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WRZESIEŃ
17.09 /piątek/ godz. 18.00, WSTĘP WOLNY
Scena przed Biblioteką Miejską im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury, ul. Wysoka 1
INAUGURACJA PUSZCZYKOWSKIEJ JESIENI KULTURALNEJ

Koncert akordeonisty, laureata II edycji programu 
„Mam Talent” – Marcina Wyrostka
PAŹDZIERNIK
14.10 /czwartek /godz. 18.00, WSTĘP WOLNY Mała Filharmonia, ul. Cienista 6

Dzień Edukacji Narodowej 
Spektakl „Czekając na Chopina”, Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu
28.10 /czwartek/ godz. 18.00 Salon Artystyczny, ul. Podleśna 17 

Spotkanie autorskie „Rozmowy o literaturze”
LISTOPAD
18.11 /czwartek/ godz. 18.00 Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz, Centrum Animacji Kultury, ul. Wysoka 1

Wręczenie nagród dzieciom szczególnie uzdolnionym
Występ Szkoły Tańca z Poznania „Born to Dance”
25.11 /czwartek/ godz. 18.00 Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz, Centrum Animacji Kultury, ul.Wysoka 1

Monodram „Wakacjuszka” na podstawie „Wakacjuszki” Zofii Mierzyńskiej 
Występuje Emilia Krakowska
GRUDZIEŃ
9.12 /czwartek/ godz. 18.00 Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury, ul. Wysoka 1

Koncert bożonarodzeniowy 
Paweł Wasiak TRIO

Zapraszamy serdecznie!

echo-2010_09_2.indd   2echo-2010_09_2.indd   2 2010-09-07   12:56:222010-09-07   12:56:22



wrzesień 2010 | ECHOECHO PUSZCZYKOWA |  3www.puszczykowo.pl

FELIETON

Pozdrowienia 
z Kołobrzegu

Szanowni Mieszkańcy,
Tym razem tylko kilka słów pisanych do Państwa znad polskiego morza, skąd Wszystkich Puszczykowian serdecznie 

pozdrawiam.

Wyjeżdżałam  w niedzielę rano, tuż po kulminacyjnym koncercie Dni Puszczykowa. Z duszą na ramieniu robiłam objazd 
miasta, by przekonać się jak wygląda teren Zakola Warty i okolice po przejściu tłumów przybyłych na koncert i przysłowiowy 
ciężar spadł mi z serca. 

Oczywiście, pomimo wystawionych koszy i kontenerów,  kubki i papiery lądowały na ziemi i  teren był zasypany śmieciami 
ale służby porządkowe sprawnie go uprzątały. Krajobraz po poprzednim weekendzie, w czasie którego zniszczono 
w Puszczykowie kilkanaście wiat przystankowych, był o wiele bardziej przerażający. 

Przepraszam mieszkańców wszystkich okolicznych ulic za powstałe utrudnienia spowodowane 
ogromną liczbą parkujących samochodów i dziękuję za wyrozumiałość! Liczba przybyłych gości na wieczorny 
koncert Kultu przewyższyła  znacznie zeszłoroczną frekwencję, gdy grał  Myslovitz.  Dla organizatorów i  występującego 
zespołu był to oczywiście powód do radości. Gdy po występie podziękowałam Kazikowi Staszewskiemu za świetny koncert 
powiedział, że w tak pięknym miejscu i dla takiej publiczności chciało im się śpiewać. Kuba Sienkiewicz zaśpiewałby 
„to było widać, słychać i czuć”… Muzycy grali bez przerwy 1,5 godziny, a potem jeszcze następne pół godziny bisowali. 

Mimo wielu przeciwności spowodowanych głównie powodzią i wahań, czy w ogóle powinniśmy w tym roku organizować 
święto naszego Miasta, kolejne  Dni Puszczykowa już za nami. To Państwo ocenicie czy się udały.  Ja osobiście widziałam 
uśmiechnięte twarze dzieci, spotykałam zadowolonych rodziców i fanów muzyki .   

Wspaniałym preludium był koncert Arki Noego na scenie przed budynkiem Biblioteki Miejskiej i następnego dnia, 
w tym samym miejscu,  występ puszczykowskich zespołów rockowych. A potem  na  „dwóch arenach”, sportowej i artystycznej, 
występy puszczykowskiej młodzieży i wszystkich zaproszonych gości.  Gospodarzem Dni Puszczykowa było jak zwykle Miasto 
ale organizatorami, w tym roku po raz pierwszy  były: Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury 
i Centrum Animacji Sportu, którym za ich wysiłek i  sprawność działania bardzo dziękuję. Organizacyjnie, 
w przygotowanie imprezy  zaangażowanych było wiele innych osób, których nie sposób wymienić. Jak zwykle uświetniły ją 
swoją obecnością organizacje pozarządowe, wsparli ją również liczni sponsorzy. Za wszystko WSZYSTKIM dziękuję!  

Dobrze jest wyjechać  i zobaczyć jak żyją inni.  Po drodze nad morze przejeżdżałam przez wiele małych miasteczek. 
Nie znam dokładnie  ich problemów.  Widząc połatane dziury na drogach mogę jedynie przypuszczać, że największym 
(jak wszędzie) jest brak pieniędzy w kasie. Wierzcie mi Państwo, z tej  perspektywy Puszczykowo wygląda naprawdę dobrze. 
Uświadomiła nam to zresztą wystawa prezentowana  na Zakolu Warty „Zdarzyło się w Puszczykowie 2006-2010”. 
Będzie teraz eksponowana w budynku Biblioteki Miejskiej. Gorąco zapraszam do jej obejrzenia! | 

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA, BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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RADA MIASTA

 | Na dzień 27 sierpnia, na wnio-
sek grupy radnych przewodniczący 
Rady Miasta zwołał sesję nadzwy-
czajną. Zgodnie z treścią porządku 
obrad, Rada miała debatować nad 
odwołaniem przewodniczącego, 
a także wysłuchać informacji na te-

SESJE BEZ UCHWAŁ
mat budżetu miejskiego. Wobec bra-
ku wymaganego quorum (obecnych było 
7 radnych), zebrani nie byli uprawnieni 
do podejmowania uchwał oraz zdecydo-
wali o niezapoznawaniu się z przygotowa-
ną informacją na temat fi nansów. 

Natychmiast po zakończeniu tej krótkiej 

 | Faktycznie wniosek podpisało 
czterech członków komisji, obecnych 
na posiedzeniu, a został on przyjęty tylko 
dwoma głosami za. 

WYJAŚNIENIE 
DO SPROSTOWANIA, KTÓRE 
UKAZAŁO SIĘ W LIPCOWYM „ECHU”

Prawdziwe jest stwierdzenie dotyczą-
ce podstaw uchylenia uchwały Rady, gdyż 
sprzeczność z przepisami prawa spo-
wodowały uchybienia formalne w pro-
cedurze formułowania uchwały, co jest 
wskazane jednoznacznie w uzasadnieniu 
uchwały RIO. | RED

sesji wiceprzewodniczący Rady Janusz Sza-
farkiewicz zdecydował o zwołaniu następnej 
sesji nadzwyczajnej na dzień 2 września. 
W tym dniu na sali obrad zgromadziło się 
14 radnych, po czym przewodniczący odczy-
tał oświadczenie grupy radnych o bezpraw-
nym zwołaniu sesji przez wiceprzewodni-
czącego (pełen tekst publikujemy poniżej) 
i spotkanie zostało zakończone. Kolejna se-
sja, zgodnie z planem przyjętym przez Radę 
odbędzie się 15 września. | 

 MACIEJ DETTLAFF, SEKRETARZ MIASTA PUSZCZYKOWA

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na sesję Rady Miasta Puszczykowa, 
która odbędzie się 15 września 2010 r. o godz. 17 
w budynku Biblioteki Miejskiej ul. Wysoka 1, sala nr 4. 
Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta i dyżurów 
radnych, uchwały i protokół z sesji znajdują się na 
stronie: www.puszczykowo.pl
Więcej informacji w Biurze Rady Miasta. 
tel. 61 898 37 34 lub rada@puszczykowo.pl
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SAMORZĄDSAMORZAD

 | Kończąca się V kadencja Rady 
Miasta skłania do przemyśleń, pod-
sumowań, analizy osiągnięć.

W mijającej kadencji członkowie 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu obra-
dowali podczas 56 posiedzeń – średnio 
13 rocznie. W pracach komisji udział bra-
ło siedmiu radnych. Przedmiotem opi-
niowania, wniosków i decyzji ko-
misji były zagadnienia dotyczące 
upowszechniania kultury, rozwoju 
edukacji artystycznej, oświaty i roz-
woju działalności sportowej.  

Działalność z zakresu upowszechniania 
kultury rozpoczęło cykliczne wydarzenie, 
jakim jest Puszczykowska Jesień Kultural-
na. Wykorzystano pomieszczenia Pa-
łacu Ślubów przy ul. Podleśnej, two-
rząc Salon Artystyczny, w którym 
odbywały się koncerty, spotkania 
z poetami, malarzami, artystami 
i ciekawymi ludźmi. Promowano twór-
czość lokalną. Wystąpiły m.in. takie zna-
mienite osoby, jak Krystyna Kujawińska, 
Krystyna Miłobędzka, Aleksandra Korej-
wo. Odbywały się spektakle teatralne oraz 
warsztaty muzyczne i plastyczne dla dzieci 
i młodzieży. Salon stał się miejscem spo-
tkań mieszkańców, wpisując się na trwałe 
w krajobraz miasta. 

Wielkim sukcesem jest odnowie-
nie budynku dawnej szkoły podsta-
wowej oraz rozszerzenie działalno-
ści biblioteki i utworzenie Centrum 
Animacji Kultury, w którym prowa-
dzone są warsztaty dla dzieci i do-
rosłych. Oferowane są m.in. zajęcia pla-
styczne, decoupage, muzyczne, teatralne, 
taneczne, szachowe, gimnastyka, tai chi. 
Integrują one społeczność bez względu na 
wiek uczestników. Wspaniałą sprawą było 
stworzenie bogatej oferty zajęć dla osób w 

wieku powyżej 55 lat w ramach Akademii 
Seniora.

W budynku znajdują się Izba Pamięci, 
salka dla maluchów, odbywa się czytanie 
bajek. Sala, w której odbywają się również 
sesje Rady Miasta zyskała profesjonalną 
scenę, na której odbywają się wyjątkowe 
spotkania z ciekawymi ludźmi, spektakle 
teatralne i muzyczne. 

Na wniosek komisji ustanowiono 
nagrodę Rady Miasta Puszczykowa 
dla młodych, wyróżniających się 
w różnych dziedzinach życia nauko-
wego, artystycznego i sportowego, 
mieszkańców Puszczykowa. W ciągu 
trzech lat kilkadziesiąt młodych osób otrzy-
mało nagrody fi nansowe i dyplomy.

