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Odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości,
odrobiny św iatła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi,
radości w sm utku dzięki ludzkiej miłości,
nadziei na lepsze ju tro w chwilach niepokoju
M arek Błajecki
Przew odniczący R ady Miasta Puszczykow a

M ałgorzata O rnoch Tabędzka
B urm istrz Miasta P uszczykow a
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Rozmowa z Małgorzatą Ornoch Tabędzką

Prostowanie ścieżek
Za P an ią p ierw szy ty d zień p eł
n ien ia ob ow iązków B urm istrza
P u szczy k o w a . J a k ie p rzy n ió sł
w rażenia?
- Generalnie pozytywne. Co praw
da spadł na mnie deszcz spraw,
których nie przewidywałam i m usia
łam stać się ekspertem od wszystkie
go, ale dzięki dużej pomocy pracow
ników Urzędu M iasta radzę sobie.
Dałam sobie prawo do niepodejmo
w ania decyzji natychm iast. Pochop
ne kroki mogłyby odbić się negatyw
nie na niektórych działaniach nie
zbędnych do realizacji w przyszłym
roku. Tam gdzie to możliwe chcę uni
kać decyzji doraźnych, i wprowadzać
rozwiązania systemowe.
Gdyby m iała P an i w trzech sło 
w ach op isać o sta tn ie dni.
- Pięknie określił to ojciec Bogdan
Swoiński w czasie mszy za Radę
M iasta i pracowników Urzędu Mia
sta w nowej kadencji. Użył tylko
dwóch słów: prostowanie ścieżek.
Jak ą w ięc ścieżk ę ch ce P an i
w ytyczać?
- Jestem człowiekiem środka. S ta
ram się kierować racjonalnymi argu
mentami, a nie emocjami. Ten pierw
szy okres, to czas na dogłębną anali
zę, na ocenę tego co było dobre, a co
złe, co można zrobić lepiej, a co zosta
wić bo funkcjonuje optymalnie.
C zęść m ieszk a ń có w oczek u je
n atych m iastow ych zm ian.
- Są pewne problemy, których na
pewno nie rozwiąże się od razu, mi
mo, że wielu ma takie oczekiwania.
Zwłaszcza, jeśli wiążą się z decyzjami
finansowymi. N atura nie znosi pust
ki, zaspokajanie potrzeb jednych,
może dotknąć innych. Obiecuję jed
nak, że o wszystkich sprawach mogą
cych wzbudzić kontrow ersje będę
starała się rozmawiać z mieszkańca
mi, będę chciała poznać ich opinię.
Widzi ju ż P an i tak ie problem y?
- Wielu ludzi pyta m.in. o naukę
pływ ania. Zafundowanie dzieciom
przez poprzedniego burm istrza bez
płatnej nauki pływania i gry w teni
sa było o wiele łatwiejsze wtedy, gdy
dotyczyło jednego kw artału i było
uzasadnione politycznie. Pam iętaj
my, że był to gorący okres kam panii
wyborczej. Z wyliczeń które obecnie
otrzymałam wynika, że całoroczna
nauka pływania dla uczniów klas I -

III szkół podstawowych będzie ko
sztowała około 90 tysięcy złotych. J e 
szcze w tej chwili nie wiem czy w pro
inwestycyjnym budżecie, który odzie
dziczyłam po moim poprzedniku,
znajdą się te pieniądze.
C zego
w ię c
m ożem y
się
spodziew ać?
- Z jednej strony pojawiają się gło
sy rodziców, którzy proszą o utrzy
manie bezpłatnych lekcji dla swoich
pociech, a z drugiej strony odzywają
się inni z pytaniem, dlaczego ten pro
gram nie dotyczy dzieci starszych.
Pozwólcie Państwo, że nie odpowiem
dziś ani jednym, ani drugim jak a bę
dzie decyzja. Będzie ona wynikała
z rzetelnej analizy finansowej i dys
kusji w Radzie Miasta.
P rz ew id u je
Pani
zm ia n y
w fu n kcjon ow an iu U rzędu M ia
sta?
- Udało mi się zaprosić do współpra
cy dwie osoby, które mam nadzieję, bę
dą merytorycznym wsparciem tego ze
społu. Jest to Pani Anna Gonet, która
objęła obowiązki zastępcy burmistrza.
Pani Gonet to osoba doświadczona
w pracy samorządowej i jednocześnie
specjalistka od projektów europej
skich. Powołam także Sekretarza Mia
sta. To funkcja, której dotąd w Urzę
dzie M iasta Puszczykowa nie było.
Mam nadzieję, że Rada zaakceptuje
przedstawioną przeze mnie kandyda
turę Pana Macieja Dettlaffa. Jest on
człowiekiem bardzo młodym, ale przy
gotowanym do pracy w administracji
samorządowej i pozyskiwania fundu

