich obecność i wy-
borną zabawę. Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje jednak Beata Markowska, która 
prowadziła sztab Wielkiej Orkiestry już 
po raz 18. 

Więcej o orkiestrowym graniu w mie-
ście przeczytać można na stronie Bi-
blioteki Miejskiej: www.biblioteka.iq.pl. 
Są tam wymienieni wszyscy wolontariu-
sze i sponsorzy, którym jeszcze raz gorąco 
dziękujemy. | 

 MAGDALENA OLEJNICZAK-SALEWICZ, LM

SZTAB WOŚP W PUSZCZYKOWIE
WOLONTARIUSZE WOŚP 2010
Jagoda Marcinkowska, 
Małgorzata Ornoch–Tabędzka,
Katarzyna Miś, Piotr Pajszczyk,
Patrycja Maćkowiak, Paula Lewandowska,
Julia Łączka, Adrianna Szłapka,
Anna Szłapka, Paloma Fahmi,
Monika Wolgetan, Dawid Szklarski,
Michał Knapiński, Maria Piórkowska, 
Maria Winkowska, Zuzanna Szklarska, 
Zofi a Bogdańska, Zuzanna Mazurek, 
Maria Matuszewska, Oliwia Wojciechowska,
Martyna Reti nger, Kinga Kuśnierz

Opiekunowie Wolontariuszy: 
Ewelina Marcinkowska, Katarzyna Świniarska,
Beata Markowska, Anna Kępińska, 
Stanisław Taraszkiewicz

Komisja Licząca Pieniądze: 
Róża Grześkowiak, Ewa Poczta
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TRZECIA ODSŁONA 
KULTURALNEJ JESIENI ZA NAMI 

 | W ramach trzeciej edycji Pusz-
czykowskiej Jesień Kulturalnej 
mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć 
w siedmiu spotkaniach w Salonie Ar-
tystycznym, Małej Filharmonii i sie-
dzibie biblioteki. 

Zagrały takie gwiazdy jak Małgorzata 
Ostrowska  i światowej sławy sopranistka 
Joanna Kozłowska. Obejrzeć można było 
spektakle teatralne: „Scenariusz dla trzech 

aktorów”, „A diabłu ogarek” i „Witaminowa 
przygoda”. Swoją grą uroczystości wzboga-
cili Classic Kwartet i Paweł Wasiak.

Po raz pierwszy organizatorem spotkań 
była Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz 
Centrum Animacji Kultury.

Dziękujemy artystom za to, że uświetni-
li nasze spotkania a mieszkańcom za obec-
ność. Za pomoc dziękujemy właścicielce 
Małej Filharmonii Beacie Plucie i pracow-
nikom, właścicielom kwiaciarni Maricler, 
Merloteki, Piekarni-Cukierni BJB oraz 
Jarosławowi Borkowskiemu i Tomaszowi 
Misiornemu. | MAGDALENA PŁACHTA 

KULTURA

RUSZA 
AKADEMIA SENIORA 

 | 15 lutego 2010r. o godz. 17 w Bi-
bliotece Miejskiej im. M. Musierowicz 
Centrum Animacji Kultury w Pusz-
czykowie nastąpi uroczysta inaugu-
racja pierwszego semestru Roku Aka-
demickiego 2010 Akademii Seniora. 
Wykład inauguracyjny pt. „Co każdy 
powinien wiedzieć o marketingu?” 
poprowadzi mieszkaniec Puszczyko-
wa – prof. dr hab. Henryk Mruk. 

Zajęcia Akademii Seniora to propozy-
cja dla osób ceniących zdobywanie wiedzy 
i rozwój umysłowy niezależnie od wieku, 
wykształcenia i wykonywanego zawodu. 
Akademia stwarza okazję do rozwoju róż-
nych umiejętności i poznania wybitnych 
osobistości życia naukowego, kulturalnego 
i społecznego.

Akademia Seniora zaprasza – obok wy-
kładów – na cykliczne zajęcia dla zaintere-
sowanych doskonaleniem i nabywaniem 
sprawności w następujących dziedzinach: 
gimnastyka (tai chi, nordic walking, bule), 
informatyka, fl orystyka, ćwiczenie pamię-
ci, języki obce (angielski, niemiecki, hisz-
pański, włoski, francuski), taniec towarzy-
ski oraz tworzenie frywolitek. 

PROF. HENRYK MRUK 
Mieszkaniec Puszczykowa, prof. nauk ekonomicznych (1992 ), wybitny 
specjalista w dziedzinie marketi ngu i tzw. neuromerketi ngu. Odkrywa 
przed handlowcami tajemną drogę do mózgu człowieka, badając jak 
reagujemy np. na bodźce zapachowe, zanim świadomie podejmiemy 
decyzję o kupnie produktu. Profesor jest cenionym wykładowcą na Wydziale 
Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Pracował naukowo m.in. w Centrum Planowania i Badań Ekonomicznych w Atenach, na Uni-
wersytecie La Sapienza w Rzymie oraz uniwersytetach w Filadelfi i, Atlancie i Notti  ngham. 

Koszt uczestnictwa w jednej z wybra-
nych dziedzin to 20 zł za miesiąc, udział 
w każdym z następnych rodzajów zajęć 
– 10 zł za miesiąc. 

ORGANIZACJA NAUKI
Rok akademicki podzielony jest na dwa se-
mestry: od 15 lutego do 15 czerwca 2010 r. 
oraz od 1 października do 15 stycznia 2011 
r. Wykłady odbywać się będą dwa razy 
w miesiącu, w środy od godz. 16.30 
w sali teatralnej w Bibliotece Miejskiej 
w Puszczykowie, ul. Wysoka 1. Po wykła-
dach zapraszamy na „Akademię po go-
dzinach”, czyli warsztaty, pokazy fi lmów, 
spotkania przy kawie i dyskusje z wykła-
dowcami. Zajęcia praktyczne odbywają się 

raz w tygodniu, przed południem i po po-
łudniu (w zależności od zapotrzebowania). 
Przewidujemy dodatkowe niespodzianki 
naukowe i rozrywkowe.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH
Słuchaczem Akademii Seniora może być 
każdy, kto przekroczył 55 lat i złoży stosow-
ne dokumenty oraz uiści opłatę semestral-
ną. Słuchacze otrzymają legitymację, która 
uprawni ich do wyboru zajęć, uczestnictwa 
w wykładach, dodatkowych imprezach 
i spotkaniach. Osoba, która nie będzie po-
siadała statusu słuchacza może uczestni-
czyć w wybranych wykładach po uiszczeniu 
opłaty za dany wykład.

