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Lekcje w-f na basenie

Mali
pływacy
oda jest żywiołem, w którym co roku w naszym
kraju traci życie prawie tysiąc osób. Mimo iż
liczba wypadków utonięć stopniowo maleje, to
jednak skala zjawiska jest ogromna i nie może być trak 
towana obojętnie. Wypadki utonięć dotyczą zarówno dzie
ci, młodzieży, jak i dorosłych, i zdarzają się głównie pod
czas upalnych miesięcy letnich. Chcąc uchronić przed
tym zagrożeniem najmłodszych puszczykowian, Bur
mistrz przedstawił Radzie inicjatywę rozpoczęcia pilota
żowego programu oswajania z wodą i nauki pływania dla
uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych. Realiza
cja tej kampanii jest możliwa, dzięki zawarciu porozu
mienia między Burmistrzem Puszczykowa a właścicie
lem Centrum Spa & Wellness SPA_larnikcal. W ramach
lekcji wychowania fizycznego uczniowie korzystają z ba
senu przy ul. Czarnieckiego.
Na basen do SPA_larnikcal dowożeni są autokarem pro
sto ze szkoły wszyscy uczniowie z klas od 0 do III. Naj
młodsi, pod opieką wykwalifikowanej kadry, oswajają się
z wodą i uczą podstawowych zasad bezpiecznej kąpieli.
Starsi doskonalą sztukę pływania. We wrześniu ucznio
wie mogli skorzystać z basenu pierwszy raz, od paździer
nika zajęcia odbywać się będą co 2 tygodnie.
R ed
W
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Co sądzą o zajęciach rodzice
i dziadkowie małych pływaków?
Mama Wiktorii - Bardzo
się cieszę, że córka mo
że skorzystać z tych za
jęć. Dotąd woziłamją do
Poznania, ale dzięki ba
senowi w Puszczykowie,
nie będziemy już tracić
tyle czasu na dojazdy. Bardzo mi
się też podoba to, że instruktorzy
opiekują się naszymi dziećmi.
Babcia Bartka - Bartek
umie już trochę pływać,
ale tu będzie mógł do
skonalić tę umiejęt
ność. Gdybyjeszcze za
jęcia odbywały się raz
w tygodniu... Ale i tak
widać, że nawet te dzieciaki, które
są pierwszy raz na basenie, prze
stają się bać wody.

U czniowie puszczykowskich podstawów ek uczestniczą w kur
sach nauki pływania.
Janusz Napierała: W tym roku otwarty został basen w Centrum Spa
& Wełłness SP A Jarnikcali dzięki temu można było rozpocząć zajęcia nau
ki pływania bez konieczności jeżdżenia poza Puszczykowo. To znacznie ob
niża koszt dowozu uczniów i skraca czas potrzebny na dotarcie na basen
i powrót.
Czym się Pan kierow ał proponując realizacje tego programu?
- Podstawowym celem jest oczywiście nauczenie dzieci trudnej sztuki
pływania. Po jej opanowaniu, ale co ważne także po nauczeniu młodych
ludzi zasad bezpiecznej kąpieli, uda się nam uchronić najmłodszych przed
zagrożeniami, jakie niesie ze sobą woda. Od dawna wiadomo też, że pły
wanie jest jedną z form aktywności ruchowej wszechstronnie rozwijającą
organizm człowieka, a w szczególności dziecka. Regularne zajęcia na ba
senie z pewnością przyczynią się do podniesienia sprawności fizycznej
dzieci i poprawy ich stanu zdrowia.
C z y program nie m ógłby objąć w szystkich p u szczykow skich
uczniów?
- Na razie z uwagi na wielkość i głębokość basenu w SPA_lamikcal pro
gramem objęci zostali najmłodsi uczniowie z klas od 0 do III. Jeżeli oka
że się, że nasza inicjatywa spotkała się z życzliwym przyjęciem przez dzie
ci i ich rodziców, to mamy w planach objęcie programem nauki pływania
wszystkich puszczykowskich uczniów. Będzie to możliwe, bowiem wkrót
ce ruszy budowa kolejnego basenu w Puszczykowie. Obok Centrum Teni
sowego „Angie” w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy stanie basen
pływacki z różnymi atrakcjami wodnymi.
Inwestorem jest Miasto?
Nie, to inicjatywa prywatna. Planowaliśmy budowę basenu ze środków
budżetu Miasta, ale w sytuacji, gdy prywatna firma bierze na siebie
koszt budowy takiego obiektu, byłoby to działanie nierozsądne, Puszczy
kowo jest za małe na dwa duże baseny. Wspieramy jednak organizacyj
nie inwestorów, pomagamy im w miarę naszych możliwości, by jak naj
mniej przeszkód piętrzyło się na ich drodze. Deklarujemy też, że ucznio
wie puszczykowskich szkół będą w ramach lekcji w-f uczestniczyć w za
jęciach na basenach.
Dziękuję.

Mama Julii - Takie zaję
cia w wodzie będą miały
na pewno dobry wpływ
na zdrowie naszych dzie
ci. Pływanie doskonale
rozwija sprawność fizycz
ną, pomaga też na ko
rektę ewentualnych wad postawy.
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Wrześniowe inwestycje

Nowe nawierzchnie
We wrześniu w naszym mieście przybyły kolejne metry wygodnych i bez
piecznych chodników, kilka ulic zyskało nowe nawierzchnie. Trwają rów
nież prace związane z umacnianiem nawierzchni tłuczniem. Natomiast
na ulicy Jałowcowej zainstalowano nowe lampy.

i

Na ulicy Berw ińskiego ułożono nową naw ierzchnię bitumiczną

obiegają końca prace
związane z ułożeniem
nawierzchni na ulicy
Bema - mówi Barbara Mulczyńska, kierownik referatu
Inwestycji i Infrastruktury
Technicznej Urzędu M iasta
w Puszczykowie. Roboty zosta
ły już zakończone na ulicy Ber
wińskiego, na części której uło
żono nową nawierzchnię z ma
sy bitumi-cznej.
Wśród zrealizowanych już
inwestycji wymienić należy
również remont chodnika
wzdłuż ulicy Kosynierów Miłosławskich (na odcinku od ulicy
Nadwarciańskiej do Niezłom
nych). Tam chodnik był już so
lidnie nadgryziony „zębem
czasu”. Na fragmentach tej uli
cy zostanie wymieniony asfalt
w tych miejscach, gdzie uległ
on zniszczeniu - dodaje B.
Mulczyńska.

Na ulicach Jałowcowej i bocznej od jj|j
Dworcowej ustawiono nowe lampy

D

Ulica M ickiew icza przygotowana do wykonania podbudowy tłuczniowej
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i chodniki
Duży zakres robót realizowany
jest ponadto na ulicy Mickiewicza.
Wykonano już tam chodnik, a ekipy
drogowców przygotowują podłoże do
wykonania podbudowy tłuczniowej.
Rozstrzygnięto już ogłoszony
przez Urząd M iasta przetarg na wy
konanie nawierzchni na ulicy Wierz
bowej oraz na części ulicy Bukowej.
W najbliższych dniach zakończy się
postępowanie przetargowe na prace

drogowe na ulicy Przyszkolnej.
W kolejnych tygodniach ekipy
drogowców wejdą na ulicę wzdłuż
torów kolejowych oraz Jarosławską,
gdzie zostaną położone nakładki bi
tumiczne.
Kończona je st dokumentacja i
przygotowywane są przetargi na
wykonanie nawierzchni na kolej
nych ulicach
Red
Na ulicy Kosynierów M iłosław skich
(n a odcinku od ulicy Nadw arciańskiej
do N iezłom nych) w ym ienion o zni
szczony chodnik

Kończą się prace zw iązane z ułożeniem nawierzchni na ulicy Bema

Nowy dach
Miejsce odpoczynku dla turystów u zbiegu ulic
Wczasowej i Cyryla Ratajskiego cieszy się dużym
powodzenie. Niestety, nie tylko turystów odwie
dzających nasze miasto. Niemal co roku Wielko
polski Park Narodowy, do którego należy ten te
ren, musi remontować zniszczone przez wandali
urządzenia. Niedawno wykonano nowe drewniane
barierki ogradzające teren. Przed kilku dniami
WPN wymienił tam też niemal cały dach w drew
nianym zadaszeniu dającym schronienie przed
słońcem i deszczem.
Red

¿i Rem ont nawierzchni na ulicy Kosy
nierów M iłosław skich
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Linia autobusowa na Stare Puszczykowo

kierunek
Poznań

Nowe połączenia
Już od pewnego czasu trwały starania
o przedłużenie istniejących w naszym mie
ście linii autobusowych do Starego Puszczy
kowa. Starania te zostały uwieńczone sukce
sem. Od 9 października autobusy Eko - Ron
do pojadą przez Stare Puszczykowo. W wee
kendy pojawią się autobusy nocne.
ielu mieszkańców Starego Puszczy
kowa chcąc skorzystać z komunika
cji publicznej musiała dojść do
dworca PKP lub na przystanek autobuso
wy - mówi burmistrz Janusz Napierała
- Realizując oczekiwania tych osób,
przedstawiane przez Radnych Piotra
Bekasa, Krzysztofa Jopka i Władysła
wa Hetmana, po długich negocjacjach
z różnymi firmami zajmującymi się transpor
tem publicznym, warunki możliwe do zaakceptowa
nia przez Miasto zaproponowało Eko - Rondo. Oferta
ta polega na wydłużeniu istniejących połączeń o obsługę
komunikacyjną Starego Puszczykowa. Już 9 październi
ka autobusy przejadą Jarosławską, Czarnieckiego i Stu
dzienną. Początkowo cztery razy w ciągu dnia - trzy ra
zy jadąc z Dębca na Niwkę i raz wyjeżdżając z Niwki do
Poznania. Do końca roku prowadzony będzie pilotażowy
program obsługi komunikacyjnej Starego Puszczykowa,
będziemy obserwować potoki pasażerskie, wsłuchiwać się
w oceny i wnioski mieszkańców, żeby od nowego roku
ustalić optymalny rozkład jazdy - opowiada J. Napiera
ła. Staraliśmy się tak dobrać połączenia, by odpowiedzieć
na zapotrzebowanie mieszkańców, dowieźć ich do szpita
la i na najbardziej wykorzystywane połączenia kolejowe.
Ideą uruchomienia „komunikacji wewnętrznej” było
sprostanie oczekiwaniom mieszkańców. W godzinach
rannych łatwiej będzie można dotrzeć do centrum Pu
szczykowa oraz do szpitala w Niwce. Po południu osoby
wracające z Poznania pociągami będą mogły się prze
siąść koło dworca PKP do autobusu i dojechać do Stare
go Puszczykowa. Czas odjazdu autobusów został tak wy
brany, by zsynchronizować go z rozkładem jazdy PKP.
Ustalono, że wszyscy dojeżdżający do Puszczykowa po
ciągiem, będą mogli dojechać na Stare Puszczykowo oka
zując... bilet kolejowy. Bilety okresowe trzeba będzie
okazać kierowcy, natomiast jednorazowe zostawić mu