szy europejskich. Stawiam na ludzi
młodych, co nie znaczy, że zrezygnuję
z korzystania z doświadczenia pracow
ników Urzędu Miasta.
J e st P an i zw olen n iczk ą ja w n o 
ści i o tw artości ad m inistracji p u 
blicznej.
- Chcę, by kierowany przeze mnie
urząd był otwarty, nowoczesny i pro
fesjonalny, ale osiągnięcie tego celu
będzie wymagało trochę czasu. P ra
gnę także zainwestować w wiedzę
radnych. Jedną z rzeczy, których bra
kowało mi w poprzedniej Radzie M ia
sta był brak szkoleń i możliwości roz
woju dla radnych. Do mojej obecnej
wiedzy na tem at funkcjonowania ra 
dy gminy musiałam dochodzić sama
metodą prób i błędów. Chcę, by od sa
mego początku relacje Burm istrz Rada M iasta opierały się na partner
stwie, współpracy i zaufaniu.
Jaw ność i otw artość wym aga in 
form owania m ieszkańców o sw o
ich zam ierzeniach. Pojaw iły się
głosy, że Echo Puszczykow a prze
stanie istnieć.
- Istnienie prasy lokalnej oceniają
cej, prezentującej różne punkty widze
nia jest jednym z podstawowych ele
mentów życia w demokratycznym
Państwie. Zachęcam więc mieszkań
ców do tworzenia lokalnych gazet.
Niech patrzą na pracę Rady, burmi
strzowi na ręce, niech pytają, komen
tują i oceniają ich decyzje zgodnie ze
znajomością przedmiotu i swoim od
czuciem. Niech piszą również o życiu
miasta. Rolą Urzędu i Rady jest jedy
nie przygotowanie dobrych rzetelnych
informacji, najlepiej w formie serwisu
prasowego, z którego będą mogły sko
rzystać nie tylko lokalne media.
N ależy w ięc liczy ć się ze zm ia
nam i?
- Przypuszczam, że Echo Puszczy
kowa po raz ostatni ukazuje się w ta 
kim kształcie, a w każdym razie po raz
ostatni z reklamami. Jako Informator
Miejski było zawsze finansowane z bu
dżetu Rady M iasta i to dyskusja w Ra
dzie zdecyduje o jego dalszych losach.
Biuletyn informacyjny, który dociera
do każdego domu jest niezwykle waż
nym narzędziem informacji o wszyst
kich decyzjach, postanowieniach i wyda
rzeniach, które związane są funkcjono
waniem Rady Miasta, Urzędu i podle
głych mu jednostek. Nie wyobrażam so-
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apraszamy do przesyłania nam swoich opinii w sprawie tytułu
4L informatora m iejskiego. Je ś li ktoś jest za utrzymaniem tytułu
wystarczy wysłać e-m ail na adres urzędu: um@puszczykowo.pl
o treści TAK, jeśli nie chce pozostawienia obecnej nazwy - o treści NIE.
Odpowiedz' można przesłać również SMS-em; TAK - na numer tele
fonu: 662 140 800 lub NIE na numer 662 140 900. Można także za
głosować osobiście w budynku Urzędu M iasta wrzucając kartkę
z odpowiedzią „ t a k ” lub ,,n ie ” do kartonowego pojemnika, który
będzie wystawiony w holu pierwszego budynku na ul. Podleśnej 4.
Ucieszymy się z każdej dodatkowej opinii na każdy temat.