Warunkiem zorganizowania zajęć prak-
tycznych jest udział minimum 10 osób. 
Każdy ze słuchaczy, po wpłacie wpisowego 
na semestr zimowy 2010 w wysokości 30 zł, 
otrzyma indeks z wpisem na dany semestr. 

Zgłoszenia i opłaty w Bibliotece 
Miejskiej im. Musierowicz Centrum 
Animacji Kultury w Puszczykowie, 
tel. 61 819 46 49. | BEATA WITCZAK
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KULTURA

TAI CHI 
DLA SENIORÓW

 | 7 stycznia w Bibliotece Miejskiej im. M. Mu-
sierowicz Centrum Animacji Kultury rozpoczął się 
cykl zajęć Tai Chi dla seniorów. 

To chińska gimnastyka, która charakteryzuje się powol-
nymi, łagodnymi ruchami. Ceniona za swoje walory zdro-
wotne, wzmacnia mięśnie i uelastycznia je oraz usprawnia 
krążenie krwi. Uznana jest za doskonałą formę rekreacji 
ruchowej. Styl kładzie nacisk na rozciąganie się i obracanie 
w jak najbardziej perfekcyjny sposób. Pomaga poprawić 
koordynację ruchów, równowagę, a także giętkość i siłę 
nóg, jednocześnie redukując stres. Systematyczny trening 
korzystnie wpływa na całą fi zjologię ciała. 

Zajęcia prowadzi instruktor rekreacji ruchowej w za-
kresie Tai Chi Natasza Czerwińska. 

Zainteresowanych seniorów zachęcamy 
do udziału w zajęciach w każdy czwartek, 
w godz. od 11 do 12.30. Zapisy przyjmowane są 
w bibliotece: tel. 61 819 46 49. Koszt zajęć – 20 zł 
na miesiąc. | MAŁGORZATA BOCIAN 

CO? GDZIE? KIEDY?
DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
Z AKTORKĄ
SALA TEATRALNA, BIBLIOTEKA MIEJSKA 
IM. M. MUSIEROWICZ CENTRUM 
ANIMACJI KULTURY, UL. WYSOKA 1
22 stycznia 2010, godz. 17 
|  Biblioteka Miejska zaprasza wszystkie 
Babcie i wszystkich Dziadków z Pusz-
czykowa na spotkanie z aktorką Emilią 
Krakowską. Na wszystkich uczestników 
czeka kawa i ciastko. Wstęp wolny. 

FERIE DLA DZIECI 
BIBLIOTEKA MIEJSKA 
IM. M. MUSIEROWICZ CENTRUM 
ANIMACJI KULTURY, UL. WYSOKA 1
25 – 29 stycznia 2010, godz. 9 -14 

| Ferie dla dzieci przedszkolnych 
i wczesnoszkolnych, w programie zaję-
cia artystyczne, ruchowe i edukacyjne, 
których uwieńczeniem będzie piątkowy 
balik karnawałowy. Na każdy dzień 
przewidziany jest obiad. Koszt udziału 
w feriach – 25 zł. Zapisy w bibliotece, 
tel. 61 819 46 49. 

LUPA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA 
DLA CIEBIE, 
UL. STROMA 3, PUSZCZYKOWO STARE
18 – 31 stycznia 2010 
|  Wakacje zimowe prowadzone 
przez dziesięciu artystów. Koszt 150 zł 
za tydzień, 280 zł za dwa tygodnie.
30 stycznia 2010, godz. 15 – 20.30 
|  Warsztaty shiatsu ze Stefanem Popra-
wą. Dorośli – 85 zł za 5,5 h.
31 stycznia 2010, godz. 16 

|  Wernisaż prac i dokumentacji 
z artystycznych wakacji zimowych. 
Wstęp wolny.

1 i 2 lutego 2010, godz. 16 – 18 
|  Casting do uczestnictwa w konkursie re-
cytatorsko-wokalnym Tureckiej Eurowizji 
–Turkce Olimpiyatlari 2010. Uczestnicy 
do 16. roku życia – 10 zł.
5 i 6 lutego 2010 
|  Ustawienia Hellingera. Prowadzi 
Anna Staszak. Koszt 300 zł i 100 zł.
14 lutego 2010, godz. 17 
|  Walentynki z zespołem Lumikulu – kon-
cert kameralny z upominkami. Bilety – 20 
zł i ulgowe – 15 zł.
Zapisy: puszczykowo@enterart.org, 
tel. 503 30 82 87. Szczegółowe informacje: 
www.lupa.enterart.org | 
 OPRAC. LM
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 | Mistrzów olimpijskich i cztero-
krotnych mistrzów świata w wioślar-
stwie gościliśmy 7 grudnia 2009 r. 
w naszej szkole. 

Jeden z zawodników „złotej czwórki po-
dwójnej” Michał Jeliński wraz z trenerem 
Aleksandrem Wojciechowskim udzielili 

wywiadu licznie zgromadzonym na spo-
tkaniu gimnazjalistom. Sportowcy przed-
stawili multimedialną prezentację swoich 
najważniejszych osiągnięć, w tym fi nałowy 
bieg czwórki podwójnej na Igrzyskach Olim-
pijskich w Pekinie i zdobycie złotego medalu.

Szczególnym momentem spotkania 
było pokazanie uczniom trofeum olim-
pijskiego. Później przyszedł czas na zdję-
cia, autografy, życzenia i przekazanie go-
ściom świątecznego prezentu – koszulki 
z logo szkoły. Gromkie oklaski stanowi-
ły miły akcent pożegnania z mistrzami 
olimpijskimi. | EWA POMES

OLIMPIJCZYCY Z PEKINU 
W GIMNAZJUM NR 2 

 | Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 z powodzeniem wzięli udział 
w międzyszkolnym konkursie przy-
rodniczym „Uroki Wielkopolskiego 
Parku Narodowego”. Konkurs skiero-
wany był do uczniów klas III-V szkół 
podstawowych. Warunkiem zakwali-
fi kowania się było wykonanie ilustra-
cji jednego ze zwierzątek żyjących w 

WPN i przygotowanie legendy, poda-
nia lub bajki o narysowanym zwierza-
ku. Do konkursu zgłoszono 170 prac, 
w tym 24 z naszej szkoły. 