W

Zmiany na „Rynku”
zaplanowanej koncepcji zagospodarowania „Rynku”
doszło do zmiany sposobu wykorzystania jednego
z obiektów. Wg pierwotnego planu budynek zamykają
cy plac od strony boiska MOSiR miał być obiektem hotelowym.
Nie było jednak chętnych, którzy chcieliby taką działalność pro
wadzić. Rada Miasta na sesji 12 września zaakceptowała więc
zmianę koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania
centrum Puszczykowa w tym rejonie. W miejsce hotelu może
więc powstać centrum handlowo - kulturalne.

W

Trasa Dębiec - Niwka
(odjazd 8.10,15.05,19.50)

Poznań - Łęczyca - Poznańska
- W ysoka - J a ro s ła w s k a
- C za rn iec kie g o - S tu d zien n a
- P osad zeg o (n o w y p rzystan ek
obok A rtu ro ) - Poznańska
- P iaskow a - N iw ka

Poznańska
(rondo)

Trasa Niwka - Dębiec
(odjazd 12.10)

N iw ka - P iaskow a - P oznańska
(ro n d o ) - W ysoka
- J a ro s ła w s k a - C za rn iec kie g o
- S tu d zien n a - W ysoka
- P ozn ań ska (ro n d o ) - Ł ęczyca
- D ę b ie c

w autobusie (in
.
kierunek
ni
pasażerowie
Niwka
będą musieli kupić
bilet wg obowiązują
cego w Eko - Rondo cennika). Jest to próba zachęcenia
puszczykowian do korzystania z komunikacji publicznej.
Jeżeli pomysł się sprawdzi, Burmistrz wystąpi do Rady
Miasta z wnioskiem, by od 1 stycznia 2007 roku wszyscy
mieszkańcy korzystający z komunikacji kolejowej mogli
jechać autobusem na terenie Puszczykowa na tych sa
mych zasadach.
Mieszkańców Puszczykowa czeka jeszcze jedna zmia
na. Puszczykowska młodzież zgłaszała burmistrzowi Napierale prośbę o uruchomienie połączenia nocnego. Mło
dzi ludzie chcieli, by wracając np. z kina mieli możliwość
powrotu do domu autobusem miejskim — mówi Janusz
Napierała - Podjąłem odpowiednie starania i zakończy
ły się one sukcesem, od piątku 6 października będzie to
ju ż możliwe. Nocne autobusy wyjeżdżać będą w piątki
i soboty z Niwki o godz. 23.30 i z Dębca o godzinie 00.20.
Na razie jest to połączenie „na próbę” - dodaje burmistrz
Napierała. Najbliższe miesiące posłużą zebraniu opinii
pasażerów o linii nocnej.
Red

Parter budynku przeznaczono pod handel, usługi lub działal
ność kulturalną (np. kino, bank, poczta, restauracja czy hotel).
Pierwsze piętro pełnić będzie funkcje hotelowe, biurowe, kultu
ralne lub handlowe. Piętro drugie wraz z poddaszem oprócz wy
mienionych już funkcji, może być zaadaptowane na apartamenty.
W piwnicy budynku ma zostać umieszczony parking podziemny.
Powołując się na oświadczenie Rady Miasta (nr l / 6/IV ), Bur
mistrz wydał zarządzenie o ogłoszeniu wykazu działek przezna
czonych do oddania w użytkowanie wieczyste. Zgodnie z przepi
sami zarządzenie to podano do publicznej wiadomości (opubliko
wano je w prasie lokalnej), a po minięciu ustawowego terminu
42 dni, będzie można ogłosić postępowanie przetargowe na wyło
nienie dzierżawcy wieczystego tej nieruchomości.
Red

oświata
ampania Zachowaj trzeźwy um ysł to odpo
w iedź na obniżający się w iek alkoholowej
inicjacji. Młodym ludziom proponuje się ko
rzystną alternatyw ę wobec używ ek - jest nią sport.
Akcja jest edukacyjnym projektem Stowarzyszenia
Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundacji
„Trzeźwy Umysł”, adresowanym do uczniów szkół pod
stawowych i gimnazjów. Projekt został przygotowany
przy współpracy amerykańskich organizacji. Akcji patro
nują Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Sportu.
Główny cel profilaktyczny realizowany jest przez ini
cjowanie działań w trzech kierunkach: promowanie za
chowań prospołecznych i prozdrowotnych, przeciwdziała
nie negatywnym skutkom używania alkoholu i narkoty
ków oraz stosowania przemocy, a także promocja sportu
jako alternatywy wobec patologii
W 2006 roku w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczK

Trzeźwy umysł
nej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” uczestniczyło 891 samo
rządów z całej Polski - jednym z nich był również samo
rząd z Puszczykowa. Do biura kampanii napłynęły tysią
ce prac. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie z na
szych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wśród prac
nadesłanych przez uczniów SP 2 znaleźli się: Zofia Zysnarska, Agata Malta, Daria Tylska, Anna Solecka, Pa
weł Bakun, Zuzanna Talarczyk, a także klasa III c i kla
sa VI a. Wyróżniono także Olgę Dolczewską z Gimna
zjum nr 1 i Świetlicę Socjoterapeutyczną przy SP nr 1.
GRATULACJE
Iwona Sufryd - Słowikowska

Czystsze Puszczykowo

uszczykowo to nasze miastecz
ko. MY - mieszkańcy - je two
rzymy. Powinniśmy o nie dbać
i starać się, aby wyglądało ciągle tak
samo, a może nawet coraz lepiej. Czę
sto o tym zapominamy. Właśnie dla
tego po raz kolejny Gimnazjum nr 1
ńn. Alberta Einsteina zorganizowało
»Sprzątanie Świata”. Moim zdaniem,
P

taka akcja powinna nakłonić do refle
ksji WSZYSTKICH mieszkańców.
Dla niektórych była to wprawdzie tyl
ko okazja do wyjścia z dusznych mu
rów szkoły, ale co posprzątali to po
sprzątali... W akcji brali udział
uczniowie podstawówki, gimnazjum,
ale także nauczyciele. Pogoda dopisa
ła, więc każdy ze swoim przydziałem
w postaci rękawiczki i worka ruszył
na „pomoc ekologii”... Podzieliliśmy
się klasami. Każda z nich dostała te
ren do posprzątania. Sprzątaliśmy
zalesione obszary przy ulicy Poznań
skiej i Mosińskiej. Nie ukrywamy, że
nie każdemu chciało się sprzątać...,
więc niektórzy spożytkowali czas na
wdychaniu świeżego powietrza, zna
lezieniu ładnej łączki itd. W sumie, to
również pożyteczne. Jednak obojętnie
czy ktoś traktował to jako zabawę,
czy jako „misję” do spełnienia, była to
kolejna udana akcja.
Wypada dodać, aby częściej poja
wiały się tego typu zachowania na te
renie naszego m iasta, nie tylko
z okazji „Sprzątania Świata”!
Pozdrawiam, szczególnie zapalo
nych ekologów.
Marta Sworowska

„Dwójka” też sprzątała
, Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 brali udział w akcji „Sprzątanie
Świata”. Dzieci z klas 1 - 3 sprzątały teren przyległy do naszej szkoły, na
tomiast klasy starsze porządkowały rejony na terenie Wielkopolskiego Par
ku Narodowego. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za dobrowol
ny udział w akcji. Szczególne podziękowanie składamy uczniom klasy 5b,
którzy wykazali się największym zaangażowaniem między innymi dokonu
jąc bieżącej segregacji odpadów.

uż od wielu lat odbywa się akcja
„Sprzątanie świata”. W tym roku
tematem tej akcji była selektyw
na zbiórka odpadów z naszych do
mów, miejsc pracy i szkół. Głównym
jej celem jest ochrona środowiska i bu
dowanie świadomości ekologicznej.
Jak co roku nasza szkoła popiera tę
akcję. 15 września 2006 roku wszyst
kie klasy ustawiły się przed szkołą.
J