bie, by Rada zechciała zrezygnować z ta
kiego środka komunikacji z mieszkańca
mi. Pozostaje pytanie o formę i tytuł biu
letynu. Nie chciałabym, by był dalej na
zywany tubą burmistrza, by kojarzył się
z walką polityczną.
Czy je s t w takim razie sen s w y
d aw an ia E cha P uszczykow a?
- Od wielu mieszkańców słyszę, że
przyzwyczaili się do tego iż czytają in
formacje o wydarzeniach, których orga
nizatorem jest pośrednio lub bezpośre
dnio miasto. Jest jednocześnie wiele ko
munikatów związanych z porządkiem,
bezpieczeństwem nowymi przepisami
itd., któiych znajomość ułatwi życie
mieszkańcom. Będą przekazywane
w biuletynie informacyjnym finansowa
nym tylko z kasy miasta. Pobieranie
opłat za reklamy zakwestionowała bo
wiem w ubiegłym roku Regionalna Izba
Obrachunkowa jako działanie niezgod
ne z prawem. Miasto nie może „zara
biać” nawet jeśli chce te pieniądze prze
znaczyć na szczytne cele. Chciałabym
skończyć z dwuznacznością sytuacji,
w której Urząd pobierał kwotę „dobro
wolnej darowizny” wyliczonej na pod
stawie wielkości modułu reklamowego.
O stateczną decyzję ch ce w ięc
P an i sk on su ltow ać z P uszczykow ianam i?
- Chciałabym od mieszkańców
usłyszeć, jakie je st ich zdanie na te
m at kształtu inform atora miejskiego,
a przede wszystkim czy przychylają
się do utrzym ania nazwy Echo Pu
szczykowa. Otwieram dyskusję na
ten tem at. Proszę do nas pisać, tele
fonować. Zapraszamy do wyrażania
swoich opinii w sprawie utrzym ania
tytułu inform atora miejskiego.
P rzyjęcie obow iązk ów B urm i
strza łączy się z brakiem czasu
w olnego. To praca na w ięcej niż
„cały eta t”.
- Trawestując słowa Marii Pawli
kowskiej Jasnorzewskiej mogę powie
dzieć, że „można żyć bez powietrza”.
Kiedyś nie wyobrażałam sobie tygo
dnia bez koncertu, wyjścia do teatru,
w którym bywałam na każdej premie

rze. Od kilku lat moje życie wypełnia
głównie praca. Złośliwi mówią, że je
stem pracoholikiem, ale ja naprawdę
potrafię korzystać z wypoczynku. Te
raz potrzebuję tylko trochę czasu, by
dobrze zorganizować pracę w Urzędzie.
Będę delegować uprawnienia moim za
stępcom. Nie zamierzam sterować nim
Urzędem ręcznie. Mam nadzieję, że za
rok o tej porze powiem, iż udało mi się
przeczytać „Cień wiatru” Carlosa Ruiza Zafona. I jeszcze kilka innych tytu
łów, które czekają na lepsze czasy.
Za rok o tej porze czyli przed
św ięta m i B ożego N arodzenia, ja 
k ie p rezen ty jako G w iazdor ofia 
row ałaby P a n i sw ojem u m iastu?
- Po pierwsze wykupione w całości
Zakole Warty. Po drugie chciałabym,
by na zmodernizowanej ulicy Po
znańskiej stały ładne lampy, a wszy
stkie przewody zasilające były scho
wane pod ziemię. Boje się jednak, że
jest już za późno na wprowadzanie
poprawek do dokumentacji projektu
i niestety pozostaną ohydne betono
we słupy. No i po trzecie chciałabym,
by za rok na naszych ulicach było je
szcze więcej światełek i świątecznych
dekoracji niż w tym roku.
Czego m ożna życzyć Pani?
- Więcej cierpliwości, ponieważ
chciałabym, by wszystko działo się
szybko, a efekty były widoczne zaraz.
No i oddechu, czasu dla rodziny i przy
jaciół. Tym bardziej, że niedługo zosta
nę babcią i chciałabym móc wygospo
darować trochę wolnych kilka chwil
na spacery z wnuczką lub wnukiem.
D ziękuję za rozm ow ę
Dariusz Urbanowicz
B u rm is trz

pon. 14.00 -1 6 .0 0
śr. 8.00 - 10.00
Z -ca B u rm is trza

wt. 13.00 - 15.00
śr. 9.00 - 11.00
S e k re ta rz

pon. 13.00 - 15.00
czw. 8.00 - 10.00

Anna Gonet

Zastępca
Burmistrza Miasta
Puszczykowa
Z wykształcenia
jest ekonomistą,
ukończyła Akade
mie Ekonomiczną
w Poznaniu na
Wydziale Zarzą
dzania na specjal
ności Inwestycje
Kapitałowe i Stra
tegie Finansowe Przedsiębiorstw
oraz Studia Podyplomowe w Wyższej
Szkole Handlu i Finansów Międzyna
rodowych w Warszawie w specjalno
ści Pozyskiwanie i Zarządzanie Fun
duszami Unii Europejskiej. Swoje do
świadczenie zawodowe zdobywała
w Gminie Dopiewo, gdzie przez bli
sko trzy lata, z dużym sukcesem, zaj
mowała się pozyskiwaniem środków
i zarządzaniem projektami.