W drugim etapie uczestnicy rozwią-
zywali test. Po zsumowaniu wszystkich 
punktów do fi nału zostali zakwalifi kowani: 
Anna Czombik – klasa III b – 51 p., Marga-
reta Ohnsorge – klasa III b – 50 p., Sonia 

Haściło – klasa V b – 49 p. Zofi a Zysnarska 
– klasa V a – 49 p., Kacper Machnicki – klasa 
V b – 48 p., Jedrzej Bręczewski – klasa IV c 
– 48 p., Michał Kempiński – klasa V b – 47 p., 
Weronika Kujawa – klasa IV a – 45 p.

Finał konkursu odbył się 4 grudnia 2009 
r. w Szkole Podstawowej w Komornikach. 
Zadania były trudne, ale fi naliści wykazali 
się ogromną wiedzą na temat WPN. Spo-
śród uczniów naszej szkoły Michał Kempiń-
ski zajął piąte miejsce, a Jędrzej Bręczewski 
szóste. Gratulujemy serdecznie! | 

 DAGMARA MICHALSKA

DWÓJKA 
W KONKURSIE WPN 

 | W Szkole Podstawowej nr 2 
w sobotnie przedpołudnie, 12 grud-
nia, po raz kolejny, odbył się Kiermasz 
Świąteczny. Każda klasa przygoto-
wała swoje stoisko. Bogaty asortyment 
świąteczny pozwolił zadowolić nawet naj-
bardziej wyszukane gusta. Nie zabrakło wła-
snoręcznie wykonanych aniołów, pięknych 

ozdób choinkowych, tradycyjnych stroików 
czy oryginalnych kartek świątecznych. Po-
wodzeniem cieszyły się wyroby z piernika, 
bogato zdobione i w przeróżnych kształtach. 

Po trudach przedświątecznych zaku-
pów można było odpocząć w kawiarenkach 
i spróbować domowych wypieków przygo-
towanych przez rodziców albo posilić się 

żurkiem i sałatkami. Kiermaszowi towa-
rzyszyły występy artystyczne dzieci. Odbyło 
się przedstawienie szkolnej grupy Amnesty 
International poświęcone prawom dziecka.
Świąteczną atmosferę podkreśliło 

wspólne śpiewanie kolęd przy akompania-
mencie Orkiestry Dętej z Mosiny. | 

 AGNIESZKA FRĄCKOWIAK

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY W SP2 

 | W bieżącym roku szkolnym 
nasi uczniowie – ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 – po raz pierwszy wzięli 
udział w konkursie „Uroki Wielko-
polskiego Parku Narodowego”, orga-
nizowanym przez Szkołę Podstawo-

wą w Komornikach, a adresowanym 
do uczniów klas III – V. 

W pierwszym etapie konkursu udział 
wzięli Kasia Stelmach, Aneta Trzebiatow-
ska i Krzyś Bernaś z klasy IV a. Ucznio-
wie wykonali piękne prace plastyczne 

i odpowiedzieli na pytania testowe. 
Wśród finalistów znalazł się uczeń na-
szej szkoły – Krzyś Bernaś. Wystąpił też 
w końcowym etapie konkursu, który od-
był się u organizatorów w Szkole Podsta-
wowej w Komornikach. Serdecznie gratu-
lujemy. | 

 MAGDALENA WĄSOWSKA

UDANY DEBIUT JEDYNKI 

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

W ramach zjazdu przewidujemy 
m.in. zorganizowanie ekspozycji doku-

 | Tuż przed Wigilią Bożego Na-
rodzenia, w Szkole Podstawowej nr 
1 przygotowaliśmy wspólne święto-
wanie. Był to przedsmak nadchodzących 

 | Dom Kawalerów Maltań-
skich 21 grudnia ub. roku odwiedzili 
uczniowie Gimnazjum nr 2, na któ-
rych czele stanął Święty Mikołaj. 

Podopieczni domu otrzymali małe 

mentów dotyczących historii naszej szkoły, 
dlatego prosimy o udostępnienie zdjęć, dy-
plomów, świadectw do skopiowania i ewen-
tualnego wykorzystania jako eksponatów. 
Chcemy pokazać osiągnięcia zawodowe 
i efekty pracy pozazawodowej absolwentów. 
Oczekujemy na wypożyczenie lub prze-
kazanie szkole prac naukowych, książek, 

pachnących świerkiem dni. Uczniowie klas 
młodszych, I – III, perfekcyjnie przygotowali 
Jasełka, przypominając o tradycjach kolędo-
wania, a także o polskiej tradycji dzielenia się 

upominki, ale musieli najpierw zaśpiewać 
kolędę oraz obiecać poprawę, aby wkupić 
się w łaski Mikołaja. Poradzili sobie z tym 
świetnie. Następnie wszyscy zostali za-
proszeni na skromny poczęstunek połą-

nagrań, prac malarskich, rzeźbiarskich, 
wytworów rękodzieła itp.

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

 KOMITET ORGANIZACYJNY ZJAZDU

opłatkiem i spożywania dwunastu potraw. 
Zimowa aura za oknem, migoczące na 

choince lampki i śpiew polskich kolęd wpro-
wadziły wszystkich w bożonarodzeniowy 
nastrój. Pielęgnowanie tradycji i przekazy-
wanie ich młodszym pokoleniom to już do-
brze zakorzeniony zwyczaj, a nawet można 
powiedzieć… tradycja w naszej szkole. | RED

czony ze śpiewaniem kolęd. 
Kolejnego dnia w sali Jana Pawła II od-

była się tradycyjna Wigilia, którą, jak co 
roku od kilku lat, połączono z dniem religij-
no-muzycznym. Pośród zapachu pierników, 
uczniowie rywalizowali ze sobą, rozwiązu-
jąc różne zadania z tych dziedzin. Na za-
kończenie chór gimnazjum zaśpiewał kilka 
kolęd i pastorałek. | ANNA WIATEREK, KL. II A

ZJAZD 
NA 175 LAT JEDYNKI 

 | 10 i 11 grudnia w Szkole Pod-
stawowej nr 2 odbył się Maraton 
Pisania Listów w obronie praw czło-
wieka. Każdy mógł przyjść, napisać list i 
upomnieć się o prawa innych. Wspólnymi 
siłami napisaliśmy 120 listów! W tym roku 
akcję Amnesty International wsparł Arka-
dy Fiedler, któremu serdecznie dziękuje-
my. Za wsparcie materialne akcji dzięku-
jemy właścicielom sklepu „Cytrusek” oraz 
państwu Pomesom. |  
 SZKOLNA GRUPA AMNESTY INTERNATIONAL

W DWÓJCE LISTY PISZĄ… 

TRADYCJOM 
HOŁDOWAĆ CZAS… 

GIMNAZJALIŚCI 
U KAWALERÓW MALTAŃSKICH 

OŚWIATA
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWEORGANIZACJE POZARZADOWE