Akcja Sprzątanie świata
Uczniowie zostali poinformowani
o tym, jakich śmieci i przedmiotów nie
wolno dotykać, ponieważ grozić to może
utratą zdrowia. Każdy został wyposa
żony w komplet rękawiczek i worków
foliowych. Klasy od 0 - 3 zbierały śmie
ci wokół szkoły, pozostałe klasy bliskie
okolice i puszczykowski las. Pozbierane
śmieci zostały w workach przy ulicy, by
usługi sprzątające mogły zabrać je na
wysypisko. Z roku na rok w naszym
Puszczykowie jest co raz mniej śmieci.
Wynika to z tego, że wszyscy starają
się dbać o środowisko, a lasy i ulice są
coraz ładniejsze i czystsze.
Błażej Karnecki, kl. VI b

rozmaitości

I

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Szkole Podstawowej nr 2

uiJu lim jjJW iJiyM u
racownia współfinansowana
jest ze środków Ministerstwa
Edukacji i Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Docelowo ma służyć na
uczycielom, uczniom i społeczności
lokalnej przez umożliwienie poza sy
stemem lekcyjnym dostępu do Inter
netu i pakietu Microsoft Office oraz
Encyklopedii i Słowników PWN. Wy
posażona jest w cztery stanowiska
komputerowe dla czytelnika i jedno
urządzenie sieciowe - skaner, dru
karka i kopiarka.
Celem tworzenia Internetowych
Centrów Informacji Multimedialnej
jest wyrównywanie szans edukacyj
P

nych młodzieży niezależnie od miej
sca zamieszkania i statusu m ająt
kowego.
Wraz z otrzymaniem Internetowe
go Centrum Informacji Multimedial
nej otrzymaliśmy również 10 kompu
terów do sali lekcyjnej, w której
odbywają się zajęcia języka polskie
go, języka angielskiego i przyrody, na
których to uczniowie będą mogli ko
rzystać z nowoczesnej techniki multi
medialnej. Mamy nadzieję, że nowa
pracowania będzie dobrze służyła
wszystkim zainteresowanym.
Szkoła „wzbogaciła się” także
o Ogródek Jordanowski, który ma
służyć młodszym dzieciom. Przed

Wycinanie
drzew

hcąc wyciąć drzewo lub krzew na cele niezwiązane
z działalnością gospodarczą osoba fizyczna , skła
da wniosek o wydanie zgody na jego usunięcie i nie
ponosi opłat. Konieczne jest jednak uiszczenie opłaty
skarbowej w wysokości 5 zł za wniosek, 0,50 zł za każdy
załącznik do wniosku i 20 zł za wydanie decyzji zezwala
jącej na wycięcie. Nie trzeba uzyskiwać zgody na wycię
cie drzew i krzewów owocowych oraz takich, których
wiek nie przekroczył 5 lat. Za wycinanie drzew i krzewów
bez zezwolenia grożą dotkliwe kary.
Przepisy prawa inaczej traktują wycinkę drzew zwią
zane z inwestycjami. Wówczas naliczane są opłaty . Zale
żą one od gatunku drzewa i jego obwodu. Na przykład
opłata za wycięcie brzozy o średnicy 20 cm i obwodzie
pnia 62,8 cm wyniosłaby 4466.57 zł, zaś kara za usunię
cie bez zezwolenia trzykrotnie więcej czyli 13.399,70.
Opłata za wycięcie 1 m, krzewów nie zależy od gatunku
i wynosi w tym roku 210,12 zł/m2, zaś kara oczywiście
trzy razy więcej. Istnieje możliwość odstąpienia od pobie
rania opłaty w zamian za nasadzenia zastępcze, nato
miast kara jest nieunikniona.
Janina Kozeńska
C

Salmonella
W sierpniowym numerze Echa Puszczykowa w artyku
le „Salmonella w szpitalu” znalazł się błąd. Pomyliliśmy
wirusa z bakterią. Zatrucie salmonellą powodują bakte
rie S. typhimurium i S. enteritis. Przepraszamy za po
myłkę i dziękujemy Czytelnikowi za przesłanie wyczer
pujących informacji.
Red

południem będzie on służył uczniom,
później mogą z niego korzystać dzie
ci pod opieką rodziców. Plac zabaw
dostępny jest od poniedziałku do
piątku w godzinach zajęć sporto
wych oraz popołudniami od godz.
14.00 do godz. 18.00 i w sobotę od
godz. 9.00 do godz. 15.00 tylko pod
opieką rodziców.
URS - SP nr 2
Podobny ogródek powstał
przy SP nr 1. Otwarty on jest
od poniedziałku do piątku
od 16.00 do 18.00 i w soboty
od 9.00 do 17.00.

Badania mammograficzne
P ragniem y poinform ow ać m ieszkanki Puszczykowa

o
m ożliwości wykonania bezpłatnych badań m am m
graficznych w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym
Usług Medycznych. Zapraszamy Panie urodzone w latach
1 9 3 8 - 1 9 5 5 , które w ciągu ostatnich 2 4 m iesięcy nie
m iały przeprowadzanych badań m am m ografii przesiewo
wej, na BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE prze
prowadzane w ramach programu profilaktyki raka piersi.
Badania wykonujemy na bieżąco. Prosimy o w cześniej
szą rejestrację i um ówienie term inu badania pod nr
te l. (0 6 1 ) 6 4 7 7 7 3 5 lub (061) 6 4 7 7 777.

Poznański Ośrodek Specjalistyczny
Usług Medycznych
Poznań, Al. Solidarności 36
(dawniej: ul. Serbska 6)

Dzień Chłopca w „jedynce”
amorząd Szkolny S.P. nr 1 postanowił w tym roku
zorganizować obchody Dnia Chłopca inaczej niż do
tej pory. 26 września zorganizowano dyskotekę
szkolną z licznymi atrakcjami dla męskiej społeczności
uczniowskiej. Odbył się także konkurs o tytuł Najsympa
tyczniejszego Chłopaka Jedynki.
Tegoroczny Dzień Chłopca w Jedynce” będzie miał
także charakter sportowy. 2 października odbędą się roz
grywki piłkarskie. Drużyny rywalizować będą w grupach
wiekowych - IV, V i VI klasy. W przerwach dziewczęta
przedstawią krótkie programy artystyczne, a pod koniec
zabawy ogłosimy wyniki konkursu na Najsympatyczniej
szego Chłopaka Jedynki. Nie zapomnimy także o męskiej
części grona pedagogicznego - na Nich czeka mała nie
spodzianka.
Agnieszka Molińska
S
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Wizyta Francuzów w Puszczykowie

Goście z Bretanii
W ostatni weekend gościliśmy
w Puszczykowie przedstawicieli
z naszej Partnerskiej gminy - Cha
teaugiron we Francji. Głównym ce
lem przyjazdu Francuzów było Mię
dzynarodowe Seminarium pt. „Mło
dzież niepełnosprawna w przestrze
ni społecznej - ścieżki ku normali
zacji” organizowanym pod patrona
tem Prezydenta Miasta Poznania,
Wojewody Wielkopolskiego oraz
Marszałka Województwa Wielko
polskiego.
awiązując do tematyki konfe
rencji, Urząd Miasta Puszczy
kowa postanowił pokazać
francuskim gościom instytucje, orga
nizacje pozarządowe oraz zakłady
pracy, które na terenie Puszczykowa
pracują z osobami niepełnosprawny
mi. Program był bardzo bogaty i uroz
maicony. Odwiedziliśmy Fundację
Królowej Polski św. Jadwigi, Dom Po
mocy Maltańskiej, Szkołę Życia w Mo
sinie, Zakład Pracy Chronionej „Szał”,

IŚNIENIA

N

Delegację z Bretanii przyjęli
M ic h a ł Thiel, przewodniczący Rady M iasta
i Janusz Napierała, burmistrz Puszczykowa

Ośrodek Rehabilitacyjny Wielspin,
a także pochwaliliśmy się Centrum
Tenisowym „Angie” i Spalarnią. Go
ście z Chateaugiron kibicowali niepeł

W Rogalinie goście z Chateaugiron
„m ierzyli” obwód dębów

Zarząd Stowarzyszenia Puszczykowo
- Chateaugiron zaprasza wszystkich
członków
na zebranie, które odbędzie się
20 października o godzinie 18.00
w Klubie Seniora

nosprawnym zawodnikom startują
cym w „turnieju siłaczy” Malta Strong
2006.

Francuzi z dużym zainteresowa
niem oglądali poszczególne miejsca,
mieli dużo pytań i bardzo intereso
wali się tym, jak w Polsce rozwiązy
wane są problemy osób niepełno
sprawnych. Spotkanie było bardzo
wartościowe dla obydwóch stron, po
zwoliło na porównanie metod pracy,
wymianę doświadczeń, ale także po
kazało, że w Puszczykowie w temacie
pomocy osobom niepełnosprawnym
dzieje się bardzo dużo. Niestety, jak
„wszystko, co dobre” również nasze
spotkanie szybko dobiegło końca, ale
pozostały zdjęcia i obietnice wspólnej
współpracy w tematyce pomocy oso
bom niepełnosprawnym.
Urząd Miasta chciałby serdecznie
podziękować wszystkim, którzy go
ścili w swoich placówkach francuską
delegację za wielką otwartość i go
ścinność.
Katarzyna Nowak

Język francuski 2006/2007
Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron zaprasza młodzież gim
nazjum i liceum na lekcje języka francuskiego, które odbywać się będą w
budynku SP nr 1 w Puszczykowie ul. Wysoka 1. Lekcje finansowane są przez
Urząd Miasta w Puszczykowie.
Zajęcia odbywać się będą we wtorek młodzież gimnazjalna (2 grupy)
i w środy młodzież licealna (2 grupy). Pierwsze grupy zaczną zajęcia
o 15.30-17.00, a drugie grupy o 17.00-18.30. Uczestnicy kursu będą mieli
możliwość wzięcia udziału w wymianie z Francją.

rozmaitości
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Pokaz zabiegu kosm etycznego w wykonaniu Julii Kończak

Nowa oferta „Starej Szkoły”

Policealna Szkoła
Kosmetyczna
tara szkoła już od kilku lat
n ie je st sied zibą p od sta
wówki, ale na jej koryta
rzach znow u m ożna spotkać
uczniów. Swoje drzwi otworzyła
w łaśnie Policealna Szkoła Ko
sm etyczna J u lii Kończak, pla
cówka prywatna, ale posiadająca
upraw nienia szkoły publicznej,
a w ięc jej św iadectwo jest po
w szechnie uznawane.
Dwuletnia policealna szkoła (dzien
na i zaoczna) da swoim absolwentkom
wykształcenie policealne zawodowe
i prawo do posługiwania się tytułem
technika usług kosmetycznych. W pro
gramie nauczania znalazły się wszyst
kie te przedmioty, które są niezbędne
dla wszechstronnego wykształcenia
i nauki zawodu - mówi Julia Kończak.
Zajęcia obejmują kosmetologię, anato
mię z fizjologią, dermatologię, chemię
surowców kosmetycznych, higienę, ra
townictwo, dietetykę, fizykoterapię,
estetykę, psychologię i pedagogikę.
Działają pracownie - kosmetyki i che
mii kosmetycznej. Nowością jest kurs
masażu, który kończy się stosownym
dyplomem. Organizowane są też m.in.
kursy - makijażu profesjonalnego, ma
nicure i pedicure leczniczego, przedłu
żania płytki paznokciowej.
S