Maciej Dettlaff

Sekretarz Miasta
Absolwentem po
znańskich uczelni
- Wydziału Nauk
Społecznych UAM
na specjalności
administracja sa
morządowa oraz
Akademii Ekonomicznej - specjal
ność gospodarka regionalna. Do
tychczasowa
kariera zawodowa
związana była ze świadczeniem
usług doradczych i planistycznych
dla wielu urzędów adm inistracji pu
blicznej w naszym regionie i całej
Polsce. Uczestniczył przy opracowy
waniu dokumentów strategicznych
programujących rozwój wielkopol
skich gmin. Pracował w Agencji
W spierania Inicjatyw Lokalnych
S.A., gdzie odpowiadał za przygo
towywanie dokumentów aplikacyj
nych, wymaganych przy ubieganiu
się o dofinansowywanie publicz
nych
projektów
inw estycyjnych
i społecznych.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Zagrajmy razem!
o ju ż p iętn asty raz zagra
p ow o ła n a do ży cia przez
J u rk a
O w siak a
W ielka
O rkiestra Ś w iąteczn ej Pom ocy.
Od samego początku gramy z nią
i my. W czasie XIV finału zebraliśmy
blisko 10,5 tysiąca złotych oraz sre
brną biżuterię. Mieliśmy więc swój
wkład w realizację celu ostatniej
Orkiestry czyli zbiórce pieniędzy dla
ratow ania życia dzieci poszkodowa
nych w wypadkach, w tym na naukę
pierwszej pomocy.
Najbliższy finał WOŚP odbędzie

T

się 14 stycznia 2007 roku, a więc
w czasie, kiedy wielkopolscy ucznio
wie będą mieli ferie zimowe. Z tego
powodu w Puszczykowie nie odbędą
się w szkołach imprezy, co nie ozna
cza, że nie zagramy razem z całą Pol
ską. Młodzież pod opieką nauczycieli
będzie zbierała pieniądze przy ko
ściołach w Puszczykowie. Liczymy na
hojność wszystkich mieszkańców P u
szczykowa oraz sympatię do wolonta
riuszy.
Temat tegorocznego Finału będzie
taki sam, jak przed rokiem. Okazuje

się,
że
pomoc dzie
ciom poszko
dowanym w wy
padkach, ja k i nau
ka pierwszej pomocy, to w Polsce
dziedziny, w których dużo jeszcze jest
do zrobienia. Ale budujące się efekty
ostatniego roku naszych działań Program "Ratujemy i Uczymy Rato
wać" stał się wydarzeniem bezprece
densowym w skali całego świata. Do
tej pory m.in. przeszkolono ponad
2800 nauczycieli!
Red

Zimowe półkolonie
tym roku ferie zimowe roz
poczynają się już w połowie
stycznia. W Szkole Podsta
wowej n r 1 w czasie od 15 do 27
stycznia odbywać się będą "Półkolo

W

nie zimowe" . Serdecznie zaprasza
my dzieci, które w ciekawy i aktyw 
ny sposób chcą spędzić czas wolny od
zajęć. Planujem y wyjazdy na basen,
kręgielnię, do kina i wiele innych

atrakcji. Koszt półkolonii za jeden
tydzień wynosi 45,00 zł, za dwa tygo
dnie 90,00 zł. Zapisy przyjmowane
będą w sekretariacie szkoły.
Tom asz M azur
zdy zespół instruktorów - zawodni
ków z Fischer Demo Team Poland.
Nadmienić należy, że w wyjeździe
uczestniczyli narciarze odnoszący re
gularnie sukcesy w Narciarskich Mi
strzostwach Puszczykowa ostatnich
11 lat. Oprócz miłej i wesołej atmo
sfery dało się odczuć subtelną rywali
zację. Wieczorami spotykaliśmy się
n a omawianiu naszych ćwiczeń. Ko
ledzy z Fischera swoje uwagi i rady
przekazywali posiłkując się filmami
nagranym i w trakcie zajęć. Po części
teoretycznej, dla wielu okazją do
spraw dzenia prawidłowej sylwetki
narciarskiej była dyskoteka w sław
nym klubie K2.
Wyjazd szczęśliwie zakończyliśmy
w piątek podsumowaniem tygodnio
wej pracy na stokach.
Juliusz Łuczak, PTS