W minionej kadencji rozpoczęto 
uhonorowywanie tytułami „Zasłu-
żony dla Miasta” oraz „Honorowy 
Obywatel Miasta Puszczykowa” 
mieszkańców szczególnie zasłużo-
nych, którzy oddają swój czas dla dobra 
publicznego i przyczyniają się do promo-
cji Puszczykowa. Wśród uhonorowanych 
są: dr.n. med. Krystyna Białecka-Prusze-
wicz, za współudział w tworzeniu ośrodka 
zdrowia, pośmiertnie Witold Frankow-
ski – twórca znaku Puszczykowa, Annick 
Vaultier –  prezes Stowarzyszenia Chateau-
giron – Puszczykowo, Michał Thiel, radny 
w latach 1994-2008, pośmiertnie Arkady 
Fiedler – podróżnik i wybitny pisarz i Fran-
ciszek Heigelmann – wieloletni kierownik 
Szkoły Podstawowej nr 1, Zdzisław Pał-
czyński – miłośnik przyrody, nagrywający 
głosy ptaków żyjących dziko na terenach 
WPN oraz Zofi ę Skibińską – lekarkę, któ-
ra współtworzyła Komitet Obywatelski, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa 
i redakcję „Kuriera Puszczykowskiego”, wo-
lontariusz w hospicjum dziecięcym. 

KULTURA, OŚWIATA 
I SPORT W MIJAJĄCEJ KADENCJI

Przez ostatnie cztery lata wiele do-
brego działo się w oświacie. Budynki 
szkół zyskały nowy wygląd. W bu-
dynku szkoły nr 1 przeprowadzono 
termomodernizację, a szkoła pod-
stawowa nr 2 zyskała nową elewa-
cję. Przystąpiono do rozbudowy SP 
2 i budowy nowej sali gimnastycznej 
na potrzeby Dwójki, które od października 
br. posłużą jej uczniom. Dzięki wsparciu 
miasta, szkoły zdobyły dodatkowe pie-
niądze m.in. na poszerzenie oferty zajęć 
pozalekcyjnych. 

Niezwykle ważną inicjatywą było 
powołanie Centrum Animacji Spor-
tu, które koordynuje miejskie życie 
sportowe. Na terenie byłego MOSIR-u po-
wstał tymczasowy pawilon, stanowiący za-
plecze dla wszystkich obiektów sportowych 
w mieście, w tym nowo powstałego Orlika, 
m.in. przy ul. Jarosławskiej i powstającego 
na Nowym Osiedlu. 

Po raz pierwszy w naszym mieście 
zimą otwarto kryte lodowisko. Mogły 
z niego korzystać całe rodziny, a dzieci w fe-
rie nawet bezpłatnie. Zyskały też możliwość 
nauki jazdy na łyżwach. 

Bardzo ważne jest stworzenie trzech 
nowych placów zabaw dla dzieci, bo miej-
skie place dają maluchom możliwość bu-
dowania pierwszych relacji społecznych. 
Do dwóch już istniejących dokupiono nowy 
sprzęt. Dla młodzieży stworzono siłownię 
pod chmurką.

To tylko najważniejsze z dokonań władz 
miasta w minionej kadencji. Nie sposób 
w tak krótkim podsumowaniu wymienić 
wszystkich. Z pełnym przekonaniem mogę 
jednak powiedzieć, że dla mnie była to ko-
misja spełnionych marzeń. | 

 DANUTA PANEK-JANC, 

 PRZEWODNICZĄCA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 
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AKTUALNOŚCI

 | Najbardziej prawdopodobną 
datą tegorocznych wyborów samo-
rządowych jest 21 listopada 2010 r.,
choć dokładna i ostateczna data 
do zamknięcia tego numeru „Echa” 
nie była jeszcze znana. 

Kadencja wyłonionych w wyborach 
z 2006 r. rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw 
oraz wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast kończy 
się w dniu 12 listopada 2010 r. 
W związku z tym Prezes Rady 
Ministrów wyznaczy dokład-
ną datę wyborów samorządo-
wych na niedzielę, w terminie 
pomiędzy 14 listopada 2010 r. 
a 9 stycznia 2011 r. 

 
Najważniejszym podmiotem w proce-

durze wyborczej jest komitet wyborczy, 
obok samych kandydatów. Komitety wy-
borcze w wyborach samorządowych mogą 
być tworzone przez trzy grupy podmiotów: 

 partie polityczne i koalicje partii poli-
tycznych; 

 stowarzyszenia i organizacje społeczne;
 wyborców (art. 64 a Ordynacji wyborczej, 

art. 7 ust. 1 Ustawy o bezpośrednim wybo-
rze wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Prawo zgłaszania kandydatów na rad-
nych przysługuje wyłącznie komitetom 
wyborczym. Termin na zawiadomienie 
o utworzeniu komitetu jest określony od 
dnia ogłoszenia rozporządzenia o zarządze-
niu wyborów do 50 dnia przed dniem 
wyborów.

Podstawowe zasady procedury zgło-
szenia kandydatów, wspólne dla wyborów 

do rad gmin, powiatów i sejmików woje-
wództw są następujące: 

 kandydaci zgłaszani są w formie list 
kandydatów; 

 komitet wyborczy może zgłosić w każ-
dym okręgu wyborczym tylko jedną listę 
kandydatów; 

 kandydować można tylko 
w jednym okręgu wybor-
czym i tylko z jednej listy 
kandydatów; 

 zgłoszenia list kandydatów 
dokonuje, w imieniu komi-
tetu wyborczego, pełnomoc-
nik wyborczy komitetu albo 
osoba upoważniona przez 
pełnomocnika; 

 zgłoszenie listy kandyda-
tów zawiera podstawowe informacje na 
temat komitetu wyborczego i jego kandy-
datów. Zgoda kandydata na kandydowa-
nie w wyborach powinna zawierać dane: 
imię, (imiona), nazwisko, wiek oraz nu-
mer ewidencyjny PESEL kandydata; 
zgodę na kandydowanie kandydat opa-
truje datą i własnoręcznym podpisem. 
W przypadku zgłoszenia kandydatury 
osoby urodzonej przed dniem 1 sierp-
nia 1972 r. do pisemnej zgody kandy-
data dołącza się również oświadczenie 
lustracyjne. 

W Puszczykowie w ybieramy 
15 radnych w sześciu okręgach. 

W wyborach do Rady Miasta Puszczyko-
wa lista kandydatów może zawierać najwy-
żej tyle nazwisk kandydatów, ilu radnych 
jest wybieranych w danym okręgu wybor-
czym i powinna być poparta podpisami co 
najmniej 25 wyborców. Termin zgłoszenia 

WYBORY 
SAMORZĄDOWE 
W LISTOPADZIE? 

list kandydatów jest w każdych wyborach 
jednakowy – listy zgłasza się najpóź-
niej w 30 dniu przed dniem wyborów 
do godziny 24.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW 
NA BURMISTRZA

Podobnie jak w przypadku kandydatów 
na radnych, do zgłaszania kandydatów 
na wójta, burmistrza i prezydenta miasta 
uprawnione są wyłącznie komitety wy-
borcze. Istotne ograniczenie polega jed-
nak na tym, że prawo zgłoszenia ma 
wyłącznie komitet wyborczy, któ-
ry zarejestrował listy kandydatów 
na radnych w co najmniej połowie 
okręgów wyborczych w danej gmi-
nie. W każdym z tych okręgów liczba za-
rejestrowanych przez ten komitet kandy-
datów na radnych nie może być mniejsza 
niż liczba radnych wybieranych w tym 
okręgu.

Kandydat na burmistrza musi rów-
nież uzyskać podpisy poparcia wyborców 
– w przypadku Puszczykowa ich liczba wy-
nosi 300. Dłuższy niż w przypadku wybo-
rów na radnych jest termin na zgłoszenie 
kandydatów na burmistrza – zgłasza się ich 
do gminnej komisji wyborczej najpóź-
niej w 25 dniu przed dniem wybo-
rów do godziny 24.

Po ogłoszeniu kalendarza wyborcze-
go na stronie internetowej miasta www.
puszczykowo.pl ukazywać się będą infor-
macje na temat terminów i szczegółów 
dotyczących wyborów wraz z ogłosze-
niami i komunikatami Miejskiej Komisji 
Wyborczej. | MACIEJ DETTLAFF, 

 SEKRETARZ MIASTA PUSZCZYKOWA

OPRAC. NA PODSTAWIE „CO KAŻDY KANDYDAT 
WIEDZIEĆ POWINIEN? – PODRĘCZNIK DLA KANDYDATÓW 

W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2010” D. SZEŚCIŁO. 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROCEDURY 
WYBORCZEJ DOSTĘPNYCH JEST 

NA STRONIE INTERNETOWEJ AKCJI 
„MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR” 

PROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ IM. S. BATOREGO 
ORAZ STOWARZYSZENIE SZKOŁA LIDERÓW 

– WWW.MASZGLOS.PL.

WYBORY 
SAMORZĄDOWE
2010
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AKTUALNOŚCI
PYTANIA DO BURMISTRZA

 | Pytania do Burmistrz Miasta Puszczykowa można przysyłać e-mailem na adres: um@puszczykowo.pl lub wrzucać do skrzynek 
umieszczonych w sklepach na terenie miasta. Nie mamy możliwości drukowania obszernych listów w całości, dlatego najczęściej dru-
kujemy pytanie i odpowiedź, ewentualnie skrót listu. Żeby uzyskać odpowiedź, listy powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem. 

Szanowna Pani Burmistrz
Chciałbym zapytać, czy nie można by 

utwardzić i uporządkować końcówki uli-
cy 3 Maja, od ul. Dąbrowskiego do prze-
jazdu kolejowego w Puszczykówku? | 

POZDRAWIAM  

LUDWIK MADEJ

ULICA 3 MAJA 
Szanowny Panie 
Nie możemy w tym momencie utwar-

dzić tego fragmentu ulicy, bo byłoby to 
wyrzucanie pieniędzy. Najpóźniej w 2012 
roku przejazd zniknie i po przebudowie 
magistrali kolejowej Poznań – Wrocław 
nie będzie można tamtędy jeździć. Może 

w przyszłości, przy następnym etapie 
modernizacji, jeśli miasto będzie dyspo-
nowało środkami finansowymi, będzie 
tam można zrobić przejazd pod ziemią. |

POZDRAWIAM

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA 

BURMISTRZ PUSZCZYKOWA 

Pani Burmistrz 
W rankingu dróg do realizacji nie 

znajduję ulicy Żupańskiego. Proszę 
o podanie, kiedy będzie utwardzona 
moja ulica. | 

 ANNA LANGNER

Pani Burmistrz 
Zwracam się z uprzejmą prośbą 

o udzielenie informacji, czy podatki płaco-
ne przez puszczykowski market Biedron-
ka pozostają w gminie Puszczykowo, czy 
też odprowadzane są tam, gdzie mieści się 
główna siedziba tej sieci? |  JOLITA BARCZAK

RANKING  UL. ŻUPAŃSKIEGO 

PODATKI Z BIEDRONKI 

Szanowna Pani 
Ranking ulic do utwardzenia, zgod-

nie z którym ulice są budowane, znaj-
duje się na stronie internetowej miasta, 
w dziale inwestycje. Na dzisiejszy dzień 
trudno jest określić termin budowy 
ul. Żupańskiego, gdyż jest on uzależniony 
od możliwości finansowych miasta. Uli-

Szanowna Pani 
Lokal na puszczykowskim Rynku jest 

dzierżawiony przez firmę prowadzącą 
markety Biedronka. Firma ta nie ma za-
rejestrowanej działalności gospodarczej 
w Puszczykowie, więc miasto nie otrzy-
muje wpływów z tytułu podatku CIT. Na-

ca ta znajduje się na 30 miejscu rankingu. 
W przygotowaniu jest uchwała, która po-
zwoli na współfinansowanie inwestycji 
drogowych przez mieszkańców, co zarówno 
zwiększy możliwości inwestycyjne mia-
sta, jak również skróci czas oczekiwania 
na remont. | Z POWAŻANIEM

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA 

BURMISTRZ PUSZCZYKOWA 

tomiast podatek od nieruchomości opłaca 
jej właściciel. W tym przypadku opłacany 
podatek od nieruchomości jest dochodem 
naszego miasta. |

 Z POWAŻANIEM

 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA 

BURMISTRZ PUSZCZYKOWA 

 | Jak co roku, w tym również, 
Rada Miasta przyzna nagrody naj-
zdolniejszym uczniom szkół pod-
stawowych, ponadpodstawowych 
oraz studentom mieszkającym 
w Puszczykowie. Wnioski o przy-

MOŻNA ZGŁASZAĆ NAJZDOLNIEJSZYCH 
znanie nagrody można sk ładać 
do 30 września w kancelarii Urzę-
du Miejskiego. 