Pomysł na założenie szkoły zrodził
się, gdy wykładałam kosmetologię
w Szczecinie, a później gdy uczyłam
w prywatnej szkole kosmetycznej
w Poznaniu - wspomina J. Kończak
- ponieważ w okolicach Puszczykowa
nie było placówki o podobnym profi
lu nauczania, zdecydowałam się na
uruchomienie szkoły w moim rodzin
nym mieście. Okazało się to „strza
łem w dziesiątkę”, większość uczen
nic pochodzi właśnie z Puszczykowa

i okolic naszego miasta - Czempinia,
Mosiny, Rogalina, Rogalinka, Śremu
i Kórnika, ale wśród uczniów znaleźli
się też panowie.
Zajęcia odbywają się w dwóch try
bach - dziennym i zaocznym. W Stu
dium Dziennym tygodniowy zakres
obejmuje 30 godzin, w tym 10 godzin
zajęć praktycznych w szkolnej pra
cowni kosmetyki. Zajęcia trwają od
poniedziałku do piątku. W Studium
Zaocznym zajęcia prowadzone są
dwa lub trzy razy w miesiącu w wee
kendy. Chciałam, by w szkole wykła
dali najlepsi fachowcy i udało się.
Kadrę nauczycielską tworzą wykła
dowcy z Akademii Medycznej i Aka
demii Wychowania Fizycznego mówi Pani Julia. Uznanie budzą tak
że pracownie, czy raczej gabinety,
w których swoje umiejętności dosko
nalić będą uczniowie studium. To nie
są tylko sale ćwiczeniowe, to normal
ne gabinety kosmetyczne. Można
w nich nie tylko uczyć, ale także
przyjmować klientów. Jeżeli mie
szkańcy Puszczykowa chcą się o tym
przekonać, zapraszam do nas. Od po
niedziałku do piątku, po uprzednim
umówieniu, można skorzystać z na
szych gabinetów z 50% zniżką - za
prasza Julia Kończak.
Chętni mogą też wziąć udział w za
jęciach aerobiku w poniedziałek
(godz. 18.00) i środę (godz. 19.00).
Ćwiczenia prowadzić będzie pracow
nik poznańskiej AWF.
R ed

Policealna Szkoła
Kosmetyczna
Puszczykowo, ul. Wysoka 1
(budynek „starej szkoły” )
Tel. 061 898 3 1 1 0
0501 851 297

rozmaitości
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XXX - lecie KP Las Puszczykowo

Święto piłkarzy
1976 roku został powołany do
życia Klub Piłkarski Las Pu
szczykowo. 20 października by
li oraz obecni zawodnicy i działacze klu
bu spotkają się o godzinie 17.00 w re
stauracji Hubertus na okolicznym spotka
niu. Będzie to okazja do przypomnienia naj
bardziej pamiętnych momentów w historii, ale także
przypomnienie tych ludzi, którzy tę historię tworzyli.
Na załączonym zdjęciu z 1976 roku stoją od lewej: ś.p.
Stanisław Strzelczyk, Tadeusz Czerniak, Roman Kunert,
Przemysław Nowak, Krzysztof Stróżyk, Zbigniew Strzel
czyk, Henryk Łuczak, Wojciech Chlebda, ś.p. Ignacy Demuth. W dolnym rzędzie Kleczą: Przemysław Stefaniak, ś.p.
Włodzimierz Wojciechowski, Sławomir Dalachowski, Krzy
sztof Dublaga, Leopold Lipiński i Mieczysław Marchewka.
Wśród zawodników, którzy związani byli z Lasem od
samego początku, a których brakuje na zdjęciu, należy
wymienić Marka Stefaniaka, Tomasza Dublagę, Romana
Snuszka, Adama Rachwalaka, Zdzisława Stróżyka, J a 
nusza Grajewskiego, Mariana Dalachowskiego, Józefa
Piechnika, ś.p. Ryszarda Wojtkowiaka, Andrzeja Millera.
Lista ta powinna być dłuższa, jednak nie sposób wymie

W

nić wszystkich ludzi tworzących drużynę piłkarską oraz
władze klubu.
Zapraszamy serdecznie na spotkanie. Będzie to dosko
nała okazja do spotkania z kolegami, do wspomnień, do
przypomnienia często zapomnianych już epizodów z 30
lat funkcjonowania klubu w Puszczykowie.
Red
Terminarz spotkań wszystkich drużyn KP Las
w rundzie jesiennej 2006/2007 na własnym boisku:
14
14
21
28
28
28
4

października Las
- Luboński KS (juniorzy)
października Las
- TS Skórzewo (seniorzy)
października Las - Polonia Poznań (trampkarze)
października Las - Przemysław Poznań (trampkarze)
października Las
- Kotwica Kórnik (juniorzy)
października Las - Tarnowia Tarnowo Podgórne (seniorzy)
listopada Las
- Stella Luboń (seniorzy)

Co zrobić z odpadami problemowymi?

Kłopotliwe śmieci
Do Eko - Rondo będzie można od
dawać od 16 października odpady,
których nie wolno wrzucać do kubłów
z odpadami komunalnymi. Dotyczy
to m. in. baterii i akumulatorów,
przeterminowanych lekarstw, środ
ków ochrony roślin, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
opon itp. Odpady będą przyjmo
wane bezpłatnie. Ważne jest, aby

odpady były posegre
gowane, nie można
pomieszać np. baterii
z lekarstwami, bo nie
zostaną one przyjęte.
Przed wrzuceniem od
padów do kontenera
należy zgłosić się do
biura Eko -Rondo i podać swoje imię
i nazwisko.

Do kogo należy się zwrócić, aby właściwie postąpić z niektórymi odpadami:
Martwe zwierzęta można przekazywać do Zakładu Utylizacyjnego, Lucyna Pierzchlewicz, Tarnowo Stare 8, gm. Czempiń, tel.061/2827217, 0607606989
Wyroby azbestowe pomoże usunąć firma AMTrans progres Sp. z o.o., ul. Sarmacka 7
Poznań, tel.061/6569737
Pojazdy wycofane z eksploatacji można przekazać do jednej z tych firm (uniknie się
dodatkowej wysokiej opłaty przy wyrejestrowywaniu pojazdu:
* Stanisław Glabus - Skup Sprzedaż Części Samochodowych - Składnica Złomu - Kasa
cja Pojazdów, m. Dąbrowa, ul. Szkolna 69, gm. Dopiewo,
■ Stefan Filipiak - „FIL - CAR” Auto Serwis, m. Murowana Goślina, ul. Polna 5, gm. Mu
rowana Goślina,
■ Piotr Staniewski - „STANBUD II" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługo
we, m. Garby k/Swarzędza, ul. Łozinowa 3, gm. Swarzędz.

Program zbiórki odpadów proble
mowych przez Eko - Rondo nie jest
jedynym sposobem pozbycia się ich.
Przypominamy, że przedsiębiorca
u którego kupujemy sprzęt elektrycz
ny i elektroniczny, ma obowiązek
odebrać od nas sprzęt zużyty. Apteki
przyjmują przeterminowane leki,
a wymieniając opony na nowe w war
sztacie możemy pozostawić tam sta
re i zużyte.
Na stronie internetowej www.puszczykowo.pl/bip.php znaleźć można
adresy firm, które pomogą w prawi
dłowy i zgodny z zasadami poszano
wania środowiska sposób pozbyć się
odpadów powstających w naszych go
spodarstwach domowych.
Nina Kozeńska, UM
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Sympatyczne wakacje
ilka dni spędzili w Sarbinowie Morskim puszczykowscy seniorzy. Od 14 do 19 sierpnia
z uroków nadmorskiej plaży korzystało 65
osób w przedziale wiekowym od 58 do 88 lat.
Podczas pobytu w Sarbinowie wyjechaliśmy na dwie
wycieczki, do Kołobrzegu oraz do Łeby. Wprost zauroczył
nas magiczny świat ruchomych wydm oraz przepiękny
Słowiński Park Narodowy.
Dla nas seniorów nawet aura była przyjazna. Pogoda
była świetna, a i humory wyśmienite. W czasie pobytu
korzystaliśmy zorganizowaliśmy ognisko z pieczeniem
kiełbasek, przy którym oprawę muzyczną stanowiła Ka
pela Koszalińska. Muzycy grali tak, że chciało się śpie
wać do późnych godzin wieczornych. Nie mogło oczywi
ście zabraknąć wieczorku tanecznego, na którym do tań 
ca przygrywał nam zespół „Przyjaciele Neptuna.
Nasza seniorka Pani Teresa Borowiec - Kółeczek na za
kończenie pobytu podarowała mi wierszyk który napisa
K

ła a który pozwolę sobie przytoczyć obok. Wszystkim
uczestnikom dziękuję za wspaniałą atmosferę.
Wycieczka została dofinansowana przez Urząd Miasta
w wyniku wygranego przez nasz Oddział konkursu na
organizowanie tego typu wyjazdów.
Mirosława Adamczyk, Przewodnicząca Komisji Kultury

Teresa Borowiec-Kółeczek
Do fal Bałtyku

Żegnajcie - do przyszłego roku,
Śpiewajcie w chmurach, w słońcu, w mroku,
Śpiewajcie w śniegach,w wichrów graniu...
I szumiąc śnijcie o spotkaniu...
Za rok !