a p o czą tk u g ru d n ia 31
c zło n k ó w tw o rzą cej się
sek cji n a rcia rsk iej PTS
odbyło swój p ierw szy gru p ow y
tren in g n arciarsk i w znanej z p o 
p rzed n ich w yjazd ów alp ejsk iej
stacji tren in gow ej M aso Corto.
Tym razem znowu szczęście towa
rzyszyło naszej grupie. Maso Corto
przyw itało nas słoneczną pogodą
oraz doskonałymi w arunkam i śnież
nymi. Śniegu w tym sezonie brakuje

N

w całej Europie, więc radość nasza
była olbrzymia, gdy po wjechaniu na
lodowiec na lodowiec zobaczyliśmy
stoki pokryte grubą w arstw ą białego
puchu.
Zespół nasz został podzielony na
trzy grupy o różnym profilu treningo
wym. Część uczestników pracowała
intensywnie nad ćwiczeniami zada
niowymi, cześć nad techniką jazdy
slalomem, a część nad gigantem. Ca
łość nadzorował od strony technik ja 

W związku zainteresowaniem narciar
stwem w Puszczykowie, członkowie
PTS założyli sekcję narciarstwa alpejskie
go, której zadaniami jest: organizacja
szkoleń dla dzieci I dorosłych, tworzenie
grup sportowych oraz organizowanie wy
jazdów szkolenlowo-wakacyjnych. Wszy
stkie Informacje dotyczące naszej przy
szłej działalności będą bezpośrednio
przekazane na Mistrzostwach w Karpaczu
oraz na stronie Internetowej PTS.
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Co słychać w bibliotece?
w yrem ontow anej B ib liotece, w której je st
zaprojektow any sp ecjaln y k ącik dla d zie
ci, 23 i 24 listop ad a odbył się „Św iatow y
D zień M isia P lu szow eg o ”.
Pierwszego dnia przedszkolaki „Pracowite Pszczółki”
odwiedziły bibliotekę i wzięły udział w konkursie recyta
torskim „Oto Miś”. Przy okazji zapoznały się z funkcjono
waniem „Ikonki” (czytelnia internetow a z bezpłatny do
stępem do Internetu). Wszystkie dzieci zostały nagrodzo
ne książeczkami, a najlepszym recytatorom wręczono dy
plomy.
Drugiego dnia do biblioteki przymaszerowały najmłod
sze dzieci, które w czytelni malowały swojego ukochane
go misia i śpiewały piosenki o misiach. Po dobrej zabawie
wszystkie przedszkolaki otrzymały specjalne książeczki
do nauki czytania.
6 grudnia zorganizowano akcję zachęcającą do korzy
stania z biblioteki „Coś słodkiego dla każdego najmłod
szego”. 14 grudnia odbyła się pastorałka dla dzieci, które cięzca, który w nagrodę otrzyma telefon komórkowy. Zapra
wzięły udział w zorganizowanych przez bibliotekę kon szamy do udziału w kolejnej edycji.
Biblioteka Miejska
kursach „Jesienne drzewo” i „List do św. Mikołaja”. Po
Biblioteka przypomina o zwracaniu przetrzymanych
przedstawieniu najlepsi otrzymali nagrody.
książek.
Do końca stycznia 2007 nie będą pobierane
Przypominamy, że 30 grudnia kończy się II edycja
kary za przetrzymane książki.
„Mistrz wypożyczeń”. W styczniu zostanie ogłoszony zwy-