Prawo do zgłaszania kandydatów mają 
dyrektorzy oraz inne organy szkół i pla-
cówek oświatowych, rodzice kandydata 

lub jego opiekunowie prawni, stowarzy-
szenia oraz organizacje, których celem sta-
tutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci 
i młodzieży. Szczegóły w Biurze Rady 
Miasta, tel. 61 898 37 34 oraz na stronie 
www.puszczykowo.pl. | LM
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AKTUALNOŚCI

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

położonej w Puszczykowie
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Nieruchomość sprzedawana jest 
na podstawie danych z ewidencji gruntów, 
a wznowienie granic odbywa się na koszt 
i staraniem nabywcy.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się 3 listopada 2010 r. 
o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie, ul. Wysoka 1. 

Wadium należy wpłacić do dnia 
29 października 2010 r., na konto Urzędu 
nr 46 9048 0007 0000 6028 6000 0002 
w GBS Mosina.

Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu 
na jego konto w ciągu 3 dni od dnia 
zamknięcia lub odwołania przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, 
która wygra przetarg zaliczone zostanie 
na poczet ceny nabycia, a w przypadku 
uchylenia się przez tą osobę od zawarcia 
umowy, wadium przepada na rzecz 
sprzedającego.

Wylicytowana cena nieruchomości 
winna być wpłacona najpóźniej 7 dni 
przed wyznaczoną datą zawarcia aktu 
notarialnego.

Koszty notarialne i sądowe ponosi 
nabywca.

Przetarg z ważnej przyczyny może zostać 
odwołany, co zostanie niezwłocznie 
podane do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, 
ul. Podleśna 4, pokój nr 7, bud. B, 
tel. 61 898 37 29 i pokój nr 2 bud. A, 
tel. 61 898 37 30.

Możliwość obejrzenia nieruchomości 
po telefonicznym uzgodnieniu. | 
 BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA 
 MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA

LOKALE DO WYNAJĘCIA 
 | Urząd Miejski oferuje do wyna-

jęcia siedem pomieszczeń w budynku 
przychodni zdrowia przy ul. Poznań-
skiej 36 z przeznaczeniem na działal-
ność medyczną lub paramedyczną. 

Pięć lokali jest na piętrze i dwa 
na parterze – każde ma powierzchnię 
od 9 do 12 m2. W budynku są już gabinety 
lekarza rodzinnego i trzy gabinety lekarzy 
specjalistów. Cena wynajmu to 12,05 zł 

za metr kwadratowy powierzchni.
Pom ie sz c z en ia  można og ląd ać 

codziennie w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego. Osobą wyznaczoną do kon-
taktu jest kierownik Referatu Gospo-
darki Komunalnej Remigiusz Motycki, 
tel. 61 898 37 29. | RM

Adres nieruchomości 62-040 Puszczykowo ul. Poznańska 69

Oznaczenie nieruchomości 
wg ewidencji gruntów i budynków

Obręb Puszczykowo, arkusz mapy 6, 
działka 678 o powierzchni 1354m²

Nr Księgi Wieczystej PO2P/00000751/0

Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym 
dwukondygnacyjnym podpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjnej, 
o powierzchni użytkowej 271,10 m², z garażem w budynku o powierzchni 23,4 m². 
Teren zagospodarowany, ogrodzony. Wjazd od strony ulicy Słonecznej. 
Budynek wyposażony w instalację wodną, centralnego ogrzewania, elektryczną, 
gazową i telefoniczną oraz kanalizację sanitarną

Przeznaczenie w planie 
zagospodarowania przestrzennego

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W dotychczas 
obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową. Aktualnie w opracowaniu jest nowy plan 
zagospodarowania, w którym dopuszcza się również funkcję usługową 
lub mieszaną mieszkalno – usługową.

Cena wywoławcza 1 000 000,00 zł

Wadium 100 000,00 zł

Minimalne postąpienie 50 000,00 zł
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JESIENNE RÓWNANIE DRÓG 
 | Wzorem lat ubiegłych, do 

końca października trwać będzie 
w mieście jesienna naprawa dróg. 
Drogi będą wyrównywane, a tam 
gdzie będzie taka potrzeba, zosta-

nie dosypany tłuczeń.
Na początku września nastąpi otwar-

cie ofert na naprawę dróg gruntowych. 
Po podpisaniu umowy na drogi wja-
dą m.in. równiarki i walce. Ostateczne 

terminy prac zależą jednak od pogody. 
Spis ulic do naprawy zamieszczony zo-
stanie na stronie internetowej miasta: 
www.puszczykowo.pl.

Naprawione zostaną również zagłębie-
nia na niektórych ulicach, poprzez zasypa-
ne odsiewkami tłucznia i zagęszczenie. | LM

NIE TRUJ SIĘ AZBESTEM
 | Już kolejny rok puszczyko-

wianie mogą skorzystać z dofinan-
sowania do usuwania wyrobów 
zawierających azbest. Przez ostanie 
cztery lata, korzystając z dotacji, usunięto 
z Puszczykowa już 25% zinwentaryzowa-
nych wyrobów, zawierających ten niebez-
pieczny dla zdrowia minerał. Pozostałe 75% 
musi zostać usunięte do 2032 roku. 
Żeby otrzymać dofi nansowanie, należy 

do końca września br. złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Puszczykowie wniosek. Je-
śli azbest ma być również zdemontowany, 
należy zgłosić zamiar wykonania robót 
budowlanych do Wydziału Administracji 
Architektoniczno-Budowlanej Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jac-
kowskiego 18. Wniosek do starostwa nale-
ży złożyć min. 30 dni przed planowanym 
demontażem.

Koszt demontażu i unieszkodliwiania wy-
nosi 0,71 zł za kg, natomiast koszt odebrania 
już zdemontowanego azbestu wynosi 0,28 zł 
za kg. Mieszkańcy, którzy skorzystają z dota-
cji zapłacą jedynie 30% tych kosztów. Waga 
płyty eternitu o pow. 1 m² wynosi ok. 17 kg.

Wniosek wraz z załącznikami znajduje 
się w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pusz-
czykowie, ul. Podleśna 4 i na stronie inter-
netowej www.puszczykowo.pl, w zakładce 
BIP, druki i wnioski. Więcej informacji: Ja-
nina Kozeńska, tel. 61 898 37 36. | JK

ZAPISY NA SZCZEPIENIE PRZECIWKO HPV
 | Już trzeci rocznik 13-nasto-

letnich mieszkanek Puszczykowa 
ma w tym roku szansę na bezpłatne 
szczepienie przeciwko rakowi szyjki 
macicy. W ub. roku szczepione były dziew-
częta z rocznika 1996. Na koszt miasta za-
szczepione zostały również gimnazjalistki z 
rocznika 1995, które nie zakwalifi kowały się 
do bezpłatnego szczepienia fi nansowanego 
przez starostę. W tym roku taką możliwość 
mają dziewczęta z rocznika 1997.

14 września, o godz. 18.30 w Szko-
le Podstawowej nr 1, przy ul. Wysokiej 1, 
odbędzie się spotkanie edukacyjno-infor-
macyjne dla dziewczynek z rocznika 1997 
i ich rodziców oraz zapisy na bezpłatne 
szczepienia. Lekarze udzielą wszelkich in-
formacji na temat szczepień i zapobiegania 
rakowi szyjki macicy.

Zapisy przyjmowane będą również te-
lefonicznie od 15 września, od godz. 9, pod 
numerem tel. 61 847 04 54. Z powodu ogra-

niczonej ilości bezpłatnych szczepień obo-
wiązywać będzie kolejność zapisów. 

Szczepienia, w trzech dawkach, przepro-
wadzi Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 
Edictum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy 
ul. Mickiewicza 31, która wygrała konkurs.

Do wszystkich dziewcząt z tego roczni-
ka, zameldowanych w Puszczykowie na po-
byt stały lub czasowy na dzień 24 czerwca 
br., na adres zameldowania przesłane zo-
stały informacje oraz zaproszenie na spo-
tkanie. | JANINA KOZEŃSKA 

KONIEC OBJAZDU 
 | Od 1 września kierowcy mogą 

już jeździć ul. Poznańską od Łęczy-
cy do dworca PKP w Puszczykowie. 
Na drodze trwają jednak nadal prace. 
Naprawa przepustu i ścieżki rowero-
wej, które uszkodziła powódź, zakoń-
czy się 15 września br. 

Remont przed łużył się, ponieważ 
wciąż napływała woda i trzeba było za-
stosować nowe technologie, by ją za-
trzymać. Po kilkudziesięciu latach nisz-

czenia przepustu, remont trzeba było 
zrobić, tak by następna wysoka woda 
nie zagroziła miastu. Przepust zostanie 
naprawiony, zamontowany będzie jaz, 
który w razie niebezpiecznego podnie-
sienia poziomu wody, będzie można 
zamknąć. 

Inwestycję finansuje właściciel drogi, 
czyli Starostwo Powiatowego w Poznaniu. 
Miasto zapłaciło za wykonanie dokumenta-
cji technicznej. | LMNAPRAWA PRZEPUSTU POTRWA DO 15 WRZEŚNIA
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GOSPODARKA KOMUNALNA

 | Plakaty pokazujące, jak będzie 
wyglądał dworzec w Puszczykówku 
wiszą przy dworcach w największych 
miastach Polski, m.in. w Warszawie, 
Wrocławiu i Poznaniu. Moderniza-
cją zabytkowego dworca szczyci się PKP 
w akcji promocyjnej „Robi się!”. Plakat 
w Krakowie sfotografowała i przesłała 
do nas mieszkanka Puszczykowa, Olga 
Tuszewska. Tymczasem remont dworca 
wszedł w kolejną fazę, robotnicy pracują 
w środku budynku. Na ten okres zamknięta 
została kasa biletowa i poczekalnia. 