Smutna skrzynka
Od pewnego czasu przy budynku
Biblioteki Miejskiej wisi sobie
skrzynka. Zawodowo skrzynka ta
zajmuje się przechowywaniem prasy
we wczesnych godzinach rannych,
kiedy to bibliotekarzy nie ma jeszcze
w pracy. Odbiera ona gazety od firmy
kolporterskiej i sumiennie przetrzy
muje, aż do przybycia pierwszego
pracownika biblioteki. Powinna więc
skrzynka być dumna i cieszyć się, że
zadanie wypełnia bez zarzutu. Tak
jednak nie jest.
Mieszkańcy Puszczykowa, nie wie
dzieć czemu, w bibliotece gazet czytać
nie chcą. Biblioteka Miejska zapra
sza do czytelni, do korzystania z księ
gozbioru i z prenumerowanej prasy
„Dziennik”, „Głos Wielkopolski”,
„Mieszkanie”, „Mój ogród” itp.
Red

Zaproszenie
do teatru
14 p a ź d z ie rn ik a o godz.
18.00 P Z E R il O ddział R e
jo n o w y w P u szczy k o w ie
o rg an izu je w yjazd sen io 
rów do T e a tru M uzycznego
w P o z n a n iu . Z a p isy od
2.1 0 .2 0 0 6 ro k u w godz.
16.00 - 18.00 w K lubie S e
n io ra w P uszczykow ie ul.
W ysoka 1. Ilość m iejsc
ograniczona!
PZERil

rozmaitości
Dzień Promocji Harcerstwa

Harcerskie spotkanie
T

egoroczna inauguracja roku harcerskiego
tym razem m iała zupełnie inną form ułę.

W n ied zielę 17 w rześn ia zorganizow any
został D zień Prom ocji H arcerstw a w P u szczy
kow ie.
Tradycyjnie już harcerze uczestniczyli we mszy św.
w kościele parafialnym w Puszczykowie. W ramach
Dnia Promocji harcerze i zuchy z naszego miasta przy
gotowali dla mieszkańców liczne atrakcje. Dla przybli
żenia skautowego życia zbudowali na boisku szkolnym
przy Szkole Podstawowej nr 1 prawdziwy obóz harcer
ski, gdzie można było obejrzeć namioty (zarówno duże,
tzw. dziesiątki oraz NS, jak i małe dwu- i trzyosobowe),
sprzęt biwakowy, sprzęt pionierski, historyczne kroniki,
a także zdjęcia z obozów i biwaków. Ponadto każdy mógł
skosztować harcerskiej grochówki, postrzelać z łuku
sportowego, zdobyć pierwszą sprawność harcerską oraz
dowiedzieć się więcej na tem at zbiórek harcerskich. Pod
wieczór każdy mógł wziąć udział w ognisku harcerskim,
po którym wszyscy wspólnie wzięli udział w pieczeniu
kiełbas.
Zorganizowanie Dnia Promocji Harcerstwa nie byłoby
możliwe bez zaangażowania naszych przyjaciół. Wszyst
kim bardzo dziękujemy za udział oraz za pomoc.
W szczególności dziękujemy sponsorom oraz Urzędowi
Miasta. Osobne podziękowania kierujemy do burmi
strza Janusza Napierały za wsparcie w zakresie rekla
my, finansów oraz niezwykle ważnej strony logistycznej.
Przypominamy, że zbiórki harcerskie odbywają się
w SP nr 1 w piątki o godz. 16.00. Serdecznie zaprasza
my wszystkich chętnych!
Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
pwd Maciej Stelmachowski

Muzyka)
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Niemal do północy mieszkańcy naszej miejscowości bawili się na pierwszym
pikniku „Muzyka na zakolu” zorganizowanym 9 września. Jak nazwa wska
zuje zorganizowano go na Zakolu Warty, które doskonale sprawdziło się ja
ko idealne miejsce dla tego typu przedsięwzięć. Gościem pikniku był sta
rosta Jan Grabkowski, który objął to wydarzenie patronatem honorowym.
iknik na Zakolu to wydarzenie,
którego realizacja planowana
była już od jakiegoś czasu. Im
preza mogła się odbyć głównie dzięki
zaangażowaniu Piotra Harbulewicza,
P

Janusza Szafarkiewicza i burmistrza
Janusza Napierały.
We wrześniową sobotę na Zakole
ściągnęły tłumy miłośników dobrej
muzyki i... latawców. Spotkanie mu-

zyczne połączono bowiem ze święt^
latawców, które przed laty organik
wano w naszym mieście. Niestety
względu na bezwietrzną pogodę, la
tawce w niebo nie wzleciały, ale nagi1'
dy na najładniejszy latawiec rozdaj
Co nie ucieszyło miłośników latawc^'
radowało pozostałych. Słoneczna i iśc\
letnie pogoda była dodatkowym atl
tem pikniku.
Na scenie pojawili się muzycy z 1>
społu Dmitrisa Zorbasa, grający goi'

a Zakolu
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ce greckie rytmy, które od razu rozru
szały publiczność. Artyści na śpiewa
k u nie skończyli, przed sceną
^ olbrzymim kole kilkadziesiąt osób
^zyło się kroków tradycyjnego grec
kiego tańca. Później na scenie zagrali
artyści grający muzykę inspirowana
innymi kulturami. „Muzyka na zakou”to cykl imprez podczas, których za1711erzamy prezentować muzykę z róż
ach zakątków świata - mówi Janusz
Napierała, burmistrz Puszczykowa.
I tak właśnie było podczas pierwsze
go festynu. „Dikonda” - grał muzykę
lI1spirowaną kulturą Orientu, folklobałkańskim i cygańskim, a „Bravo
’-hura” muzykę peruwiańską. Wieczo
rn i na scenie zagrali poznańscy muzy
cy Drum Machiny, którzy dali żywioły
^ncert na różnego rodzaju bębnach.
Olbrzymim powodzeniem cieszyli się
także Indianie, którzy rozbili swoje tiP,1na malowniczych terenach nadwar^ańskich. Członkowie zespół „Huu‘ ka Luta” wciągnęli do zabawy w sty,u indiańskim dziesiątki osób. Można
było postrzelać do tarczy z dmuchawki
c?y łowić drewniane ryby oraz kupić
lrjdiańską biżuterię i zabawki. India1116 dali też lekcję tańca.
Oczywiście na zakolu swoje namioty
r®zbili także „białe twarze” czyli han
dlowcy serwujący smakowite potrawy
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^apoje. Wieczorem zapłonęły barwne
rzymie ogniska. Na stoisku powiatu
^Hańskiego, można było dostać lasy rowerowe, foldery turystyczne
^apy. Dodatkową atrakcją był patrol
v°£ny policji z Komendy Miejskiej
poznaniu.
rzybyli na festyn mieszkańcy Pu>Zc2:ykowa zgodnie twierdzili, że Zako•test miejscem wprost wymarzonym
0rganizację imprez plenerowych.
Red
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Siln i ciałem
i duchem
om Pom ocy Maltańskiej z Puszczykowa zor
ganizował niecodzienną imprezę sportową.
Na boisku M iejskiego Ośrodka Sportu i Re
kreacji odbyły się zawody Malta Strong, czyli w zo
rowane na popularnym programie telewizyjnym
siłow e zmagania podopiecznych kilku ośrodków
dla niepełnospraw nych dzieci i młodzieży. Impreza
mogła się odbyć dzięki w sparciu Pow iatu Poznań
skiego, Wojewody W ielkopolskiego, Państwow ego
Funduszu Rehabilitacji Osób N iepełnosprawnych
oraz Urzędu Miasta Puszczykowa.
W Malta Strong udział wzięło ok. 130 osób niepełno
sprawnych intelektualnie z 14 wielkopolskich placówek
(Ośrodki Szkolno - Wychowawcze, Zespoły Szkół Specjal
nych, Warsztaty Terapii Zajęciowe, Środowiskowe Domy
Samopomocy) z następujących Puszczykowa, Mosiny,
Wir, Owińsk, Poznania, Kolanowka i Jastrowia.
Zawodnicy musieli się wykazać dużą siłą oraz ogrom
nym hartem ducha. Niejednokrotnie jak najlepsze wyko
nanie zadania wymagało samozaparcia i wytrwałości.
Wśród zaplanowanych dyscyplin znalazły się m.in.: holo
wanie samochodu, przenoszenie odważników („spacer
farmera”), toczenie opony, przeciąganie liny, jazda na ro
werze stacjonarnym, budowa piramidy, „piłkarzyki” oraz
wspinanie się po ściance.
Niepełnosprawni walczyli o zwycięstwo, ale to nie wy
nik był najważniejszy. Wygrywał ten, kto zdecydował się
podjąć rywalizację. Z innymi, lub z własnymi słabościa
mi. Każda placówka otrzymała okolicznościowy puchar,
dyplomy i nagrody rzeczowe.
Szkoda, że zawody nie wywołały większego zaintereso
wania publiczności. Ci jednak, którzy zdecydowali się
obejrzeć zawody Malta Strong - Puszczykowo 2006 mieli
okazję uczestniczyć w niezwykłym, nie tylko pod wzglę
dem sportowym, wydarzeniu.
Red
D

Najsilniejsi zawodnicy Kołowali samochód
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- „Spacer farm era” czyli bieg z dwoma ciężarkam i

Test na wytrzym ałość
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1Taka gra w piłkę nożną w cale nie je s t ła tw a

Wspólny poczęstunek

informacje

Policja

U w a g a

3.09 - zatrzymano poszukiwanego mężczyznę i dopro
wadzono go do aresztu śledczego,
5.09 - policjanci na gorącym uczynku zatrzymali
sprawcę kradnącego w sklepie spożywczym Społem przy
ulicy Dworcowej,
7.09 - skradziono samochód Renault Megane, rocznik
2002. Auto zginęło między godziną 12.00 a 15.00. Pojazd
był zaparkowany w pobliżu oczyszczalni ścieków. Straty
wyceniono na 42 tys. zł.
7.09 - o godz. 19.30 w szpitalu zatrzymano na gorącym
uczynku kobietę kradnącą dokumenty. Postępowanie jest
w toku, ponieważ sprawczyni podejrzana jest o więcej
kradzieży, także w szpitalach na terenie Poznania,
14.09 - w godzinach 16.30 - 17.40 na terenie parkingu
przy szpitali nieznani sprawcy włamali się do Fiata Pun
to i skradli poduszki powietrzne i radio z odtwarzaczem
CD. Straty około 10 tys. zł
16.09 - nieznani sprawcy, w godzinach południowych,
włamali się do domu przy Poznańskiej, skąd skradli bi
żuterię o wartości około 850 zł,
16.09 - z samochodu Skoda Octavia skradziono torbę
z laptopem. Straty około 3 tys. zł,
23.09 - zatrzymano poszukiwanego mieszkańca Pu
szczykowa i doprowadzono go do aresztu,
25.09 - nieznani sprawcy po włamaniu do budynku biurowo-mieszkalnego w Puszczykowie skradli palety z ce
głami oraz część systemu alarmowego. Straty ok. 1.600 zł.