WYNIKI I KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ 
ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 ROKU

1/G4 Turniej paintballa/ ZHP 2000 1000

2/G2
Puszczykowo ogrodami s ynie/

Stowarzyszenie Przyjació Puszczykowa
2500 2000

3/G3
Renowacja nagrobku Juliana Langego/
Stowarzyszenie Przyjació Puszczykowa

3000 3000

4/G1 Mama Kulka w Lupie/ Enter Art 11150 6000
16 000 18650 12000

Lp. Nazwa zadania
Kwota

wnioskowana
Kwota przyznana

Obszar A Nauka, edukacja, o wiata i wychowanie

A1
Nauka j zyka francuskiego/

Stowarzyszenie Puszczykowo
Chateaugiron

10000 8000

10 000 10000 8000

Obszar B Pomoc spo eczna;

1/B5
Realizacja imprez i spotka

integracyjnych PZERiI
3000 2000

2/B4 Wigilijna paczka PZERiI 14000 12000
3/B3 Wyjazdy kulturalne PZERiI 2100 1500
4/B8 Wycieczki krajoznawcze PZERiI 13000 11000
5/B7 Wyjazdy kulturalne ZHP 2050 1000
6/B6 Wyjazdy turystyczne ZHP 10000 5000

7/B1
Organizacja spotka integracyjnych

Senior
2500 2000

8/B2
Organizacja wyjazdów kulturalnych

Senior
2000 1500

9/B9
Organizacja wycieczek krajoznawczych

Senior
4500 3000

39 000 53150 39000

Obszar C Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

1/C3 Fabryka Sztuki/ Enter Art 10800
B dnie

przygotowana oferta

2/C1
Cykl imprez kulturalnych/ Fundacja

A. Fiedlera
14000 14000

20 000 24800 14000

Obszar D Dzia ania na rzecz osób niepe nosprawnych
1/D1 Malta Strong/ Dom Pomocy Malta skiej 3000 3000

2/D2
Wystawa twórczo ci/ Dom Pomocy

Malta skiej
6600 3600

3/D3
Obóz sportowy/ Dom Pomocy

Malta skiej
3000 3000

4/D4
Wieczór z Anio ami/ Dom Pomocy

Malta skiej
3800 3000

5/D5
Akademia umiej tno ci/ Dom Pomocy

Malta skiej
9200 7400

20 000 25600 20000

Obszar E Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i m odzie y

1/E1
Organizacja letniego wypoczynku

dla dzieci szkolnych/ ZHP
18000 12000

2/E2
Organizacja zimowego wypoczynku

dla m odzie y szkolnej/ ZHP
7330 5000

3/E3
Organizacja wycieczek krajoznawczych/

WSTiRW
2500 500

25 000 27830 17500

Obszar F dzia ania na rzecz integracji europejskiej

1/F2
Organizacja integracyjnego spotkania

polsko francuskiego pi ka no na/
KP Las Puszczykowo

6600

(Oferta sprawdzona
warunkowo.

Wnioskodawca
nie rozliczy si

z dotacji z 2008)

2/F1
Wymiana mieszka ców w ramach

Miast Partnerskich/ Stowarzyszenie
Puszczykowo Chateaugiron

15000 12000

17 000 21600 12000

Obszar G Dzia alno wspomagaj ca rozwój wspólnot i spo eczno ci lokalnej

Obszar H Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1/H13
Zorganizowanie i prowadzenie zaj z

kolarstwa górskiego/ TARiS
8000 6500

2/H14
Obóz sportowy w kolarstwie górskim

Polanica Zdrój/ TARiS
3000 3000

3/H15
Szkolne Mistrzostwa Puszczykowa

w kolarstwie górskim/ TARiS
1100 1000

4/H16
Obóz Sportowy w kolarstwie górskim

w erkowie/ TARiS
1500 1500

5/H17 Cykl rajdów rowerowych 2010/ TARiS 2400 2400

6/H9
Organizacja obozów sportowych

dla dzieci i m odzie y.
Obóz siatkarski/ PTS

5036 5036

7/H3
Letnie kursy tenisowe dla dzieci

i m odzie y/ PTS
10000 6000

8/H4
Zorganizowanie i prowadzenie
treningów w badmintonie/ PTS

23000 20000

9/H5
Zorganizowanie zaj rodzinnych

i zawodów badmintonowych
dla mieszka ców/ PTS

2000 1500

10/H6
Mistrzostwa Miasta Puszczykowa

w narciarstwie/ PTS
20000 15000

11/H7
Organizacja Mistrzostw Miasta

Puszczykowa w windsurfingu/ PTS
5000 2500

12/H1
Organizacja treningów tenisa

ziemnego/ PTS
1300 1000

13/H2
Organizacja cyklu turniejów tenisowych

dla dzieci, m odzie y i doros ych/ PTS
9000 6000

14/H8
Organizacja zaj rekreacyjnych
z aerobiku, jogi i pilatesu/ PTS

4000 2500

15/H10
Organizacja sekcji pi ki siatkowej

dla dzieci i m odzie y/ PTS
10870 9870

16/H11
Organizacja sekcji pi ki siatkowej

dla szkó podstawowych/ PTS
6060 5000

17/H22
Zorganizowanie i prowadzenie zaj

z pi ki no nej/ UKS Jedynka
18000 12000

18/H23
Obóz sportowy w pi ce no nej/

UKS Jedynka
8000 5000

19/H24 Zawody w dkarskie/ PZW 12000 9500

20/H20
Organizacja amatorskich turniejów

pi karskich/KP Las Puszczykowo
3000

(Oferta sprawdzona
warunkowo.

Wnioskodawca
nie rozliczy si

z dotacji z 2008)

21/H19
Letni obóz kondycyjny/

KP Las Puszczykowo
10000

(Oferta sprawdzona
warunkowo.

Wnioskodawca
nie rozliczy si

z dotacji z 2008)

22/H18
Organizacja rozgrywek w pi ce no nej/

KP Las Puszczykowa
57000

(Oferta sprawdzona
warunkowo.