Dotychczas roboty na dworcu w Pusz-
czykówku toczyły się na tyłach budynku: 

REMONTOWANY DWORZEC NA PLAKATACH
odkopane zostały 
fundamenty, od-
słonięto zewnętrz-
ne deski. Zdjęta 
została także papa 
z połowy dachu. 
Fundamenty, któ-
re okazały się być 
naruszone zębem 

czasu, zostały zaizolowane i wzmocnio-
ne. Część desek, z których zbudowana jest 
zewnętrzna elewacja dworca, jest mocno 
spróchniała i zostanie wymieniona, część 
będzie odrestaurowana. 

Prace przy zewnętrznych elewacjach 
przenoszą się na część dworca od strony 
peronów. Część peronu pierwszego zosta-
ła ogrodzona, ale na tyle daleko od torów, 
żeby nie utrudniać pasażerom wsiada-
nia i wysiadania z pociągu. Płot zabez-
pieczający roboty postawiony zostanie 
najprawdopodobniej wzdłuż linii lamp 
peronowych.

Równolegle do prac na zewnątrz 

budynku rozpoczyna się nowy etap 
modernizacji. 

– Wchodzimy do środka budynku 
i rozpoczynamy prace rozbiórkowe – mówi 
Roman Bugzel z firmy Zakład Budowla-
no-Sztukatorski, Konserwacja Zabytków, 
Marian Domaniecki, która wykonuje ro-
boty. Tam również oceniony zostanie stan 
drewnianych ścian. Później prace obejmą 
przebudowę układu komunikacyjnego we-
wnątrz budynku i budowę nowych instalacji 
wewnętrznych. 

Wraz z rozpoczęciem robót wewnątrz 
dworca zamknięto kasę biletową oraz nie-
wielki sklep spożywczy. Podróżni bilety będą 
musieli kupować u konduktora pociągu. 

1 mln zł na remont dworca pochodzi 
z budżetu państwa. Koniec prac ma nastąpić 
w czwartym kwartale br. 

Puszczykówko to jeden z trzech dworców, 
obok kolskiego i letniego w Poznaniu, który 
jest modernizowany w tym roku przez PKP 
SA. Oddział Gospodarowania Nieruchomo-
ściami w Poznaniu. | LIDIA MAJDECKA 

NOWY TEREN SPORTOWY
 | Ładny widok z ulicy Poznań-

skiej oraz szersze przejście na bo-
isko sportowe to efekt przebudo-
wy terenu przy Komendzie Policji 
w Puszczykowie. 

Gałęzie i krzewy zostały przycięte, 
a ogrodzenie z dwóch stron: od strony 

policji i terenu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego – przesunięte. 

Wyburzone zostały stare kojce dla psów. 
Przebudowano fragment chodnika, żeby 
dostosować go do nowych warunków. 
W miejsce wąskiej furtki zamontowano 
bramę, która będzie otwarta w godzinach 

funkcjonowania szkoły. Na terenie staną 
jeszcze lampy. 

Te działania mają dać podwójny efekt: 
uzyskanie szerokiego przejścia i widok na 
teren sportowy z ul. Poznańskiej. 

Siłownia pod chmurką, która jest w tym 
miejscu, we wrześniu zostanie przenie-
siona na teren Centrum Animacji Sportu 
przy ul. Kościelnej. | RM

TRWA SPIS ROLNY 
 | Od 1 września do 31 październi-

ka br. przeprowadzany jest Powszech-
ny Spis Rolny 2010. Także Puszczy-
kowskie gospodarstwa odwiedzi 
rachmistrz. Po spisie będzie wiado-
mo, ile dokładnie jest gospodarstw 
na naszym terenie. 

Zbierane będą informacje wg stanu 
na dzień 30 czerwca 2010 r. dotyczące pro-
wadzenia działalności rolniczej. Rachmistrz 
zapyta też o dane z prowadzenia gospodar-
stwa przez 12 miesięcy poprzedzających 
30 czerwca br. Spis będzie możliwy za pomo-
cą trzech metod: samospisu internetowego, 
wywiadu telefonicznego prowadzonego przez 
ankietera statystycznego i wywiadu realizo-

wanego przez rachmistrza spisowego u użyt-
kownika gospodarstwa rolnego. 

Informacje: www.spis.gov.pl,bezpłatnie 
z tel. stacjonarnych: 800 800 800, z tel. kom. 
22 44 44 777 (cena wg. cennika operatora).

Gminne Biuro Spisowe: Aleksandra Wo-
lińska, Referat Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Ochrony Zdrowia, 
nr tel. 61 898 37 36. | AW
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INWESTYCJE

INWESTYCJE TRWAJĄ 
 | Jedne prace inwestycyj-

ne w mieście kończą się, inne 
rozpoczynają. 

Zakończyła się modernizacja ulic Stu-
dziennej i Czarnieckiego. Inwestycja kosz-
towała 1,3 mln zł, z czego połowę miasto 
pozyskało z funduszy unijnych (WRPO 
2007-2013). Ulice zyskały nową nawierzch-
nię bitumiczną, nowe wjazdy, chodniki 
i krawężniki. 

Ruszyły natomiast od dawna oczekiwa-
ne prace na ul. Gołębiej. To jedna z dłuż-
szych i najtrudniejszych do przebudowy 
ulic miasta, o długości 1300 m. Droga 
zyska nawierzchnię z kostki poz-bruk. Jej 
budowa zakończy się jeszcze w tym roku. 

Z dnia na dzień widać postępy w bu-
dowie Szkoły Podstawowej nr 2 i Gim-
nazjum nr 2 przy ul. Kasprowicza. Nowe 
sale lekcyjne mają zostać otwarte w po-

łowie września, a sala gimnastyczna 
ok. połowy października br.

Od września miłośnicy sportu będą mogli 
też korzystać z nowo wybudowanego na No-
wym Osiedlu, drugiego obiektu miejskiego, 
a trzeciego na terenie miasta, boiska Orlik. 

W sierpniu miasto podpisało umowę 
na wykonanie dużej płyty Rynku. Budo-
wa rozpocznie się we wrześniu i potrwa 
ok. dwa miesiące. | LM

MODERNIZACJA ULICY STUDZIENNEJ

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
I GIMNAZJUM NR 2

BUDOWA ORLIKA NA NOWYM OSIEDLUPRZEBUDOWA UL. GOŁĘBIEJ
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DNI PUSZCZYKOWA

W BLASKU KULT u 
 DNI PUSZCZYKOWA

gorących afrykańskich rytmów na bęb-
nach Djembe. 

Swój talent pokazali puszczykow-
scy artyści z zespołu HORIZON, któ-
rzy zagrali tuż przed gwiazdą wieczoru 
– zespołem KULT. 

Wyśmienicie bawiły się dzieci na kolo-
rowych dmuchanych zjeżdżalniach, a także 
podczas występu uczestników warsztatów
z Puszczykowa. Pracownia Artystyczna 
Lupa przygotowała piknik Mamy Kulki. 

W trakcie trwania kolejnych występów 
zebrani na zakolu mieli możliwość obejrze-
nia wystawy zdjęć pokazujących zmiany 
w Puszczykowie w ostatnich czterech latach. 

Swoje stoiska miały organizacje poza-
rządowe, m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Puszczykowa, które ogłosiło finalistów 
przeprowadzonego co roku konkursu 
„Puszczykowo ogrodami słynie”. W 7. edy-
cji I miejsce zajął ogród państwa Barbary 
i Leszka Łopatowskich, II miejsce – pani 

 | Trzy dni trwało tegoroczne 
Święto Naszego Miasta i udało się 
świetnie. Gwiazda sobotniego wie-
czoru – KULT z Kazikiem Staszew-
skim na czele – przyciągnęła tłumy 

mieszkańców i fanów. Sznur sa-
mochodów ciągnął z Poznania. 
Inne zaproszone zespoły, m.in. 
grający wielkie przeboje Abby 
– Abba Cover – też świetnie roz-
grzewały atmosferę. W sobotę 
i w niedzielę odbył się szereg im-
prez sportowych na terenie Cen-
trum Animacji Sportu. Miasto 
odwiedzili mistrzowie olimpijscy. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

G łów ne, sobotnie, uroczystości 
na zakolu Warty otworzyła parada dzieci 
z warsztatów artystycznych prowadzonych 
w Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji 
Kultury. Towarzyszyła im orkiestra dęta 
z Mosiny. Mieszkańców i gości gorąco 
przywitała Burmistrz Miasta Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka. 

Przez cały dzień na widzów czekała 
moc atrakcji. Występowały dzieci 
i młodzież z Puszczykowa. Swoje zdol-

ności zaprezentowała grupa studentów 
z prowadzonej w Bibliotece Miejskiej 
Centrum Animacji Kultury, Akade-
mii Seniora. 

Pełne humoru sobotnie popołudnie 
s p ę d z i l i śm y 
z  z e s p o ła m i 
LUMIKULU, 
grupą tańca 
Solo Latino. 
Przy rytmicz-
nych przebojach 
Abby, w wyko-
naniu polskiego 
zespołu Abba 
C over,  nog i 
same rwały się 
do tańca, po-
dobnie jak pod-
czas wybijania 

KAZIK I KULT
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DNI PUSZCZYKOWA

Krystyny Matusiewicz, III – pani Danuty 
Nowak. Nagrodę specjalną otrzymał ogród 
pani Aliny Korytowskiej. Wręczono też 
wyróżnienia. 

Największe emocje wzbudził 
świetny koncert gwiazdy Dni Pusz-
czykowa – zespołu KULT, który 
przyciągnął tłumy. Koncert rozpoczął 
od słynnych utworów „Celina” i „Gdy nie 
ma dzieci w domu”, którymi od razu roz-
grzał atmosferę. Publiczność również śpie-
wała słynne przeboje. Koncert trwał ponad 
półtorej godziny i skończył się po godz. 22. 
Radości fanów nie było końca, gdy na bis 
KULT zagrał jeszcze trzy utwory. Zabawa 
– dyskoteka pod gwiazdami – trwała 
do północy. 

W ostatnim dniu 
święta, w niedzielę, 
w kościele pw. św. 
Józefa odbyła się 
uroczysta msza św. 
w intencji mieszkań-
ców Puszczykowa 
z udziałem chóru Nad-
warciańskie Puszczyki. 
Tego dnia trwały im-
prezy sportowe, wśród 
nich Piknik Olimpij-
ski, na który zjechali 
mistrzowie olimpijscy. 
Spragnieni sportowych 

emocji mogli brać udział 
w szeregu imprez w sobotę 
i w niedzielę. Więcej o sportowych wyda-
rzeniach piszemy na s. 23. Fotorelację za-
mieścimy w październikowym „Puszczy-
kowskim Przeglądzie Sportowym”. 

Pierwsze imprezy rozpoczęły się już 
3 września, a nawet dzień wcześniej, gdy 
na rozpoczęcie roku szkolnego na scenie 
przed biblioteką zagrała Arka Noego (wię-
cej na s. 14.) W piątek – 3 września odbyły 
się koncerty zespołów: The Fuse, Dżentel-
mani, Reakcja The Kryzys i Blasted Road 
oraz wernisaż i warsztaty Anny Brandys.