NOC STOP
Mieszkańcy Puszczykowa mogą odbierać w Komisariacie Poli
cji przy ulicy Poznańskiej naklejki i broszury dotyczące akcji NOC
STOP. Każdy z kierowców dostaje dwie nalepki z hologramem,
które umieszcza na szybie od wewnątrz. Tym samym informuje,
że nie będzie jeździł samochodem w nocy. Jeżeli funkcjonariusze
zobaczą takie auto między godz. 23.00 a 4.00 nad ranem, muszą
je skontrolować. Naklejki są w specjalny sposób ponacinane. Na
wet po ich zerwaniu, na szybie pozostają fragmenty hologramu,
który trudno usunąć.
Naklejki można odbierać nieodpłatnie od poniedziałku do
piątku w godzinach 10 -12.

Komitety Wyborcze!
Do październikowego Echa Puszczykowa dołączony
zostanie specjalny „Dodatek Wyborczy". W publikacji
tej przedstawimy sylwetki wszystkich kandydatów na
Burmistrza Puszczykowa i Radnych Rady Miasta Pu
szczykowa.
Redakcja prosi o dostarczenie do kancelarii Urzędu
Miasta Puszczykowa, w miarę możliwości w wersji
elektronicznej, krótkiej notki biograficznej (750 zna
ków) oraz zdjęcia „legitymacyjnego” .
Materiały dotyczące kandydatów na radnych zbiera
ne są do 14 października, a kandydatów na Burmistrza
do 19 października 2006 roku.

Straż Miejska
■ nałożono 82 mandaty, pouczono 44 osoby
wprzekazano 216 zgłoszeń do podmiotów zajmujących się
utrzymaniem czystości na terenie miasta,
■ zabezpieczono miejsca, w których przewróciły się drze
wa: na ul. Studziennej, Piaskowej, Słonecznej,
* asystowano przy profilaktycznej wycince drzew na uli
cach: Wysokiej, Jałowcowej, Przy murze, Matejki,
Kwiatowej, Fiedlera,
■ przewieziono bezpańskiego psa rasy Labrador do przy
tuliska w „Eko Rondo” (suczka, bardzo łagodna, czeka
na nowego właściciela),
■ przeprowadzono kontrole przy użyciu fotoradaru na ul.
Wysokiej, Piaskowej, Studziennej, Poznańskiej, Dwor
cowej,
■ kontrolowano umowy na wywóz odpadów z posesji
(6 razy),
»zabezpieczano Festyn „Muzyka na Zakolu” wraz
z Agencją Ochrony „Rak Serwice” i funkcjonariuszami
Policji.
Piotr Bernaciak Komendant Straży Miejskiej

odeszli od nas...
Władysław Janukowicz

Mieczysław Dykiert
ur. 30.10.1927
ur. 04.06.1946
ur. 17.03.1926
ur. 26.12.1936
ur. 25.09.1962
ur. 06.09.1938
ur. 20.02.1927
ur. 26.05.1938

zm.
Krystyna Władysława Ludwiczak
zm.
Henryka Naskręt
zm.
Danuta Anna Nowak
zm.
Grzegorz Andrzej Nowak
zm.
Marian Józef Parzy
zm.
Monika Projs
zm.
Teodozja Błaszczyk
zm.

31.08.2006

ur. 02.05.1934

27.08.2006

ur. 14.07.1956

26.08.2006
13.09.2006

zm. 20.09.2006
Wacław Sidor
zm. 19.09.2006
Zygmunt Czajka

ur. 09.11.1929

zm. 19.09.2006

04.09.2006

Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

15.09.2006

śp. Ireny Wojciechowskiej

12.09.2006

a szczególnie mieszkańcom
ul. Działkowej w Puszczykowie

24.09.2006

Rodzina

POZAMI

P am iątko w ą ta b lic ę , zap ro jektow an ą
i wykonaną przez Romana Kosmalę, uro-1
czyście odsłonili Jan Grabkowski, Staro
sta Poznański oraz Jadwiga Dąbrowska,
córka patrona szpitala w Puszczykowie.

Święto
Szpitala

ła się 15 września 2006 roku w Pu
szczykowie. Święto tej dużej, wielospecjalistycznej placówki, która pełni
obecnie ważną rolę w zapewnieniu
bezpieczeństwa medycznego pacjen
tom z rejonu aglomeracji poznańskiej,
skupiło także wielu innych ważnych
gości, w tym posłów na sejm, przed
stawicieli świata nauki, lokalnych
władz samorządowych oraz dawnych
i obecnych pracowników szpitala.
Pamiątkową tablicę, wykonaną
przez Romana Kosmalę, poznańskie
go artystę plastyka, odsłonili wspólnie
Jan Grabkowski, Starosta Poznański
oraz Jadwiga Dąbrowska. Spotkanie
P a m ią tk o w y m edal za p ro je k to w a ł
i w ykon ał Krzysztof Jakubik
było także okazją, aby podziękować
pracownikom szpitala za ich wkład
w ratowanie zdrowia i życia. Zostali firmy, co pozwoliło uratować go przed
oni uhonorowani pamiątkowymi me upadkiem. Jan Grabkowski, podzię
dalami Starosty, wykonanymi specjal kował m.in. Małgorzacie Stryjskiej
nie na tę okazję przez Krzysztofa J a  i Waldy Dzikowskiemu, posłom na
sejm oraz radnym powiatu, burmi
kubika, profesora ASP w Poznaniu.
Starosta podziękował także oso strzom i wójtom okolicznych gmin, za
bom, które przyczyniły się do urato szczególny wkład w pomoc szpitalowi.
Ostatnim etapem wydarzenia było
wania szpitala. Przypomnijmy, że
pierwszego stycznia 1999 roku szpital otwarcie wystawy poświęconej Stefa
w Puszczykowie został przejęty przez nowi Tytusowi Dąbrowskiemu, przy
powiat poznański, następnie radni po gotowanej przez dr Danutę Płygawko
wiatu podjęli decyzję o jego wydzier z Instytutu Historii UAM oraz Józe
żawieniu firmie z Gdańska. Nie był to fa Malinowskiego z archiwum PAN.
jednak dla szpitala dobry okres. Nowe Ekspozycji towarzyszyła prezentacja
wybory samorządowe z 2002 roku dziejów szpitala od jego powstania do
zmieniły sytuację. Rada Powiatu, na chwili obecnej.
Nadanie szpitalowi imienia zakoń
wniosek Jana Grabkowskiego, Staro
sty Poznańskiego podjęła decyzję czyło obchody 30-lecia placówki.
Tomasz Morawski, Gabinet Starosty
o przejęciu szpitala z rąk gdańskiej

o ponad trzydziestu latach
od oddania do użytku, szpi
tal w Puszczykow ie zyskał
patrona. Został nim prof. Stefan
Tytus D ąbrow ski, w ybitny le 
karz, biochem ik, rektor U niwer
sytetu Poznańskiego, poseł na
sejm I I RP.
Uroczystość, na którą przybyły J a 
dwiga Dąbrowska, córka patrona mie
szkająca obecnie w Paryżu oraz Mał
gorzata Ilukowicz, wnuczka profeso
ra, a jednocześnie poznanianka, odby
P

Slefan Dąbrowski u ro d ził się 31 s tyc zn ia 1 8 7 7 roku w W a rs za w ie , w ro d zin ie in telig en ckiej. S tu d io 
w a ł na W y d zia le L eka rs kim U n iw e rs y te tu W a rs za w s k ie g o , b ył c zło n kie m i styp e n d y s tą K rako w skiej
A ka d e m ii U m ie ję tn o ś c i. D zięki te j in stytu cji d o ks zta łca ł się w P aryżu , g d zie za jm o w a ł się za g a d n ie 
n iam i z d zied zin y ch em ii fizjo lo g iczn ej. P ro fe s o r S tefan D ą b ro w s k i z m a rł 2 3 m a rc a 1 9 4 7 roku i s p o 
c zyw a na le śn ym c m e n ta rzu w P u s zczy ko w ie .
P o p o w ro c ie do P olski p ełn ił w życiu n a u k o w y m i p o lityc zn y m n asze g o kraju w ie le w a żn y c h fu n k cji:
1 8 9 5 -1 9 0 0 : czło n ek za rzą d u Z w iązk u M ło d zie ży P olskiej „ Z e t” ,
1 9 1 0 -1 9 1 3 : p ro fe s o r A ka d e m ii R o ln iczej w D u b la n a ch ,
1 9 1 3 -1 9 1 9 : p ro fe s o r ch em ii i fizjo lo g ii ży w ie n ia A k a d e m ii M e d y c y n y W e te ry n a ry jn e j w e L w o w ie ,
1 9 1 9 -1 9 4 6 : p ro fe s o r U n iw e rs y te tu P o zn ań sk ieg o (1 9 4 5 -1 9 4 6 re k to r),
Od 1 9 2 8 czło n ek P olskiej A ka d e m ii U m ie ję tn o ś c i,
1 9 2 0 -1 9 2 1 : w ic e m in is te r s p ra w za g ran iczn yc h ,
1 9 2 2 -1 9 2 7 : czło n ek ko m isji se jm o w y c h : zd ro w ia , s p ra w za g ran iczn yc h i w o jsk a,
1 9 2 2 -1 9 3 5 : p o se ł na S e jm .