Wnioskodawca
nie rozliczy si

z dotacji z 2008)
23/H12 Lekka atletyka/ SZS 12000 10000

170 000 232266 125306

Lp. Nazwa zadania
Kwota

wnioskowana
Kwota przyznana

OPRACOWAŁA: INSPEKTOR KATARZYNA NOWAK

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia 
Puszczykowo-Chateaugiron odbędzie się 4 lutego 2010 r. 
o godz. 18 w sali organizacji pozarządowych w budynku 
przy ul. Wysokiej 1. Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków 
stowarzyszenia. Obecność osób planujących wyjazd do Francji 
w lipcu 2010 r. jest obowiązkowa. | ZARZĄD STOWARZYSZENIA 
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WARSZTATY 
„BĄDŹ PRZYJAZNY ŚRODOWISKU” 

 | W ramach projektu „Stymu-
lowanie zachowań przyjaznych śro-
dowisku” Stowarzyszenie Gmin 
Mikroregionu WPN zorganizowało 
w listopadzie spotkanie z dyrektora-
mi szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz przedszkoli z siedmiu gmin na-
leżących do naszego stowarzyszenia. 

W trakcie spotkania dyskutowano nad 
możliwością stworzenia publikacji zawie-
rającej materiały zebrane przez uczniów. 
Dyrektorzy z poszczególnych szkół doszli 
do wniosku, że nie można zrealizować tego 
zadania bez wcześniejszego przygotowania 
merytorycznego dzieci i młodzieży. Niemal 
jednogłośnie zasugerowano możliwość 
organizacji warsztatów na temat 

kształtowania postaw przyjaznych 
środowisku, które miałyby przygotować 
młodzież oraz dzieci do stworzenia publi-
kacji w późniejszym czasie.

W związku z powyższym 18 grudnia 
2009 roku młodzież z wybranych szkół 
podstawowych i gimnazjów leżących na 
terenie mikroregionu WPN została zapro-
szona do siedziby dyrekcji Wielkopolskiego 
Parku Narodowego w Jeziorach na zorgani-
zowane specjalnie dla nich warsztaty „Bądź 
przyjazny środowisku”. Dla uczniów przy-
gotowano czterogodzinny program warsz-
tatów edukacyjnych adresowany do dwóch 
grup wiekowych: młodzieży gimnazjalnej 
oraz dzieci ze szkoły podstawowej. Każdy 
uczeń oraz opiekun otrzymał niezbędne 

materiały dydaktyczne. 
Zajęcia prowadzone były w grupach, 

w sali audiowizualnej i w sali warsztatowej. 
Młodzież zwiedziła Muzeum Przyrodnicze 
i zaproszona została do wzięcia udziału 
w grach edukacyjnych i zajęciach praktycz-
nych. Oglądane filmy i ekspozycje miały 
zainspirować młodych ludzi do napisania 
wiersza, eseju, zrobienia zdjęcia czy nama-
lowania obrazu, które złożą się w przyszło-
ści na jedną wspólną publikację na temat 
ochrony środowiska. Uczniowie otrzymali 
dwa miesiące na opracowanie materiałów. 

Warsztaty dofinansował Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu. | 

 MAGDALENA OLEJNICZAK-SALEWICZ 

MIKROREGION

przekazała Jerzemu Owsiakowi specjalną 
statuetkę Eleganta z Mosiny, ofi arowaną na 
aukcję charytatywną WOŚP oraz specjalny 
dowód osobisty dla szefa Orkiestry. Jeszcze 
11 stycznia oferta kupna statuetki przekro-
czyła tysiąc złotych. Licytacja ma trwać 
do 19 stycznia. | OPRAC. LM

WIEŚCI Z MIKROREGIONU
MOSINA. 
JUREK OWSIAK Z ELEGANTEM 

 | 8 stycznia mosiński sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy Orkiestry 
odwiedził Jerzy Owsiak. Z okazji jubileuszu 

18. edycji Orkiestry, w Mosińskim Ośrodku 
Kultury czekali na niego zaproszeni goście, 
wolontariusze i urodzinowa niespodzian-
ka w postaci tradycyjnego tortu urodzino-
wego. Burmistrz Mosiny Zofia Springer 
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lowany zostanie maszt fotoradarowy. Mam 
nadzieję, że widok fotoradaru uzmysłowi 
użytkownikom puszczykowskich dróg, co 
ich czeka za rozwijanie nadmiernej pręd-
kości oraz brak rozwagi. |   DARIUSZ BOROWSKI, 

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PUSZCZYKOWIE

skarżą się, że nie reagujemy i nie karzemy 
właścicieli.

Na terenie Puszczykowa jest 59 nie-
odśnieżonych chodników na całych dłu-
gościach posesji, przeważnie tych nieza-
mieszkałych, z domami w budowie lub 
letniskowe, w których w okresie zimy ni-
kogo nie ma.  Niemniej, za brak usuwania 
śniegu z chodników Straż Miejska podjęła 
działania nakierowane na ukaranie po-
szczególnych właścicieli. 

Na koniec prośba do wszystkich. Bądźcie 
Państwo życzliwi i pomagajcie sobie nawza-
jem podczas śnieżnej zimy. |   DARIUSZ BOROWSKI, 

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PUSZCZYKOWIE
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BEZPIECZEŃSTWO

KARA ZA PRZEKROCZENIE 
PRĘDKOŚCI
Straż Miejska złożyła 32 wnioski 
do sądu grodzkiego o ukaranie kierowców 
za przekroczenie prędkości. We wszystkich 
zgłoszonych przypadkach sąd ukarał winnych 
grzywnami w wysokości od 200 zł do 500 zł. 

FOTORADARY 
DLA BEZPIECZEŃSTWA 

WSZYSCY ODŚNIEŻAJMY

 |  Rozpoczął się nowy, 2010 rok, 
niestety dla niektórych nie najlepiej. 
Pomimo artykułów w lokalnych me-
diach, pisanych przeze mnie oraz 
komendanta policji Roberta Rasz-
torfa, upominających o zachowanie 
szczególnej ostrożności w czasie 
prowadzenia pojazdów, zwłaszcza w 
warunkach zimowych – w Puszczy-
kowie odnotowano kolejny wypadek. 

W dniu 6 stycznia w godzinach przedpo-
łudniowych, na skrzyżowaniu ulic Podgór-
nej i Wysokiej znowu doszło do kolizji dro-
gowej. Poszkodowane zostały dwie osoby. 
Nie minęło nawet siedem godzin, a straż-

 |  Odzwyczailiśmy się od obfi-
tych i długotrwałych opadów śniegu. 
Zarówno dla poruszających się sa-
mochodami, jak i dla pieszych stano-
wią one dużą uciążliwość. W takich 
warunkach trzeba jeździć i chodzić 
wolniej i ostrożniej.