To były trzy, a w zasadzie cztery dni kul-
turalnej i sportowej uczty. | ML

ABBA COVER

ABBA COVER

WYBIJANIE RYTMÓW NA BĘBNACH DJEMBE

Organizatorzy: 
Urząd Miejski w Puszczykowie
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury
Centrum Animacji Sportu
serdecznie dziękują wszystkim sponsorom

oraz patronom medialnym
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Za sprawą świetnego koncertu Arki 
Noego, rok szkolny w Puszczykowie i cykl 
imprez miejskich rozpoczęły się kolorowo 
i z energią. | LM

KULTURA

ARKA NOEGO 
NA POCZĄTEK 

 | Początek września to w tym 
roku w Puszczykowie kilka dni 
świetnej muzyki i zabawy. Bawić 
się można było już dzień po roz-
poczęciu roku szkolnego. Cykl 
imprez rozpoczął 2 września kon-
cert Arki Noego. Było to wspólne 
przedsięwzięcie Urzędu Miejskiego 
w Puszczykowie, Biblioteki Miej-
skiej im. M. Musierowicz Centrum 
Animacji Kultury oraz puszczy-
kowskich szkół.

Koncert, który odbył się w piątkowe 
popołudnie na scenie przed Biblioteką 
Miejską im. M. Musierowicz Centrum 
Animacji Kultury, zgromadził sporą wi-
downię, mimo lekko padającego deszczu. 
Na scenie kilkanaścioro uśmiechniętych 
i żywiołowych dzieciaków zaśpiewało 
pełną piersią. Przy takiej dawce dobrej 
energii, jaka emanowała ze sceny, żaden 
deszcz nie mógł popsuć świetnej zabawy. 
Młodsi uczestnicy, którzy dobrze znają 
teksty zespołu, śpiewali razem z artysta-
mi, dzieci podrygiwały i skakały. 
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OŚWIATAROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY
 | 1 września nauczyciele i uczniowie wszystkich szkół w Puszczykowie wrócili do swoich zajęć i odświeżonych sal. 

Tego dnia we wszystkich szkołach odbyły się uroczyste powitania. W tym roku powód do radości mają nauczyciele 
i uczniowie Dwójki, którzy uczą się w budynku przy ul. Kasprowicza 1. Już za kilka dni rozpoczną naukę w nowo 
wybudowanej części szkoły, a w październiku będą mogli korzystać z nowej sali gimnastycznej. 

We wszystkich uroczystościach w mieście rozpoczynających rok szkolny udział brali przedstawiciele władz miasta. | LM

SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 1

 | Pierwszy dzień września 
– rozpoczęcie nowego roku szkolne-
go. Pierwszy dzwonek przypomina 
o szkolnych obowiązkach i o przy-
jemnościach. Trzeba przywitać się 
z klasówkami, ale też z kolegami, 
nauczycielami, ze szkolnymi dysko-
tekami i innymi radościami.

W ten wyjątkowy dzień Ewa Budzyń-
ska – dyrektor puszczykowskiej Jedynki 
– wraz z 317 uczniami oraz 30 nauczycie-
lami, w asyście rodziców i zaproszonych 
gości, uroczyście rozpoczęła rok szkolny 
2010/2011. Lśniące czystością klasy, nowe, 
pomarańczowe i zielone uczniowskie szafki, 
powitały po powrocie z wakacji wesołą gro-
madę kadetów. I znów w szkolnych murach 
zagościł uśmiech i wrzawa. | MARTA MADAJ

SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 2

 | Inauguracja roku szkolnego 
2010/2011 w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich 
rozpoczęła się o godz. 9 na boisku 
szkolnym. 

Uroczystość uświetnili obecnością przed-
stawiciele władz miasta: zastępca Burmi-
strza Puszczykowa Tomasz Zwoliński oraz 
radni Andrzej Balcerek i Zbigniew Czyż. 
Tomasz Zwoliński życzył uczniom suk-
cesów. Dyrektor Izabela Bajbak powitała 
wszystkich serdecznie, szczególnie nowych 
uczniów: oddziałów przedszkolnych i klas 
pierwszych. Zaznaczyła, że jest to początek 
roku bardzo szczęśliwy w związku z widocz-
nym zakończeniem rozbudowy szkoły. 

Minutą ciszy uczczono pamięć poległych 
w czasie drugiej wojny światowej z okazji 
71. rocznicy jej wybuchu oraz wspomniano 
o wydarzeniach sprzed 30 lat – powstaniu 
Solidarności w sierpniu 1980.

W tym roku w Dwójce będzie uczyć się 
362 uczniów w 16. oddziałach. Powitano 
nowych nauczycieli: Natalię Włodarczak-
Kubiak – nauczycielkę przyrody i wycho-
wawcę kl. IV b, Marcelinę Muszyńską 
– nauczycielkę religii, Agnieszkę Kańską 
– nauczycielkę świetlicy oraz Ewę Kanas 
– nauczycielkę wspomagającą.

 Po uroczystości na boisku, z udziałem 
pocztu sztandarowego szkoły uczniowie 
udali się wraz z wychowawcami do sal lek-
cyjnych. | IZABELA BAJBAK

GIMNAZJUM NR 1
 | Wakacyjny czas mija szybko 

– ku radości jednych i smutkowi dru-
gich. Widok roześmianych twarzy 
gimnazjalistów Jedynki każe wnio-
skować, że odpoczynek był udany, 
a tęsknota za szkołą już zdążyła się 
pojawić. 

Rok szkolny 2010/2011 uczniowie Gim-
nazjum nr 1 im. A. Einsteina rozpoczęli 
uroczystym apelem, podczas którego słowa 
powitania skierowali do nich: dyrektor szko-
ły Tomasz Żak, wiceburmistrz Puszczyko-
wa Tomasz Zwoliński oraz przewodniczący 
Rady Rodziców Mariusz Frąckowiak. 

Szczególnie serdecznie społeczność szkol-
na powitała uczniów klas pierwszych oraz 
dwóch nowych członków grona pedago-
gicznego. W budynku szkolnym uczniowie 
już pierwszego dnia mogli obejrzeć rezultat 
wakacyjnych prac remontowych, m, in. od-
malowany korytarz oraz przyjazne, kolorowe 
tabliczki na drzwiach sal lekcyjnych. 

Jeszcze z wakacyjnymi wspomnieniami 
w głowach i sercach zaczynamy pracę w no-
wym roku szkolnym. | DOMINIKA WOŹNA

GIMNAZJUM NR 2
 | Uroczyście 1 września, 

o godz. 8 rozpoczął się rok szkolny 
2010/2011 w Gimnazjum nr 2 im. I. J. 
Paderewskiego. 

Po odśpiewaniu hymnu szkolnego 
uczniów przywitał dyrektor Krzysztof Na-
rożny. Podkreślił wyjątkowość rozpoczyna-
jącego się roku szkolnego, która polega na 
spodziewanym oddaniu do użytkowania no-
wego skrzydła budynku oraz nowej sali gim-
nastycznej. Gimnazjum będzie od tego roku 
miało wystarczającą liczbę sal lekcyjnych, co 
zwiększy komfort nauki uczniów, oraz po-
prawi możliwości organizacyjne szkoły. 

Dyrektor nawiązał do rocznic ważnych 
dla Polaków wydarzeń: 30. rocznicy po-
rozumień sierpniowych oraz 71. roczni-
cy wybuchu II wojny światowej. Obecna 
na uroczystości Burmistrz Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka skierowała do uczniów 
wiele ciepłych słów i życzenia na nowy rok. 
Na zakończenie dyrektor szkoły natchnął 
optymizmem wszystkich uczniów, przy-
pominając, iż za 10 miesięcy znów będą 
wakacje. |  AGNIESZKA LIEBTHAL
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 |  O s o -
by, które od 
października 
br. chciałyby 
br ać  ud z ia ł 
w zajęciach 
i wykładach Akademii Seniora, 
mogą od 1 września br. zapisywać się w 
Bibliotece Miejskiej CAK, ul. Wysoka 1, 
tel. 61 819 46 49. | RED

KULTURA

 | Pełnym sukcesem zakończył 
się projekt „Aktywność drogą do 
integracji”, na który dotację dla 
Puszczykowa z funduszy unijnych 
uzyskała Biblioteka Miejska Cen-
trum Animacji Kultury. Dzięki niej 
przez trzy miesiące seniorzy mogli 
brać udział w bezpłatnych warszta-
tach, które odbywały się w siedzibie 

 | W sierpniu w Bibliotece Miej-
skiej CAK trwały warsztaty tanecz-
no-aktorskie dla dzieci.

Na warsztatach Pozytywki Pro było 
bardzo twórczo. Powstał dziecięcy hymn 
Puszczykowa pt. „Miasto dzieci”, ułożony 
i opracowany przez uczestników warszta-
tów. Dynamiczny warsztat aktorski i tanecz-
ny wycisnął siódme, wakacyjne poty z dzie-
cięcych utalentowanych istot a spotkania 
z wiolonczelą i jej przyjaciółmi tchnęły du-
cha muzycznych wariacji.

SENIORZY 
PRZY KOMPUTERZE 
I W RUCHU 

TWÓRCZE WARSZTATY 

które odbywały się w Bibliotece Miejskiej 
CAK. Raz w tygodniu, seniorzy spotyka-
li się na kursach, na których uczyli się 
obsługi komputera, pracy w środowisku 
Windows i poznawali tajniki Internetu 
oraz na zajęciach fizjoterapeutycznych. 
Te ostatnie obejmowały ćwiczenia spor-
towe połączone ze zdobywaniem wiedzy 
na temat zachowania zdrowia. Odbywały 
się również wykłady otwarte o medycynie 
i kulturze. 

Każdy z uczestników na zakończenie 
warsztatów otrzymał dyplom, zaświad-
czający o ukończeniu kursu. Uroczystość 
uświetnił występ dzieci, które w wakacje 
brały udział w warsztatach artystycznych. 
Zaśpiewały m.in. stworzony przez siebie 
hymn Puszczykowa. | LM

Dominika Dobrolińska z  zespołu The Pupils, 
którego teledyski można zobaczyć m.in. na 
Vivie. Poprowadziła lekcje śpiewu i opowie-
działa jak to jest być młodą gwiazdą. Rozda-
wała autografy i całusy oraz dobre porady.

Drugi turnus „Port pracy i zabawy” 
to warsztat dla twardych i wytrwałych zwo-
lenników szant, tańca i kultury morskiej. 
Alfabet Morse'a, prace bosmańskie i śpie-
wy prawdziwych szantmenów, wprowadzi-
ły uczestników w niezwykły klimat rejsu. 
Powstał zalążek dziecięcego i młodzieżo-
wego zespołu wokalno-tanecznego. | 

 ANNA ZIMOWSKA

biblioteki. Uroczyste zakończenie 
warsztatów odbyło się 17 sierpnia. 

Wykład, podsumowujący wiedzę teore-
tyczną i praktyczną, jaką zdobyli uczestnicy 
podczas trzymiesięcznych warsztatów, wy-
głosiła dr Monika Stefaniak. 