ISO dla szpitala
N Z O Z Szpital w Puszczykow ie im . prof. Stefana Tytusa
Dąbrowskiego Sp. z o.o. otrzymał certyfikat jakości ISO 9001:2000. Z
rąk D om iniki Zielińskiej, z firmy certyfikującej D NV , dokum ent
potwierdzający standard świadczonych usług odebrała, 15 w rześnia 2006
roku, Izabela Grzybowska, Prezes Zarządu szpitala. ISO 9001:2000 jest
św iadectwem inform ującym pacjentów o w ysokim poziom ie opieki
medycznej w szpitalu w Puszczykow ie. To także dowód kw alifikacji
lekarzy i personelu m edycznego puszczykow skiej jednostki.

Tomasz Morawski, Gabinet Starosty

Na zdjęciu od lewej:
Izabela Grzybowska,
Prezes Zarządu NZO Z
Szpital w Puszczyko
w ie im. Stefana Ty
tu sa Dąbrowskiego
oraz Dominika Zie
lińska z firmy certyfi
kującej DNV.
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Szpital w Puszczykowie je st i będzie - zapewnia Jan Grabkowski, Starosta Poznański

Szpital przetrwa
N iedaw no „Gazeta Wyborcza”
doniosła, że kom ornik w ystaw ił
szpital w Puszczykow ie na licy 
tację i to po bardzo okazyjnej
cen ie. Czy szp ita l zostan ie
sprzedany?
Jan Grabkowski: - Rzeczywi
ście, pojawiło się takie ogłoszenie.
Oficjalnie jednak informuję, ie ani
ja ani Zarząd Powiatu Poznańskie
go nie dopuści do jego sprzedaży.
Szpital ma długi, które powstały nie
z winy obecnego Zarządu szpitala
i powiatu, a w wyniku niewłaściwe
go zarządzania placówką przez po
przednie kierownictwo. Jednak od
przeszło dwóch lat regularnie spła
camy zadłużenie. Kiedy przejmowa
łem szpital z rąk spółki z Gdańska,
placówka winna była około 25 m i
lionów złotych ponad 100 wierzycie
lom, do tego dochodziło blisko 5 m i
lionów zobowiązań wobec załogi.
Dziś zostało ju ż tylko kilku wierzy ry samorządowe. Dlaczego np. arty my dobry kontrakt z NFZ, jako jedy
cieli i około 4 milionów długu. kuł w „Gazecie Wyborczej” ukazał ni posiadamy lądowisko dla heli
Wśród nich jest firma, która skiero się teraz? To chyba nie przypadek. kopterów z prawdziwego zdarzenia.
wała wniosek do komornika. Skoro Dodatkowo dzieje się to w dniu, Takie, które spełnia wszelkie normy
więc pojawiło się ju ż takie ogłosze w którym szpital oficjalnie otrzymu Unii Europejskiej. Co za tym idzie,
nie, to pewne procedury zostały uru je imię prof. Stefana Tytusa Dą podwyższeniu ulegnie też kontrakt
chomione. Teraz musimy się sku browskiego. Duże, historyczne wyda z NFZ. Wciąż pamiętamy także o in
tecznie bronić.
rzenie dla szpitala. Zarazem zamie westycjach, kupujemy nowy sprzęt.
szanie, niepokój wśród personelu Wkrótce powstanie szpitalny oddział
W jak i sposób zam ierza Pan to i pytania co z dalej? Tutaj pracuje ratunkowy. Jego koszt to prawie 3,5
zrobić?
przecież 500 osób, hospitalizowa miliona złotych. Poza tym na rato
- Po pierwsze złożyliśmy oficjalną nych jest rocznie przeszło 11 tysięcy wanie szpitala powiat poznański
skargę do Sądu Okręgowego w Po pacjentów. To było bardzo brzydkie wydal ju ż kilkanaście milionów. Czy
znaniu na rażące zaniżenie wartości zagranie. Było mi przykro, tym bar przy tej skali nakładów ktoś nor
majątku. Jak to możliwe, aby szpi dziej, że sprawa licytacji była znana malny może mówić, czy myśleć o li
tal był wart tylko tyle? Po drugie, ju ż od kilkunastu dni, to nie była kwidacji szpitala? Mało tego, są re
chcemy porozumieć się z wierzycie wiadomość z ostatniej chwili. To alne plany by stał się on jednym
lem, który pojawił się w ostatniej wszystko sprawia, że należy zasta z wiodących - obok poznańskich
chwili i nie chce merytorycznie roz nowić się, czy ktoś nie chce przypad placówek na Kurlandzkiej i Lutycmawiać z kancelarią prawną, która kiem wykorzystać zamieszania wo kiej - w Wielkopolsce.
reprezentuje nasze interesy. Uważa kół szpitalnego zadłużenia w kam 
Rozumiem w ięc, że będzie pan
on bowiem, że same tylko karne od panii wyborczej?
kontynuow ał w alkę o szpital?
setki dadzą mu dużo więcej, niż naj
A konkurencja?
- Tak. Jeszcze w tym roku spłaci
lepsza lokata w banku. Mam jednak
Oczywiście nie śpi. To może wy my całe zadłużenie szpitala, myśli
ju ż pomysł, jak rozwiązać całą sytu
ację. Choć wciąż zastanawiam się, dawać się nierealne, ale i na tym po my o poważnym remoncie obiektu.
komu zależy na tym, by szkodzić lu mamy konkurentów. Tak dużo Mogę więc zapewnić wszystkich, że
sprawie szpitala.
przecież mówi się teraz o likwidacji szpital będzie działał i leczył. Nie
placówek służby zdrowia, o kontrak dopuścimy do licytacji.
To znaczy?
tach dla nich. Szpital w Puszczyko
D z ię k u ję z a w y ja ś n ie n ia .
- Chodzi mi o zbliżające się wybo wie jest konkurentem dla wielu. M a
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O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
z dnia 13.09.2006 roku
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach,
granicach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej
komisji wyborczej w Puszczykowie dla wyborów do rady miasta, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego
oraz wyboru burmistrza.

N r okręgu

G ra n ice o k r ę g u - U lic e

L iczb a w y b ie r a n y c h r a d n y c h

I.

Bukowa, Boczna, Brata J. Zapłaty, Cicha,
Czarnieckiego, Chabrowa, Dębowa, Gliniana, Grzybowa,
Gołębia, Jaworowa, Jałowcowa, Jarosławska, Konwaliowa,
Krzywa, Krańcowa, Klasztorna, Kręta, Krótka, Morenowa,
Makowa, Na Skarpie, Przecznica, Przy Murze, Polna,
Pszeniczna, Rolna, Sasankowa, Studzienna, Sobieskiego,
Stroma, Urocza, Wrzosowa, Zalesie, Żwirowa, Żytnia.

3

II.

Cienista, Działkowa, Jodłowa, Jasna, Klonowa,
Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Miodowa, Owocowa,
Poznańska od nr 2-56 i 1 do 57, Podleśna, Prof. I.
Dąbskiej, Rządowa, Robocza, Różana, Wierzbowa,
Wodziczki, Wczasowa, Wysoka, Zielona, Źródlana.

2

III.

Andersonów, Akacjowa, Chrobrego, Kosińskiego,
Kościelna, Kopernika, Ks. I. Posadzego, Magazynowa,
Nowa, Ogrodowa, Podgórna, Poznańska od nr 58 i 59 do
końca, Powstańców Wlkp. Piesza, Piaskowa od nr 1 do 19
i nr 2 do 28, Słoneczna, Sosnowa, Strażacka, Topolowa,
Wąska, Wiosenna.

3

IV.

Brzozowa, Fiedlera, Gwarna, Jackowskiego,
Kasztanowa, Kasprowicza, Libelta, Langego, Leśna,
Łukaszewicza, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Piaskowa
od nr 30 do końca i od nr 21 do końca, Parkowa,
Przyszkolna, Pułaskiego^ Ratajskiego, Reja, Reymonta,
Słowackiego, Spokojna, Świerkowa, Wydmowa,
Wawrzyniaka, Wiązowa, Zacisze, Zaułek, Żupańskiego.

2

V.

Bałtycka, Czarna, Dworcowa od nr 29 do 105 i 18 do
76a, Grochowa, Graniczna, Grunwaldzka, Gąjowa,
Jastrzębia, Kochanowskiego, Kościuszki, 3 Maja od nr 40
do końca numery parzyste z wyłączeniem numerów 42 i
44, Moniuszki, Matejki, Mazurska, Odskok, Prusa,
Pomorska, Sokoła, Solskiego, Wspólna, Wyspiańskiego.

2

VI.

Bema, Berwińskiego, Dworcowa od nr 2 do 16 i od nr 1
do 27, Dąbrowskiego, Fiołkowa, Jaskółcza, Kosynierów
Mił., Kraszewskiego, Konopnickiej, 3 Maja od nr 1 do 75 i
od nr 2 do nr 38 i numery 42 i 44, Nadwarciańska, Niwka
Stara, Nowowiejskiego, Norwida, Nizinna, Niepodległości,
Niezłomnych, Narcyzowa, Nowe Osiedle, Radosna, ,
Słowicza, Śląska, Środkowa, Tulipanowa.