Dużym problemem ze względów bez-
pieczeństwa są nieodśnieżone chodniki. 
Dziękuję wszystkim, którzy zgodnie z obo-
wiązkiem utrzymania porządku podejmują 
trudną, ale skuteczną walkę z zalegającym 
na nich śniegiem. Wiem, że wielu osobom 
sprawia to trudność. Pracujący dopiero po 
południu mogą zabrać się za odśnieżanie. 
Osoby starsze muszą poczekać, aż ktoś z 
sąsiadów czy rodziny im pomoże. Dlatego 
nie egzekwujemy tego obowiązku z całą 
ostrością. Na początek tylko upominamy. 
Jednak po nieskutecznych interwencjach 
Straż Miejska wystawia mandaty. Są osoby, 
które widząc całkowicie zasypane chodniki 

nicy miejscy ujęli kierowcę prowadzącego 
samochód pod wpływem alkoholu, którego 
przekazali policjantom z komendy w Pusz-
czykowie. Takie sytuacje – pomimo apeli 
i próśb – trudno zrozumieć i nazwać.

Przez ponad dwa tygodnie nad ulicą 
Wysoką wisiały ostrzegawcze banery o 24 
wypadkach. Dość szybko trzeba było je 
zdjąć, gdyż liczba wypadków się zdezaktu-
alizowała. Dlatego wydaje się, że jedynym 
skutecznym środkiem wymuszającym na 
kierowcach zdjęcie nogi z gazu są częste 
kontrole fotoradarowe na ulicach naszego 
miasta. Gdy tylko poprawią się warunki 
atmosferyczne, przy ul. Wysokiej zainsta-

 30.04.1926 HELENA ANIELA WOŹNIAK  26.11.2009
 16.08.1958 MAREK WIESŁAW KRAKOWSKI  28.11.2009 

 24.01.1923 IRENA NOWICKA  08.12.2009
 29.11.1962 DARIUSZ JAN WALCZAK  11.12.2009
 19.10.1937 HELENA TOMASZEWSKA  19.12.2009

 09.04.1949 JAN ŚLIWIŃSKI  21.12.2009
 04.02.1930 WANDA HOFFMAN  29.12.2009

 18.10.1925 ANATOL KRZYKOWSKI  03.01.2010
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Z POWIATU

KONFERENCJA W OWIŃSKACH
 |  W dniach 5-7 grudnia br. 

w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach odbyła się konferen-
cja „Bezpieczeństwo i wyrównywa-
nie szans kierunkiem działań Unii 
Europejskiej w XXI wieku. Brajl 
– kluczem do wiedzy. Innowacje 
w edukacji niewidomych i słabo 
widzących”. 

Organizatorami byli: Powiat Poznań-
ski, Polska Platforma Bezpieczeństwa We-
wnętrznego oraz Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Owińskach. Patronat 
honorowy objął Przewodniczący Parlamen-
tu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek. 

W uroczystości otwarcia, poza Je-
rzym Buzkiem uczestniczyli m. in.: Ma-
rek Woźniak – Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Jan Grabkowski – Sta-
rosta Poznański, prof. Emil W. Pływa-
czewski oraz dr Zbigniew Rau z PPBW, 
Maria Tomaszewska – Dyrektor SO-
SWDN, przedstawiciele Rządu RP, na-

ukowcy, a także przedstawiciele agend 
zainteresowanych wynikami prac badaw-
czo-wdrożeniowych, przedstawiciele sa-
morządów lokalnych i kuratorium oświa-
ty, dyrektorzy i nauczyciele ośrodków 
dla dzieci niewidomych. 

Profesor Jerzy Buzek zachęcał do ko-
rzystania z funduszy unijnych, które 
mogą być przeznaczone na rozwój nowych 
technologii wspierających edukację osób 
niewidomych oraz ułatwiających im funk-
cjonowanie. – Dzisiaj niepełnosprawni 
w zasadzie nie mają równych praw wybor-
czych. Muszą korzystać z pomocy dodat-

kowych osób, nie mogą nawet założyć kon-
ta. To absolutnie musimy zmienić – mówił. 

Starosta zaprezentował osiągnięcia 
oświatowe powiatu, w tym plany związane 
z budową „Ogrodu Zmysłów” przy SOSW 
w Owińskach (koszt ok. 5 mln zł), projektu 
unikatowego w skali europejskiej. 

Specjaliści dyskutowali na temat 
współczesnych zastosowań brajla, na-
uki orientacji przestrzennej osób niewi-
domych oraz najnowszych technologii 
przeznaczonych dla osób niewidomych 
i słabo widzących. Zaprezentowano m. in. 
program wykorzystujący dźwięk w terapii 
i rehabilitacji dzieci autystycznych i dzieci 
z dysfunkcją wzroku, program pozwalają-
cy osobom niewidomym tłumaczyć zapis 
nutowy na brajla.

Wieczorem Jerzy Buzek spotkał się 
z pracownikami oraz podopiecznymi 
ośrodka w Owińskach. | 

 KAMILA WOJSZCZ, 

 STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

GALA, KTÓRA SPEŁNIA DZIECIĘCE SNY
 |  Jeden wieczór, tysiąc gorących serc 

i dziesiątki spełnionych marzeń to bilans 
Gali Fundacji „Mam Marzenie”. Na kon-
cercie, który jak co roku odbył się w Auli 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, mu-
zyka i taniec stanowiły tylko uzupełnienie 
dla wspaniałego dzieła, jakim jest realiza-
cja najskrytszych pragnień chorych dzieci. 
Podczas koncertu spełniło się największe 
marzenie jedenastoletniej Pauliny z Byd-
goszczy, która chciała spotkać się z Justyną 
Steczkowską. Artystka spędziła z dziew-
czynką całe popołudnie, a następnie razem 
zaśpiewały przed publicznością. Dzięki 
zebranym podczas akcji funduszom uda 
się urzeczywistnić kolejne dziecięce sny. 

W 2009 roku fundacja sprawiła, iż uśmiech 
zagościł na twarzach 31 dzieci cierpiących 
na choroby zagrażające życiu. 

W akcję włączył się także Powiat Po-
znański. Jan Grabkowski Starosta Po-
znański, odebrał akt adopcyjny jednego 

marzenia z rąk Małgorzaty Kożuchow-
skiej – ambasadora fundacji oraz Ewy 
Stolarskiej – prezes fundacji. Dzięki temu 
także Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
przyczyni się do szczęścia jednego spośród 
podopiecznych stowarzyszenia.