Grupa 30 osób powyżej 50. roku życia 
od 20 kwietnia br. brała udział w kursach 
komputerowych i kursach fizjoterapii, 

Pierwszy turnus „Taneczna wyprawa”, 
zakończył się pokazem dla rodzin i przyja-
ciół uczestników. Gościem specjalnym była 

 | Chętni do 
udziału w warsz-
tatach artystycz-
nych dla dzieci 
i dla dorosłych 
pr owad z onyc h 
przez Bibliotekę Miejską Centrum 
Animacji Kultury mogą zapisywać się 
od września w siedzibie CAK, na pierw-
szym piętrze, ul. Wysoka 1 lub pod nume-
rem tel. 61 819 46 49. | RED

 | Muzeum 
– Pracownia Ar-
kadego Fiedlera 
i Urząd Miejski 
w P uszcz yko -
wie serdecznie 
zapraszają na spotkanie z Elżbietą 
Dzikowską i na wystawę fotografi i 
„Świat w wodzie”.

Spotkanie odbędzie się 2 października, 
w sobotę, o godz. 12, w Muzeum A. Fiedle-
ra przy ul. Słowackiego 1. Tel. 61 813 37 94, 
www.fi edler.pl. | RED

ZAPISY 
DO AKADEMII 
SENIORA

NA WARSZTATY 
DO CENTRUM 

ŚWIAT W WODZIE 
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 | Koncertu wybitnego brazylij-
skiego gitarzysty Aliekseya Vianny 
można było wysłuchać 21 sierpnia 
w Puszczykowie. Recital, który dzię-
ki gościnności proboszcza ks. Woj-

ZAGRAŁ WYBITNY 
GITARZYSTA 

KULTURA

słynniejści muzycy z pięciu kontynentów 
świata w ramach Polskiej Akademii Gita-
ry w sierpniu br. w Wielkopolsce. Wybitni 
gitarzyści występują w Puszczykowie od 
trzech lat, czyli od początku działania Pol-
skiej Akademii Gitary. 

W tym roku do Wielkopolski zjechało 
ponad 30 wybitnych profesorów i świato-
wej sławy mistrzów gitary klasycznej oraz 
ok. 70 młodych adeptów gry na tym instru-
mencie z całego świata. – W sumie od 13 do 
28 sierpnia odbyło się ok. 40 koncertów w 
Wielkopolsce – podaje Krystyna Piotrow-
ska, koordynatorka koncertu na terenie 
Puszczykowa. 

Jak co roku, również w tym, koncert 
zgromadził dużo gości. Najbardziej podo-
bały się grane i śpiewane przez artystę na 
zakończenie bossanovy. Mistrz gitary dwu-
krotnie bisował. – Z relacji osób obecnych 
na koncercie wiem, że występ bardzo się 
podobał. Ludzie dopytują, czy w przyszłym 
roku będzie kolejny – mówi Krystyna Pio-
trowska. | LM

ciecha Pieprzycy odbył się kościele 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, współfinansowało 
miasto Puszczykowo. 

To jeden z koncertów, jakie zagrali naj-

CO? GDZIE? KIEDY?
INAUGURACJA 
IV PUSZCZYKOWSKIEJ 
JESIENI KULTURALNEJ 
Scena przed Biblioteką Miejską 
Centrum Animacji Kultury, ul. Wysoka 1
17 września, godz. 18 
|  Koncert akordeonisty, 
laureata II edycji 
programu „Mam Talent” 
Marcina Wyrostka. 
Wstęp wolny.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
W RAMACH PJK
Mała Filharmonia, ul. Cienista 6
14 października, godz. 18

|  Spektakl „Czekając na Chopina” 
– Teatr Wielki im. ST. Moniuszki 
w Poznaniu. 
Wstęp wolny. 

WYSTAWA I SPEKTAKL
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz 
Centrum Animacji Kultury, 
ul. Wysoka 1
22 października godz. 17 
|  Wystawa malarska Jana Rotnickiego 
i prac artystycznych dzieci 
niepełnosprawnych z Mosiny 
oraz spektakl muzyczny 
Teatru Łejery z Poznania 
w reż. Katarzyny Golaszanki.

Cały program Puszczykowskiej 
Jesieni Kulturalnej na s. 2

LUPA  PRACOWNIA ARTYSTYCZNA 
ul. Stroma 3, 
(wejście od ulicy Studziennej)

KONCERT W LUPIE
10 października, godz. 17
|  Koncert i spotkanie z artystami
 Please The Trees. Bilety: 15 i 20 zł. 
GOŚCIE Z ISLANDII
21 listopada, godz. 17
|  Koncert ET Tumasona w Puszczykowie 
– pokaz fi lmu o Islandii i Sigur Ros 
oraz koncert ET. Bilety: 15 i 20 zł. 

Od września Lupa prowadzi pro-
gramy edukacji artystycznej, 
m.in. przygotowanie do Akademii Sztuk 
Pięknych. Informacja na: www.lupa.
enterart.org |  OPRAC. LM
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWEORGANIZACJE POZARZADOWE

KONKURS NA PROJEKT RZEŹBY 

INICJATYWY ORGANIZACJI CZYLI TIP TOP 

 | Przypominamy, że Burmistrz 
Puszczykowa Małgorzata Ornoch-Ta-
będzka ogłosiła konkurs na projekt  
drogowskazu, rzeźby – formy prze-
strzennej – która ma stanąć na placu 
u zbiegu ulic Fiedlera, Reymonta i Ra-
tajskiego nieopodal Muzeum-Pracow-
ni Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. 
Wokół miejsca przeznaczonego pod fi -
gurę, pojawiły się już nowe ławki. 

Figura powinna nawiązywać do twór-
czości i życia Arkadego Fiedlera lub do 
ekspozycji Muzeum-Pracowni A. Fiedlera. 
Powinna wskazywać wielką atrakcję tury-
styczną, jaką jest muzeum słynnego pisarza 
i podróżnika . 

Zwycięzca otrzyma nagrodę – 2 tys. zł. 
Prace konkursowe można składać w kan-
celarii Urzędu Miejskiego w Puszczyko-
wie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo 
do 30 września br. do godz. 15. Rozstrzy-
gnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 

 | W dniach 18-25 września br. 
odbędzie się w Puszczykowie „Ty-
dzień Inicjatyw Pozarządowych 
– Teraz Organizacje Puszczykow-
skie” (TIP-TOP). 

Początek 18 września, w sobotę, na te-
renie Biblioteki Miejskiej Centrum Ani-
macji Kultury przy ul. Wysokiej 1. Wśród 
atrakcji: zaproszeni goście, ciekawe infor-
macje, gry i zabawy, prezentacje na scenie 
i w salach biblioteki BM CAK, wykłady, 
pogadanki, pokazy, występy artystyczne, 
wystawy i konkursy.

Założeniem imprezy jest przybliżenie 
mieszkańcom Puszczykowa bogatej oferty 
kilkudziesięciu puszczykowskich organi-
zacji, pomysłów, jakie mają na działalność 
społeczną realizowaną przez mieszkań-

nastąpi do 15 października 2010 r.
Osobą upoważnioną do kontaktu 

z uczestnikami konkursu jest Agnieszka 
Zielińska, tel. 61 898 37 37, e-mail: zielin-

ców dla mieszkańców oraz przedstawienie 
jak największej liczby obszarów, w których 
działają. 

W ramach TIP-TOP orga-
nizatorzy zapraszają do od-
wiedzania wybranych przez 
siebie organizacji. Będzie to 
okazja do zapoznanie się z ich 
ofertą i codzienną działalno-
ścią, statutem, regulaminem, 
a także do nawiązania współ-
pracy, uzyskania informacji 
na temat wsparcia organizacji 
(fi nansowego, rzeczowego, w formie wo-
lontariatu). Osoby, które chciałyby przy-
stąpić do któregoś ze stowarzyszeń, będą 
mogły wypełnić deklaracje członkostwa. 

Organizatorzy szczególnie zapraszają 

młodzież. Zaangażowanie się w działania 
na rzecz społeczności lokalnej to najlepsza 
lekcja wiedzy o społeczeństwie. 

Więcej informacji oraz 
harmonogram wydarzeń 
na plakatach oraz www.fal.
org.pl, w zakładce: Puszczy-
kowo z inicjatywą.

K o o r d y n a t o r e m 
przedsięwzięcia jest 
Fundacja Aktywności 
Lokalnej we współpracy 
z Biblioteką Miejską Cen-

trum Animacji Kultury.
Impreza współfinansowana jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach 
projektu „Puszczykowo z inicjatywą 
– II edycja”. | IJ, LM

h

k

p

ska@puszczykowo.pl.
Pełen regulamin konkursu dostępny jest 

na stronie urzędu: www.puszczykowo.pl. |  
 MAGDALENA OLEJNICZAK-SALEWICZ
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MIKROREGION

DRUGI RAJD PO ZDROWIE 

OTWIERAMY EKO INFO 

 | Po ogromnym zainteresowa-
niu Rajdem po Zdrowie w Mikrore-
gionie w roku ub., druga jego edycja 
odbędzie się 17 października 2010 r. 

Do uczestnictwa w tej wspólnej impre-
zie, promującej zdrowie w mikroregio-
nie Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
zaproszeni zostali nie tylko mieszkańcy 
siedmiu gmin należących do Stowarzysze-
nia Gmin Mikroregionu WPN, ale poprzez 
promocję w mediach, wszyscy mieszkańcy 
Poznania, powiatu poznańskiego oraz po-
wiatu śremskiego. Przewidywana liczba 
uczestników to 420 osób.

Liderami rajdu będą wójtowie, burmi-
strzowie oraz radni gmin, którzy zapowie-
dzieli swój udział, chcąc promować aktyw-
ność fi zyczną dla profi laktyki zdrowotnej 
i zachęcać do masowej, rodzinnej rekre-
acji w Wielkopolskim Parku Narodowym 
i w jego okolicach.

Rekrutacja uczestników pro-
wadzona będzie w terminie od 1 
do 8 października w poszczególnych 
gminach. 

 | Miasto zyskało cenny punkt in-
formacji turystyczno-przyrodniczej. 
Zarówno mieszkańcy, jak również 
turyści odwiedzający Puszczyko-
wo, będą mogli zasięgnąć informa-

W niedzielę 17 października w godzi-
nach 10-11 (w zależności od długości trasy) 
z poszczególnych gmin wyruszą maksy-
malnie 60-osobowe peletony rajdowiczów. 
Impreza fi nałowa odbędzie się na terenie 
parkingu przy nowo utworzonym punkcie 
Eko-Info w Puszczykowie. Przewidziany 
jest konkurs z wiedzy na temat profi laktyki 

cji o przyrodniczych, turystycznych 
atrakcjach w naszym mieście oraz w 
pozostałych gminach mikroregionu 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Dzięki staraniom Burmistrz Pusz-
czykowa Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej 
i Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu 
WPN, w budynku, w którym 
znajdują się kasy PKP w Pusz-
czykowie, tuż przy wjeździe 
do miasta, powstaje Cen-
trum Informacji Ekologicznej 
i Turystycznej Eko-Info. Na ten cel miastu 
i stowarzyszeniu udało się pozyskać środki 
unijne. Pokryją one 70% inwestycji, której 

zdrowotnej. Na zakończenie uczestnicy od-
poczną przy ognisku. 