3

Sil

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej: Urząd Miejski w Puszczykowie ul. Podleśna 4, (budynek B- sala sesyjna)
Burmistrz Miasta - Janusz Napierała
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Rada Miasta Puszczykowa
P o d c z a s s e s ji 12 w r z e śn ia 2006 rok u , R a d a M ia sta P u sz c z y k o w a p r z y ję ła 13 u c h w a ł. P o n iż ej
p r e z e n tu je m y ic h s k r ó to w e o m ó w ie n ie , n a to m ia st p e łn e w e r sje u c h w a ł w ra z z z a łą c z n ik a m i
d o stę p n e są w U r zę d z ie M ia sta i n a str o n ie w w w .p u sz c z y k o w o .p l.
Uchwała Nr 239/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z 12 września
2006 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 190/05/IV Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 29.12.2005r w sprawie uchwalenia budżetu
miasta na 2006 roku.
Dochody budżetu Miasta wzrosły łącznie o kwotę 319.000 zł, na
którą złożyły się wpływy z tytułu (kwoty zaokrąglone):
■ Odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wie
czystego nieruchomości - 133.500 zł,
■ Podatków i opłat lokalnych - 58.000 zł,
■ Odsetek od lokat - 52.000 zł,
Wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych 45.000 zł,
te Darowizn na rzecz Miasta - 11.000 zł,
* Dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie programu dożywia
nia (pomoc społeczna) - 9.900 zł.
■ Dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie pracodawcom ko
sztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników) 9.600 zł,
Jednocześnie Rada przyjęła zwiększenie wydatków z budżetu
Miasta na łączną kwotę 319.000 zł (kwoty zaokrąglone), w tym na:
«Oświatę i wychowanie (m.in. na zakup wyposażenia oraz na po
krycie wzrostów cen za energie elektryczną i ogrzewanie) 133.000 zł,
■ Na gospodarkę komunalną (w tym na budowę przyłączy i sieci ka
nalizacyjnej 55.000 zł i na utrzymanie zieleni 7.000 zł) - 62.000 zł,
«Wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 42.000 zł,
Wydatki na administrację (głównie na zakup sprzętu komputero
wego i oprogramowania) - 40.000 zł,
* Pomoc społeczna - 40.000 zł.
Uchwała Nr 240/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z 12 września
2006 roku w sprawie: zmiany Uchwały 231/06/IV Rady Miasta Pu
szczykowa w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wy
konania budżetu miasta Puszczykowa za I półrocze roku budżeto
wego.
Zmiany w przyjętej uprzednio przez Radę Miasta uchwale wyni
kają z wniosków przekazanych przez Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2006 roku.
■ ■ ■

Uchwały Rady Miasta Puszczykowa z 12 września 2006 roku
od nr 241/06/IV do nr 245/06/IV w sprawie: wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Puszczy
kowa.
Dzierżawcy złożyli wnioski o sprzedaż działek położonych
w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej. Działki te są dzierżawio
ne na podstawie umowy dzierżawy z dnia 8.09.2004r, a okres
dzierżawy został ustalony na czas większy niż 10 lat na podsta
wie uchwały Rady Miasta Puszczykowa z nr 128/04/IV z dnia
07.09.2004 roku. Dzierżawcy ponieśli nakłady przez zabudowę
nieruchomości zgodnie z zatwierdzoną Koncepcją zagospodaro
wania CENTRUM przyjętą przez Radę Miasta Puszczykowa
Oświadczeniem nr 2/S45/02/III z dnia 04.02.2002 roku, co zosta
ło potwierdzone przez architekta prowadzącego nadzór autorski.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje, że Rada
może wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym pod
warunkiem ,że umowa dzierżawy zawarta została na czas dłuższy
niż 10 lat i nieruchomość została zabudowana na podstawie ze
zwolenia na budowę.

Uchwała nr 246/ 06/IV Rady Miasta Puszczykowa z 12 września
2006 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo
ści stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Nieruchomość położona jest przy ulicy Żytniej, a jej kupnem za
interesowane są osoby, których nieruchomości przylegają do dział
ki. Wartość działki została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowe
go, na podstawie jego opinii ustalono cenę wywoławczą z uwzglę
dnieniem podatku VAT. Działka nie jest niezbędna dla realizacji za
mierzeń inwestycyjnych Miasta Puszczykowa.
■ ■ ■

Uchwała nr 247/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z 12 września
2006 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo
ści stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Działka została wydzielona w celu zapewnienia dojazdu do innej
nieruchomości. Nieruchomość zbywana jest w drodze bezprzetar
gowej, ponieważ jest niezbędna do poprawienia warunków zago
spodarowania nieruchomości przyległej i ze względu na swój cha
rakter, jak i powierzchnię, nie może być zagospodarowana jako
odrębna i stanowić będzie drogę dojazdową do posesji.
■ ■ ■

Uchwała nr 248/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z 12 września
2006 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
na rzecz Miasta Puszczykowa.
Działka jest wykorzystywana jako droga dojazdowa do szeregu
posesji położonych przy niej. Jest uzbrojona we wszystkie media.
Wykup nieruchomości przez miasto znacznie ułatwi wszelkie dzia
łania zarówno mieszkańców przyległych nieruchomości, jak i pro
wadzenie prac inwestycyjnych przez Miasto.
■ ■ ■

Uchwała nr 249/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z 12 września
2006 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
na rzecz Miasta Puszczykowa.
Wymienione w uchwale działki powstały w wyniku podziału tere
nu przy ulicy Poznańska - Kościelna, wykonanego zgodnie z pla
nem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2001 roku. Przezna
czone są pod drogi publiczne i parking . Nabycie działek pozwoli na
realizację zabudowy „rynku".
■ ■ ■

Uchwała nr 250/06/IV z 12 września 2006 roku w sprawie: wy
rażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Puszczykowa.
Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się do Burmistrza Miasta Pu
szczykowa z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę dzierżawcy
terenu znajdującego się przy ulicy Poznańskiej, uzasadniając tę pro
pozycję sytuacją osobistą . Jednocześnie zaproponował jako dzier
żawcę osoby, na rzecz których dokonała cesji wszelkich praw zwią
zanych z nakładami poniesionymi na przedmiot dzierżawy .
■ ■ ■

Uchwała Nr 251/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z 12 września
2006 roku w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w N.Z.O.Z. Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dą
browskiego Spółka z .o. o.
Burmistrz Miasta, w celu umożliwienia pacjentom szpitala w Pu
szczykowie udziału w głosowaniu w wyborach samorządowych do rad
gmin, powiatów i sejmików województw, zwrócił się z wnioskiem do
Rady Miasta o utworzenie w szpitalu obwodu odrębnego. W celu utwo
rzenia takiego obwodu, konieczne jest podjecie niniejszej uchwały.
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„Echo Puszczykowa”
w ydaw ca: Urząd M iasta.
Adres redakcji: Urząd Miasta, ul. Podleśna 4,
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D. Bartkowiak, M . Cichocki, R. Łukawski,
skład tekstów , korekta: redakcja
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do w iado m ości redakcji).
Nie b ierzem y o dpow iedzialności
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Kurs hiszpańskiego
W Centrum Nauczania „ABC
Plus” w Starej Szkole można sko
rzystać z bezpłatnego, miesięczne
go kursu języka hiszpańskiego.
Wszystkich chętnych prosimy o za
pisy w sekretariacie przy ul. Wyso
kiej 1 lub tel. 061 819 46 83.
REKLAMA ■ REKLAMA I I REKLAMA *
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A z ie ?

?

02.10 - Dzień Chłopca - Szkoła Podstawowa nr 1,
06.10 - „Rajd Marceliński” - organizowany przez Warsztaty Terapii Zajęcio
wej „Pomoc Maltańska” w Poznaniu - Dom Pomocy Maltańskiej w Pu
szczykowie,
07.10 - V Powiatowy Turniej Bocce w Dopiewie - Dom Pomocy Maltańskiej
w Puszczykowie,
08.10 - Bieg św. Huberta - impreza jeździecka organizowana przez Stajnię
i Klub Jeździecki Niwka - zawody dla młodzieży,
12.10 - Bieg św. Huberta - impreza jeździecka organizowana przez Stajnię
i Klub Jeździecki Niwka - zawody klubu,
13.10 - Pasowanie na uczniów - Gimnazjum nr 1,
14.10 - Wyjazd seniorów PZERil do teatru muzycznego na przedstawienie
pt. „Porwanie Sabinek”,
15.10 - Integracyjny Rajd Samochodowy - Fundacja im. Królowej Polski św.
Jadwigi,
20.10 - Ślubowanie Pierwszoklasistów - Szkoła Podstawowa nr 1,
20.10 - 30-lecie Klubu Piłkarskiego Las Puszczykowo - restauracja „Hubertus” (godz. 17.00),
25 - 26.10 - zawody w tenisie stołowym w Śremie organizowane przez
Odział Regionalny Olimpiad Specjalnych Wielkopolskie Poznań - Dom
Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.
W Muzeum Pracowni - Literackiej Arkadego Fiedlera można oglądać wy
stawę fotograficzną zatytułowaną „Wyprawy do Meksyku Marka i Radosła
wa Fiedlerów śladami Quetzalcoatla - Pierzastego Węża” od wtorku do nie
dzieli w godzinach od 10.00 do 16.00.
REKLAMA I I REKLAMA *
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e-mail: marcin.walma@interia.pl

ItCDAIA/
Puszczykowo, ul. Poznańska 73
U C r H W tel./fax (0-61) 813-39 86, 660 532 476
, , Zawsze ciepło, zaw sze cicho, zaw sze p rz y je m n ie ”
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Jesteśmy z Państwem Już 15 lat

O KN A

ie d y ?

tel. 061 8304 101
608 237 902

S tu d io U rod y „M agda”
Mosina, ul. Topolowa 5

■Kosraetyka-Solariui-Masaż leczniczy
P R O J E K T Y

U R A F IC Z N E

foldery, w izytów ki, etykiety, I020 itp.
t e l. ( U ) 6 0 4 4 1 5 1 6 5
^ p i l o g . p i

N o w o ś ć - Masaż kamieniami
T e l. 0 6 1 8 1 3 2 3 8 4
Producent odzieży m ę s k ie j,
m łodzieżow ej i dam skiej

Wejdź na naszą stronę w w w .e p ilo g .p l
Spośród 3 5 00 0 tytułów wybierz interesujące Cię książki
P o ró w n a j c e n y z innymi księgarniami i wybierz
korzystniejszą ofertę.
Skorzystaj z d arm o w ej d o s ta w y na terenie Puszczykowa
i Mosiny

Zapraszam y na w w w .epiloq.pl

u nas kurtki ■kożuchy (eko) ■blezery już od 50 ZłotjfCh!
pon. - pt. od 8" do 1500, sob. 10“ -14fl
62-040 Puszczykowo, ul Wczasowa 8a (100 m od stacji w Puszczykowie)
tel.: 061 8133 421 www.alm ar.poznan.pl