Na koncercie w Auli oprócz żywiołowego 
występu Justyny Steczkowskiej goście gali 
podziwiać mogli kunszt wokalny zespołu 
Audiofeels wraz z Kasią Rościńską oraz Da-
nielem Moszczyńskim. Atrakcją był również 
taniec Agaty Kuleszy i Stefano Terazzino, 
zwycięzców programu „Taniec z Gwiazda-
mi” oraz młodzieży z poznańskiej szkoły 
baletowej. Spotkanie zwieńczyło wspólne 
kolędowanie. |  ZIEMOWIT MALĄG
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16. MISTRZOSTWA 
W NARCIARSTWIE 
ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE

SPORT

ZAKOŃCZENIE 
SEZONU TENISOWEGO

TURNIEJ 
MIKOŁAJKOWY

 |  Świątecznym Turniejem 
Debla Panów i Miksta zakończono 
sezon Amatorskiej Ligii Tenisowej 
PTS 2009. Zawody odbywały się 
na kortach hali tenisowej Centrum 
Tenisowego przy ul. Sobieskiego 
w Puszczykowie.

Do turnieju zgłosiło się blisko 30 za-
wodników i zawodniczek. Panowie walczyli 

w systemie „round-robin”, a dwie najlepsze 
pary z każdej grupy rywalizowały o zwycię-
stwo. W rozgrywkach debla panów najlepszą 
parą okazał się debel Michał Dembiński-
Grzegorz Ganowicz, którzy w fi nale pokonali 
parę Juliusz Łuczak – Szymon Zięba. Trzecie 
miejsce zajęła para Piotr Grenda – Wojtek 
Grześkowiak, a czwarte miejsce zajęła para 
Tadeusz Kulpiński – Remi Adamski.

Turniej Miksta rozgrywany w tym sa-
mym systemie wygrało małżeństwo Dorota 
i Karol Ratajczakowie, pokonując w fi nale 
małżeństwo Jolantę i Janusza Wieczorków. 
Trzecie miejsce zajęła para Ewa Smarsz – 
Waldek Brzeziański, a czwarte Galia Ginelli 
– Michał Frąckowiak.

W turnieju po raz pierwszy wzięli udział 
Janusz Ratajczak z Puszczykowa, Piotr 
Grenda z Gubina i Grzegorz Ganowicz 
z Poznania.

Wręczając laureatom imprezy pamiąt-
kowe nagrody i puchary, organizator tur-
nieju – Zarząd Puszczykowskiego Towarzy-
stwa Sportowego – życzył w nowym 2010 
roku wszelkiej pomyślności i wielu sukce-
sów sportowych. | TOP SPIN

CO? GDZIE? KIEDY?
FERIE ZIMOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
18, 20, 22 stycznia, godz. 10.30 – 12 
– zajęcia poprowadzi M. Taraszkiewicz 
Gimnazjum nr 1
19, 21 stycznia, godz. 10.30 – 12 – zajęcia 
poprowadzi M. Taraszakiewicz  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 
19,  21 stycznia, godz. 15 – 16.30 – zaję-
cia poprowadzi M. Johaniewicz 
GIMNAZJUM NR 2

18, 20, 22, godz. 15 – 16.30 –  zajęcia 
poprowadzi  P. Hejnowicz 

DRUGI TYDZIEŃ FERII:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
26, 28  stycznia, godz. 10.30 – 12 – zaję-
cia poprowadzi W. Bartkowiak 
GIMNAZJUM NR 1 
25, 27, 29 stycznia, godz. 10.30 – 12 
– zajęcia poprowadzi W. Bartkowiak 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
25, 27, 29 stycznia, godz. 15 – 16.30 
– zajęcia poprowadzi M. Johaniewicz

GIMNAZJUM NR 2 
26, 28 stycznia, godz. 15 – 16.30 
– zajęcia poprowadzi P. Hejnowicz 

FERIE Z RAKIETĄ 
AKADEMIA TENISOWA „ANGIE”, 
UL. SOBIESKIEGO 50, PUSZCZYKOWO
18 – 22 stycznia, 25 – 29 stycznia 2010, 
godz. 9 – 15 – turnusy tenisowe dla dzieci 
i młodzieży w wieku 6 – 16 lat (zapisy 
i wpłata na konto w przypadku drugiego 
turnusu do 19 stycznia 2010 r.). Więcej 
informacji: www.angie.com.pl

 | Puszczykowskie Towarzystwo 
Sportowe jak co roku zaprasza wszyst-
kich mieszkańców Puszczykowa a także 
osoby zaprzyjaźnione z naszym mia-
stem do udziału w 16. Mistrzostwach 
Puszczykowa w Narciarstwie Alpejskim 
i Snowboardzie.

Termin: 19-21 lutego 2010 r.
Miejsce: Czechy–Trutnov–stok Mlade 

Buky 

Miejsce zakwaterowania: Hotel Pa-
tria*** www.hotelpatria.com

Zapisy i terminy zgłoszeń: Restau-
racja NOVA 10 styczeń – 5 luty 2010 lub 
drogą internetową www.ptspuszczykowo.pl 

Zapewniamy autokar w przypadku do-
statecznej liczby zainteresowanych.

Więcej informacji: www.ptspuszczyko-
wo.pl, Michał Janaszek 603 67 72 78, Ju-
liusz Łuczak 601 79 35 21. |  PTS

 | 5 grudnia w sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 1 odbył 
się Rodzinny Turniej Mikołajkowy. 
Rozegrany został w czterech kategoriach. 
Wśród dziewcząt najlepsza okazała się Zuzia 
Krakowska, pokonując Marysię Fiedler oraz 
Agatę Matlę. Pierwsze miejsce chłopców 
przypadło Kacprowi Mazurowi, który zwy-
ciężył Jędrka Kowala oraz Mikołaja Czekałę. 
W kategorii gimnazjalistów zwyciężył Paweł 
Bakun, a wśród amatorów Przemek Jana-
szek przed Jakubem Krakowskim. | PTS
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SPORTDZIEJE SIĘ 
NA LODOWISKU 

 |  Minął miesiąc funkcjono-
wania lodowiska. Cieszy się ono 
ogromnym zainteresowaniem nie 
tylko mieszkańców Puszczykowa, 
ale także gości z sąsiednich gmin. 
Do 6 stycznia od końca roku od-
wiedziło je 600 osób dorosłych 
i 1525 osób uprawnionych do bile-
tów ulgowych. Często odwiedzają 
je grupy zorganizowane z pusz-

czykowskich szkół, a podczas ferii 
zimowych przyjadą także grupy 
z Mosiny.