Rajd jest wspólnym przedsięwzię-
ciem Towarzystwa Animatorów Rekreacji 
i Sportu w Puszczykowie (TARiS) oraz Sto-
warzyszenia Gmin Mikroregionu Wielko-
polskiego Parku Narodowego. |  
 MAGDALENA OLEJNICZAK-SALEWICZ

całkowity koszt to ponad 155 tys. zł. 
Remont potrwa do połowy września. 

Przebudowane już zostały ściany, utwo-
rzono jedno większe pomieszczenie biu-
rowo-informacyjne i mniejsze – sani-
tarne. Został zrobiony podjazd dla osób 
niepełnosprawnych. 

W punkcie znajdą się m.in. materiały 
informujące o atrakcjach mikroregionu, 

broszury, kiosk internetowy, 
monitor, na którym będzie 
można wyświetlać filmy po-
kazujące m.in. cenną przyrodę 
mikroregionu. 

Punkt Eko-Info zostanie otwarty 
oficjalnie 17 października br. pod-
czas fi nału rajdu rowerowego. | LM
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BEZPIECZEŃSTWO

KRONIKA POLICYJNA
 |  W okresie od 1 lipca do 27 

sierpnia 2010 r. funkcjonariusze Ko-
misariatu Policji w Puszczykowie za-
trzymali 17 osób w tym:

 Pięć osób nieletnich, które posiadały 
narkotyki, udostępniały je innym osobom 
i sprzedawały. Materiały zostaną przekaza-
ne do Sądu dla Nieletnich w Poznaniu.

 Mężczyznę, który dokonał 
uszkodzenia mienia, a następnie 
groził pozbawieniem zdrowia 
i życia właścicielowi tego mienia. 
Grozi mu do pięciu lat pozbawie-
nia wolności.

 Młodego mężczyznę, któ-
ry ukradł telefon komórkowy, a następ-
nie groził pokrzywdzonej pozbawieniem 
zdrowia i życia. W tym przypadku przewi-
dziana jest kara do pięciu lat pozbawienia 
wolności.

 Mężczyznę, który ukradł laptopa o war-
tości 1000 zł wykorzystując nieuwagę po-
krzywdzonych. Grozi mu do pięciu lat po-
zbawienia wolności.

 Mężczyznę, który przez otwarte okno 

wszedł do wnętrza domu i ukradł karty 
płatnicze, a następnie przy ich użyciu wy-
płacił pieniądze z bankomatów na terenie 
Puszczykowa.

 Trzech mężczyzn, którzy włamali się po-
przez wyłamanie drzwi wejściowych do jed-
nego z domów mieszczących się w Puszczy-
kowie i skradli sprzęt rtv. Mienie odzyskano. 

Przestępcom grozi do dziesięciu 
lat pozbawienia wolności.

 Nieletniego, który pobił trzy-
nastolatka oraz groził pozba-
wieniem zdrowia i życia dwóm 
innym nieletnim. Akta sprawy 
zostaną przekazane sędziemu 

rodzinnemu w Poznaniu.
 Dwóch kierowców, którzy pomimo sądo-

wego zakazu prowadzenia pojazdów, kiero-
wali nimi na drogach Puszczykowa. Jeden 
ze sprawców był pod wpływem alkoholu. 
Grozi im do dwóch lat pozbawienia wolno-
ści oraz wysokie grzywny.

 Mężczyznę, który ukradł rower o warto-
ści ponad 1000 zł. Sprawcy grozi do pięciu 
lat pozbawienia wolności.

 Dwóch nietrzeźwych kierujących, którzy 
w trakcie badania mieli od 0,5 do 0,8 pro-
mila w wydychanym powietrzu.

Policjanci interweniowali 278 razy. 
Interwencje dotyczyły zdarzeń drogo-
wych (kolizji – wypadków), zakłóceń ładu 
i porządku oraz ciszy nocnej, wybryków 
chuligańskich, przemocy w rodzinie, 
spożywania alkoholu oraz zaśmiecania 
w miejscach publicznych, niszczenia ro-
ślinności, nieprawidłowo zaparkowanych 
pojazdów.

Nałożono 89 mandatów karnych za spo-
żywanie alkoholu w miejscach publicznych 
na kwotę 6100 zł, 18 mandatów w ruchu 
drogowym za nieprawidłowe parkowanie, 
korzystanie z telefonów komórkowych 
w trakcie jazdy, brak wymaganych doku-
mentów uprawniających do kierowania 
pojazdami, brak zapiętych pasów, brak 
wymaganych świateł – na kwotę 3200 zł, 
7 mandatów porządkowych za zaśmieca-
nie miejsc publicznych, niszczenie roślin-
ności, zakłócanie ciszy nocnej – na kwotę 
1100 zł. |   ROBERT RASZTORF, 

 KOMENDANT POLICJI W PUSZCZYKOWIE 

 | Komisariat Policji 
w Puszczykowie prosi 
o kontakt wszystkie oso-
by, które były świadkami 
bądź mają jakiekolwiek 
informacje na temat zda-
rzenia, do którego doszło 
w dniu 14 lipca 2010 roku 

ok. godz. 17.15 na ul. Wo-
dziczki w Puszczykowie (dro-
ga prowadząca przez las), 
gdzie nieustalony do chwili 
obecnej mężczyzna usiłował 
doprowadzić mieszkankę 
Puszczykowa do poddania 
się czynności seksualnej. 

POSZUKIWANY ZA NAPAD NA KOBIETĘ 
Na podstawie zeznań pokrzywdzonej oraz 
świadków sporządzono portret pamięcio-
wy napastnika. W przypadku rozpozna-
nia przez czytelników przedstawionego 
na zdjęciu mężczyzny, proszę o niezwłocz-
ny kontakt z tutejszą jednostką policji. | 
 ROBERT RASZTORF, 

 KOMENDANT POLICJI W PUSZCZYKOWIE 

 | Okres wakacji dobiegł końca. 
Rozpoczyna się nowy rok szkolny, 
dzieci i młodzież wracają do swoich 
zajęć. Dlatego zwracam się do z ape-
lem, aby umożliwić uczniom szkół 
podstawowych i gimnazjalnych bez-
pieczne przejście z domów do szkół. 

Apel kieruję zwłaszcza do osób poru-
szających się samochodami ul. Wysoką. 
Zachowajmy umiarkowaną pręd-
kość do 50 km/h, zwłaszcza na od-
cinku od przejścia dla pieszych przy 
ul. Zalesie i Ogrodowej do ul. Pod-
górnej. Tędy bowiem uczniowie mieszka-

APEL O OSTROŻNOŚĆ jący na Starym Puszczykowie przechodzą 
do szkoły. Dajmy im szansę bezpiecznego 
przejścia przez tę ruchliwą drogę.

Zapewniam, że Straż Miejska w Puszczy-
kowie dołoży wszelkich starań, aby spowol-
nić ruch na tym odcinku drogi. | 
 DARIUSZ BOROWSKI, 

 KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PUSZCZYKOWIE
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 | 11 zniszczonych wiat na te-
renie Puszczykowa, wybite w nich 
szyby – to efekt jednonocnej akcji 
wandali. W ten sposób narazili 

miasto na straty ok. 11 tys. zł. Na 
dzień oddania „Echa” do druku policja 
ustaliła, w jaki sposób działali sprawcy 
oraz samych sprawców. Sprawa jest jed-

nak rozwojowa. Do podobnych rozbojów 
doszło również w sąsiednich miejscowo-
ściach m.in. w Mosinie, Wirach i Łęczycy. 
Więcej na te temat napiszemy w następ-
nym numerze. | LM

ROZBILI WIATY 

ODESZLI 
30.04.1929 STANISŁAW PRZYGÓRZEWSKI 08.08.2010

16.11.1930 KRYSTYNA ATLASIŃSKA 10.08.2010 
19.02.1924 KAZIMIERZ SIWCZAK 12.08.2010

26.08.1923 JOANNA STANISŁAWA CHAŁUPKA 22.08.2010

 | INTERWENCJE. Straż miejska 
interweniowała 127 razy. 12 z nich, m.in. 
obrócone znaki drogowe, wyrzucone nie-
legalnie śmieci, usunięcie padliny z drogi, 
naprawa uszkodzonych balustrad, przekaza-
no do fi rmy Flora, 20 – awarie oświetlenia, 
uszkodzone chodniki, dziury w jezdniach 
– do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzę-
du Miejskiego, 3, w tym odpompowywanie 
zalanych ulic miasta do fi rmy Eko-Rondo, 

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ 
31.07.2010  25.08.2010 3 – w tym awarie oświetlenia, zerwane linie 

energetyczne – do Enei, 1 do policji oraz po-
chylone drzewa do WPN. 

 | POUCZENIA. W związku ze złym 
parkowaniem strażnicy 10 razy pouczyli 
kierowców, 7 osób pouczyli za wykroczenia 
porządkowe, takie jak zajęcie pasa drogowe-
go, zakłócanie ciszy, nadmierne zadymienie 
i zanieczyszczanie drogi. 

 | UKARANI. Ukarano 80 kierowców 
mandatem za przekroczenie prędkości (foto-

radar) na kwotę 10 tys. zł, 2 osoby na kwotę 
400 zł za spalanie i podrzucanie śmieci.

Poza tym strażnicy patrolują miejsca, 
których dochodzi do wykroczeń. Do przy-
tuliska Eko-Rondo odwieźli trzy bezpań-
skie psy, sprawdzili 20 umów na wywóz 
nieczystości. 

W 19 przypadkach strażnicy stwierdzili 
brak numerów posesji. O obowiązku posia-
dania widocznego numeru domu pisaliśmy 
w sierpniowym numerze „Echa”. | 

 DARIUSZ BOROWSKI, 

 KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PUSZCZYKOWIE

POWAKACYJNY ROZKŁAD 
Od 1 września zmienił się rozkład jazdy pociągów, m.in. powróciły 
połączenia, których nie było w wakacje. 
Puszczykówko – Poznań 4.46*, 5.57**, 6.12p, 6.29p, 6.53**, 7.23*p, 8.32, 9.04**, 10.11**, 
11.54**p, 12.49**, 14.02**, 15.26**, 16.30p, 17.23**, 19.22**, 21.06**, 21.55**p
Poznań – Puszczykówko 5.05, 6.15**, 6.45**, 7.45**, 10.00**, 11:48**, 12.45*, 
13.15**p, 13.45, 14:15p, 14.45**, 15.12**p, 15.45, 16.15**p, 16.45**, 17.55, 18.45**, 
19.45, 21.45**, 22.45**
bez gwiazdek – kursuje tylko w dni robocze, *kursuje w dni robocze i soboty, 
** kursuje w dni robocze, soboty i niedziele, p – nie zatrzymuje się w Puszczykowie

ZMIANA ROZKŁADU LINII 651
Od 1 września obowiązuje nowy rozkład linii autobusowej MPK 651. 
Najwięcej zmian dotyczy wyjazdów z dworca Dębiec. 
Puszczykowo, Niwka szpital > Poznań Dębiec
4:54, 5:32*, 5:34, 6:29, 7:20, 7:32**, 8:39, 9:32**, 9:55, 10:44, 11:32**, 
11:45, 12:40, 13:32**, 14:15, 14:49, 16:12**, 16:15, 16:49, 18:10, 
18:12**, 20:10**, 20:15, 22:22**, 22:29, 00:00*** 
Na kolejnych przystankach w Puszczykowie autobusy są co minutę 
lub dwie: Nadwarciańska, Dworcowa, Puszczykówko D.K., Libelta, 
Piaskowa, rondo, Kościelna, Wiosenna, Źródlana, Puszczykowo, D.K. 
Poznań Dębiec > Niwka szpital 
4:25, 4:45*, 5:05, 5:40, 6:15**, 6:35, 7:25, 8:15**, 8:20, 9:25, 10:15**, 
10:45, 11:35, 12:15**, 12:35, 13:30, 14:15**, 14:30, 15:20, 16:20, 
16:55**, 17:40, 18:55**, 19:15, 21:15, 23:15***
Bez gwiazdek – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, 
* kursuje tylko w soboty z wyjątkiem świąt, ** kursuje tylko w soboty, niedziele i święta,
*** kursuje w dni robocze, soboty, niedziele i święta. 
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SPORT

ZLOT PORSCHE
 | Po raz kolejny 27 sierpnia br. 