W

Uważaj na drodze

Spotkanie z gobelinem
M ieszkańcy P uszczyk ow a m ieli kolejną okazję na
sp otk an ie z M arią G ostyllą - Pachucką, która za
prezentow ała gob eliny in sp irow an e m alow idłam i
naskalnym i.
A rtystka je st absolw entką wrocławskiej Akademii
Sztuk Pięknych na Wydziale M alarstw a. Dyplom uzy
skała w 1960 roku w pracowni prof. Eugeniusza Gep
perta. U praw ia m alarstw o akwarelowe, rysunek i tk a 
ninę jako główny kierunek twórczości. Jej prace ekspo
nowano na około 150 wystawach w k raju i poza jego
granicami.
M aria Gostylla - Pachucka jest również absolwentką
Szkoły Muzycznej II stopnia i przez wiele lat uczyła gry
na fortepianie. Nauczanie w szkole muzycznej jest jej dru
gim zawodem. Wpływ muzyki jest widoczny w wyrazie
plastycznym jej prac. Artystka prezentowała już swoje pra
ce w Puszczykowie, kiedy to w Urzędzie Stanu Cywilnego
otwarta była stała wystawa jej twórczości.
Red

D zieci z k las zero w y ch ze Szkoły P od staw ow ej
nr 2 p rzy g o to w a ły i p rzed sta w iły sw oim starszym
kolegom z k las I - III program a rty sty czn y o ru ch u
drogow ym pt. „Uważaj na d rod ze”. Wiersze, piosen
ki i inscenizacje pozwoliły przypomnieć oraz utrw alić
podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się na
ulicy.
Program artystyczny oglądał również gość honorowy pan M arian Timm z Komendy Wojewódzkiej Policji w Po
znaniu, który bardzo chętnie i cierpliwie odpowiadał na
wszystkie pytania i wątpliwości dzieci związane z wypad
kami, przestępstwam i i pracą policji.
Red

rozmaitości
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Inwazja Aniołów
zeczy w iście ostatn io P u szczyk ow o było m iej
scem praw dziw ej in w azji Aniołów. W szystko
za sp raw ą u czestn ik ó w i kadry D om u P om o
cy M altańskiej w P u szczyk ow ie. 7 grudnia zorgan i
zow ali w S ali Parafialnej K ościoła pw. Św. J ózefa
„Wieczór z A niołam i”. B yła to (przed )św iąteczn a
im preza, w której uczestniczyło ponad 250 osób,
w tym ok. 150 niepełnospraw nych intelektualnie z 18
p laców ek , stow arzyszeń , szkół, w arsztatów terapii
zajęciowej, środow iskow ych dom ów pom ocy społecz
nej z Mosiny, D opiew ca, L isów ek, P uszczyk ow a,
Swarzędza, Owińsk, Wir, K olanów ka C hrzypska
W ielkiego, P ozn an ia i P u szczykow a.
W trakcie „Wieczoru z Aniołami” zaprezentowano świą
teczne prace wykonane przez poszczególne ekipy Zostały
one wykonane w ramach ogłoszonych przez nasz Dom kon
kursów: „Klimat Świąt” (praca plastyczna) oraz ,Anioł” (fi
gura przestrzenna). Efekt był naprawdę imponujący - po
nad trzydzieści obrazów i 20 aniołów. Dzięki nim Sala im.
Jan a Pawła II przybrała świąteczny nastrój. Trzecie zada
nie polegało na napisaniu tekstu „Opowiedz mi o Jan ie...”.
R

Trzydzieści, w większości bardzo osobistych tekstów, wy
dano w formie małej antologii. Każdy z uczestników spo
tkania mógł otrzymać jeden egzemplarz. W czasie spotka
na zaprezentowano również mini spektakl teatralny „Dwa
programy”. Aktorami byli niepełnosprawni uczestnicy Do
m u w Puszczykowie, a całość przygotowała pani Małgorza
ta Kaczmarek - Łuczka, terapeuta. Spektakl zmuszał do
zastanowienia się, co w trakcie Świąt Bożego Narodzenia
jest tak naprawdę ważne, co stanowi ich istotę.
Stałymi elementami naszych wigilijnych spotkań jest
także kiermasz oraz loteria. Uczestnicy „Wieczoru” mieli
okazję zaopatrzyć się w naprawdę ładne ozdoby i kartki
świąteczne wykonane przez uczestników Domu Pomocy
Maltańskiej w Pszczykowie. „Wieczór z Aniołami” odbył się
m.in. dzięki wsparciu Powiatu Poznańskiego, Urzędu Mia
sta Puszczykowa, Związku Polskich Kawalerów M altań
skich, darczyńców oraz życzliwości O. Bogdana - probo
szcza parafii. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością także
przedstawiciele Starostwa, Urzędu Miasta Puszczykowo (na
czele z panią Burmistrz Małgorzatą Ornoch - Tabędzką), Po
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodków pomocy spo
łecznej, Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, a także
nasi Przyjaciele. Za pomoc w organizacji spotkania dzięku
jemy także dziewczynom z puszczykowskiego gimnazjum.
Styczeń będzie miesiącem, w którym postaram y się
trochę odpocząć po... Świętach oraz „rozpędzać” się do ca
łorocznej pracy. Będziemy przygotowywać się do „VII
Spotkania z Muzyką”, organizowanego w Obornickim
Domu Kultury przez Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku. Pod koniec miesiąca zaczniemy na poważnie my
śleć o kolejnej Wystawie Prac Osób Niepełnosprawnych.
Jerzy Pelowski