Kolorowym wydarzeniem był Choin-
kowy Bal Przebierańców, który odbył się 
29 grudnia 2009 r. Każdy, kto przybył 
w przebraniu choinki lub czegoś z nią 
związanego miał wstęp wolny. Zwycięz-
cy konkursu na najlepsze przebranie 
w nagrodę otrzymali możliwość wie-

lokrotnego, bezpłatnego wstępu na lo-
dowisko. Na lodzie zaroiło się więc od 
reniferów, choinek, motylków, wróżek, 
świętych Mikołajów... 

Troje instruktorów przez cały czas 
organizowało konkursy i udzielało lekcji 
jazdy na łyżwach. Wśród łyżwiarzy krą-
żył jeszcze jeden Święty Mikołaj – tro-
chę większy niż pozostali – i nagradzał 
uczestników konkursów słodkimi upo-
minkami. Wraz z dziećmi bawili się rów-
nież rodzice, opiekunowie i dziadkowie.  

W lutym planujemy walentynkowy bal 
dla młodzieży. Również będą obowiązy-
wały przebrania, tym razem związane ze 
świętem zakochanych. Już dziś można my-
śleć, za kogo lub za co się przebrać. Osoby 
przebrane otrzymają możliwość wstępu 
wolnego. Szczegóły podamy już niedługo. 

Zapraszam do korzystania z lodo-
wiska. Zostały już tylko dwa miesią-
ce. Od 18 stycznia za każde zebrane 
10 biletów jeden wstęp na lodowisko 
gratis.

Lodowisko jest czynne codziennie 
od godz. 10 do 20. Ostatnie wejście 
o godz. 19. |  JOANNA HEJNOWICZ, 

KIEROWNIK CENTRUM ANIMACJI SPORTU 

BADMINTONIŚCI
PRZYWIEŹLI MEDALE

 | Świetnie spisali się najmłodsi 
sportowcy z naszego miasta na Fina-
le Rejonowym Szkół Podstawowych 
w badmintonie, który odbył się 3 
grudnia w Nowym Tomyślu. 

Zuzia Krakowska i Marysia Fiedler, 
reprezentujące Szkołę Podstawową nr 2 
zajęły drugie miejsce, zdobywając srebrny 

medal. Po zaciętej walce uległy jedynie za-
wodniczkom z Przeźmierowa. 

Chłopcy reprezentujący Szkołę Pod-
stawową nr 1, Mateusz Kędziora i Kacper 
Mazur, wywalczyli trzecie miejsce i brązo-
wy medal. Cieszy dobra postawa młodych 
zawodników, którzy coraz częściej z powo-
dzeniem startują w zawodach. | PTS

BABCIU I DZIADKU
Wybierz się ze swoim wnukiem na lodowisko 
w dniach 21 i 22 stycznia.
Dla Dziadków i Wnuków, którzy przyjdą 
razem – WSTĘP WOLNY! 
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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, 0-61 841 30 20
Straż Miejska – w godz. 7-22 0 692 458 534
Pogotowie Ratunkowe w Luboniu 0-61 81 30 999
Zespół Zarządzania Kryzysowego 24h 0 602 444 900
Szpital w Puszczykowie 0-61 89 84 000
Przychodnia Zdrowia SALUS 0-61 813 32 03
Poradnia Lekarsko-Stomatologiczna MEDICOR 0-61 898 42 22

WAŻNE PLACÓWKI I URZĘDY
Urząd Miejski 0-61 898 37 00, ul. Podleśna 4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0-61 819 46 48, ul. Wysoka 1
Urząd Pocztowy 0-61 898 30 13, ul. Magazynowa 2
Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie 
0-61 819 46 49, ul. Wysoka 1
Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera 0-61 813 37 94, 
ul. Słowackiego 1
Salon Artystyczny – Pałac Ślubów, ul. Podleśna 17
Prywatne Przedszkole Nr 1 „Pracowite Pszczółki” 0-61 813 30 52, 
ul. Wysoka 2
Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Stokrotka” 0-61 813 32 57, 
ul. Niepodległości 14
Niepubliczne Przedszkole Nr 3 „Leśni Przyjaciele” 0-61 813 31 52 
ul. Przyszkolna 1 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza 0-61 813 34 61, 
ul. Wysoka 2 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich 0-61 813 33 71, 
ul. Kasprowicza 1
Gimnazjum Nr 1 im. Alberta Einsteina 0-61 819 43 57, ul. Wysoka 2 
Gimnazjum Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego 0-61 819 46 87, 
ul. Kasprowicza 1 
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 0-61 813 34 11, 
ul. Kasprowicza 3

ROZKŁAD JAZDY DO POZNANIA
PKP Puszczykówko > Poznań
4:44**, 5:55, 6:11*, 6:28**, 6:54, 7:23, 7:38, 8:38, 9:23*, 10:05, 11:34, 12:35, 13:58, 
15:33, 16:24, 17:31*, 18:35, 20:38

Poznań > Puszczykówko
5:10*, 6:21, 7:55, 10:00, 11:50, 12:45, 13:19, 13:46, 14:15*, 14:45, 15:15*, 15:45*, 16:15, 
16:45, 17:45, 18:45, 20:07, 21:45, 23:11
Ze stacji Puszczykowo pociągi odjeżdżają 3 minuty później.
Zaznaczone na czerwono nie zatrzymują się w Puszczykowie
*nie kursuje w soboty i niedziele, **nie kursuje w niedziele

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

Linia Eko-Rondo Puszczykowo/Niwka > Poznań/Dębiec
4:30*, 5:20, 6:20*, 7:00, 8:10**, 9:10, 10:10**, 11:15, 12:10**, 13:15, 14:05**, 15:05, 
15:55**, 17:40**, 19:00**, 20:40**, 22:00**, 23:30***

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

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

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW
BURMISTRZ MIASTA Małgorzata Ornoch-Tabędzka
Poniedziałki 14.00 – 16.00, Środy 8.00 – 10.00 

ZASTĘPCA BURMISTRZA Tomasz Zwoliński
Wtorki 12.00 – 15.00, Czwartki 9.00 – 12.00
Prosimy o wcześniejsze umawianie się na wizyty 
u Burmistrzów Miasta.

SEKRETARZ Maciej Dett laff 
Poniedziałki 13.00 – 15.00, Środy 8.00 – 10.00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA Marek Błajecki
e-mail: marek.blajecki@wp.pl

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO Janusz Szafarkiewicz
e-mail: januszszafarkiewicz@wp.pl

DYŻURY RADNYCH
Poniedziałki 16.00 – 17.00
Po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznie lub e-mailowo.

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