Puszczykowo zostało opanowa-
ne przez samochody Porsche pod-
czas International Porsche Festival 
– XI Zlotu Porsche Club Polska. 

Tym razem przygotowano dwa miejsca 
na rozgrywanie prób sprawnościowych. 
Ryk silników i swąd spalonych opon można 
było usłyszeć i poczuć na Nowym Osiedlu 
oraz – tradycyjnie – na zamkniętej na czas 
pokazów ul. Poznańskiej. Ta ostatnia próba 
rozgrywała się dodatkowo o Puchar Cen-
trum Tenisowego ANGIE i cenne nagrody. 

Triumfatorem obydwu prób okazał się 
Dawid Toliński w Porsche 911 (997) Car-
rera S, deklasując rywali i zdecydowanie 
wygrywając cały rajd „Urokliwe okolice 
Poznania”, podczas którego kierowcy od-

wiedzili Puszczykowo, Kórnik, Mosinę, 
tereny WPN oraz Poznań. Imprezę za-
kończył w sobotę 28 sierpnia rajd na torze 
wyścigowym w Poznaniu. | 

 DARIUSZ KRUPA 

TURNIEJ DEBLOWY PTS
 | W ostatnich dniach lipca Pusz-

czykowskie Towarzystwo Sporto-
we zorganizowało i przeprowadziło 
deblowy turniej tenisowy panów. 
Wsparcie finansowe na tę imprezę 
PTS uzyskał z Urzędu Miejskiego 
w Puszczykowie. 

Z przyczyn poniekąd oczywistych (śro-
dek lata), nie wszyscy zawodnicy ligi te-
nisowej mogli wziąć w imprezie udział, 
niektórzy bowiem delektowali się w tym 
czasie szumem morza i smażonym dorszem. 

Do turnieju zatem przystąpili – można by 
rzec – tylko prawdziwi twardziele, gotowi 
stanąć do walki choćby w największy upał. 

Do organizatorów zgłosiły się naprawdę 
mocne pary, co z góry zapowiadało intere-
sujące widowisko i rzetelną sportową rywa-
lizacją. Mecze były trudne, zacięte i emocjo-
nujące, rozgrywane systemem grupowym, 
czyli każdy z każdym. Wygrali zawodnicy, 
którzy uzyskali najwięcej punktów.
Wyniki turnieju i ogólna klasyfi kacja par 
deblowych w sezonie letnim:

I miejsce: Juliusz Łuczak – Jacek Kowal
II miejsce: Janusz Szafarkiewicz – Jurek Byrt
III miejsce: Darek Preisler – Michał Dembiński
IV miejsce: Lucjan Głowacki – Grzegorz 
Pawlak
V miejsce: Artur Repetski – Patryk Repetski

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe 
planuje na kortach ziemnych jeszcze jeden 
turniej deblowy w połowie września. Ta in-
formacja powinna ucieszyć tych zawodni-
ków, którzy w czasie lipcowego turnieju byli 
na wakacjach. Pary zamierzające stanąć do 
rywalizacji mogą wysłać zgłoszenie na ad-
res: preisler@tenispreisler.pl. | DR POINT

LETNIE WARSZTATY TENISOWE
 | Puszczykowskie Towarzystwo 

Sportowe, przy wsparciu finanso-
wym miasta, zorganizowało dla dzie-
ci i młodzieży w czasie letnich waka-
cji bezpłatne Warsztaty Tenisowe. 

Szkolenie odbywało się od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8.30 do 14 
na trzech turnusach i w trzech grupach 
wiekowych: szkół podstawowych klas 1-3, 
5-6 oraz gimnazjum. W ramach zajęć dzie-
ci otrzymały bezpłatnie sprzęt tenisowy. 
W każdym turnusie łącznie brało udział 

blisko 40 uczestników.
W tym roku po raz pierwszy po-

łączono tenisa z zajęciami ogólno-
rozwojowymi prowadzonymi przez 
instruktorów Centrum Animacji 
Sportu. Inicjatywa cenna ze wszech stron, 
ponieważ dzieci dłużej przebywały na po-
wietrzu i miały dłuższą przyjemność z za-
bawy, rodzice więcej wytchnienia i czasu 
na załatwienie ważnych spraw. W trakcie 
zajęć na korcie obiekt przy ul. Kościelnej 
tętnił także egzotycznymi rytmami muzyki 

brazylijskiej, dzięki odbywającymi się po 
raz pierwszy w naszym mieście zajęciami 
z capoeiry – widowiskowej, acz trudnej 
sztuki walki z elementami tańca. Pomysło-
dawcą przedsięwzięcia był Darek Preisler, 
znany animator życia sportowego, wicepre-
zes PTS-u, a sprawę dopięła organizacyjnie 
Joanna Hejnowicz – kierownik CAS. Był to 
wielce udany przykład dobrej współpracy 
organizacji pozarządowej, czyli Puszczy-
kowskiego Towarzystwa Sportowego i jed-
nostki miejskiej. | DR POINT

echo-2010_09_2.indd   22echo-2010_09_2.indd   22 2010-09-07   12:57:242010-09-07   12:57:24



wrzesień 2010 | ECHOECHO PUSZCZYKOWA |  23www.puszczykowo.pl

SPORTSPORT 
NA DNIACH PUSZCZYKOWA 

 | Sportowe Dni Puszczykowa 
trwały trzy dni: 3, 4, 5 września i przy-
ciągnęły wielu mieszkańców, spor-
towców i kibiców. W ramach Pikniku 
Olimpijskiego nasze miasto odwiedzi-
li medalista olimpijski z Seulu i dwu-
krotny mistrz świata w kajakarstwie 
Marek Łbik oraz Lech Piasecki – je-
den z najlepszych polskich kolarzy, 
mistrz świata, zwycięzca Wyścigu Po-
koju, lider Tour de France. 

Sportowe rozgrywki odbywały się 
na terenie Centrum Animacji Sportu przy 
ul. Kościelnej, na Orliku przy ul. Jarosław-
skiej, na zakolu Warty, a także w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Puszczykowie. Dzięki 
czynnemu udziałowi mieszkańców w zawo-
dach mogliśmy przekonać się, że sport jest 
ważną częścią ich życia. 

Jak co roku, rozegrano turniej piłki noż-
nej zespołów niezrzeszonych. Zgłosiło się 
wiele zespołów, a kibice dopisali. Podczas 
Dni Puszczykowa zostały także rozegrane 
mecze ligowe pomiędzy drużynami LAS 
Puszczykowo – SPARTA Szamotuły oraz 
LAS PUSZCZYKOWO – UNIA II Swarzędz. 

Na Orliku przy ul. Jarosławskiej odbył 
się Turniej Piłki Nożnej, w którym wzię-
li udział radni oraz pracownicy Urzędu 
Miasta w Mosinie, radni oraz pracowni-
cy Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, 
nauczyciele i policja. Zawodnicy wykazali 

się doskonałą formą, widać było, że są do-
brze przygotowani do rozgrywek. 

Ważny turniej został rozegrany wśród 
dzieci i młodzieży z roczników 1997, 1998, 
1999 oraz 2000. Młodzi mieszkańcy Pusz-
czykowa pokazali nam swoje spore umie-
jętności. Był to turniej eliminacyjny do Tur-
nieju o Puchar Premiera Donalda Tuska.

Mogliśmy też zaobserwować, że tenis 
ziemny jest popularną dyscypliną sportu. 
W turnieju tenisowym rozegrano mecze 
singla mężczyzn, debla mężczyzn oraz mik-
sta. Poziom turnieju był bardzo wysoki. 

Kolejną atrakcją był bieg przełajowy. 
Wystartowało w nim wielu zawodników 
w różnych kategoriach wiekowych. 

Na piaszczystym boisku odbył się tur-
niej plażowej piłki siatkowej. Jak zwykle, 
cieszył się dużym powodzeniem. Duch 
sportowy nie opuszczał naszych siatkarzy. 

Również koszykarze prezentowali wyso-
ki poziom swoich umiejętności. Każde spo-
tkanie na boisku przyciągało wielu kibiców. 

W tym roku po raz pierwszy rozegrany 
został turniej piłkarzyków, który wzbu-
dził wiele emocji. Zawodnicy walczyli 

o każdy punkt.
Turnieje szachowe, tenisa stołowego 

oraz badmintona także zgromadziły wielu 
zainteresowanych. Zawodnicy wykazali się 
wielkimi umiejętnościami i pokazali, że te 
dyscypliny to ich wielka pasja.

W niedzielę w ramach Dni Puszczykowa 
odbył się Piknik Olimpijski. Naszymi go-
śćmi byli Marek Łbik oraz Lech Piasecki. 
Podczas pikniku odbyła się wycieczka ro-
werowa z Lechem Piaseckim, wyścig rowe-
rowy najmłodszych oraz wyścigi na rowe-
rach stacjonarnych. Dostarczyły mnóstwa 
wrażeń i dobrej zabawy. 

Z myślą o najmłodszych odbyła się 
otwarta lekcja capoeiry oraz wiele zabaw i 
konkursów związanych z tą sztuką walki. 

Od wczesnych godzin porannych nad 
Wartą można było obserwować zawody 
wędkarskie. 

Wszyscy zawodnicy spisali się na medal, 
a na zwycięzców czekały puchary i nagrody. 
Dziękujemy za liczne przybycie i zaprasza-
my puszczykowian do aktywnego spędza-
nia czasu w naszym Centrum Animacji 
Sportu. | JOANNA HEJNOWICZ
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MEDICOR Sp. z o.o. Przychodnia Zdrowia „SALUS” 
ul. Kraszewskiego 11
tel. 61 813 32 03
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.

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. 61 898 40 19
Rejestracja jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.

Na plakacie opublikowanym w ubiegłym miesiącu zamieściliśmy błędne informacje. Za pomyłkę przepraszamy.

PORADNIE 
LEKARZA 
RODZINNEGO 
W PUSZCZYKOWIE
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