W szystkim C zyteln iko m „Echa”
życzymy zdrow ych, spokojnych
Św iąt B ożego N arodzenia oraz pom yślności
w N ow ym R o ku
Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie

Dzień Języków Obcych
Hello Everybody! - tymi słowami rozpoczął
się Dzień Języków Obcych (8 listopada)
w Gimnazjum nr 2 w ramach obchodzonej
już corocznie Ligi Klas. Każdy odwiedzający
naszą szkołę w tym dniu mógł poczuć na wła
snej skórze niezwykły klimat tej imprezy. Ko
rytarze przystrojone były w plakaty promu
jące trzy języki: angielski, niemiecki i francu
ski oraz państwa z nimi związane. Wszędzie
można było zauważyć flagi Wielkiej Brytanii,
Niemiec i Francji, a nawet uczniów ubranych
w tradycjonalne stroje tych krajów.
Cała zabawa rozpoczęła się od krótkich za
dań wykonanych przez uczniów w klasach,
a obejmujących znajomość angielskiego słow
nictwa. Dalsza część dnia odbyła się w sali
gimnastycznej, gdzie uczniowie każdej z klas
przystąpili do konkursu wiedzy o krajach an
glojęzycznych oraz zaprezentowali wcześniej
przygotowane przedstawienia. Uczniowie klas
I przedstawili krótkie scenki dotyczące Brytyj
czyków oraz ich kultury. Mogliśmy się wiele
dowiedzieć o Typowym Dniu Anglika, obejrzeć

Pokaz Mody Brytyjskiej i posłuchać „błahych”
rozmów, w których Anglicy to istni mistrzowie.
Uczniowie grup o niższym stopniu zaawanso
wania wykonali plakaty tematyczne „Wielka
Brytania w moich oczach”, które ozdobiły ścia
ny sali gimnastycznej. Każda z klas II miała nie
co inne zadanie. Uczniowie klasy II a przedsta
wili słynnych Brytyjczyków z literatury, sztuki
i sportu, a także zaprezentowali znane utwory
muzyczne. Klasa II b opowiedziała o fladze
Wielkiej Brytanii oraz poleciła miejsca, które
warto zwiedzić będąc na Wyspach. Mogliśmy
także zobaczyć, jak przygotowuje się prawdzi
we brytyjskie śniadanie. Oglądając taniec klasy
II c, można było poznać szkocki strój ludowy,
usłyszeć kilka słów na temat Rodziny Królew
skiej i obejrzeć pokaz kulinarny, na którym
przygotowano brytyjską jajecznicę na boczku.
Na koniec dnia klasy III zaprezentowały pokazy
multimedialne na temat Irlandii, Stanów Zjed
noczonych i Wielkiej Brytanii. Było to podsu
mowanie wszystkiego, czego mogliśmy dowie
dzieć się na temat krajów Anglojęzycznych,

a szczególnie Wielkiej Brytanii. Podczas Dnia
Języków Obcych każdy, poprzez wspaniałą za
bawę, m ógł dowiedzieć się nieco więcej na te
mat kultury, historii i tradycji krajów angloję
zycznych oraz sprawdzić swoje umiejętności
językow e i aktorskie. Każda z klas wypadła
bardzo dobrze, jednak najlepsza okazała się
klasa I b, która zdobyła największą ilość punk
tów. Gratulujemy!

Adam Łuczak kl.llc

r o z m a it o ś c i
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ieszk a ń cy P u szczy k o w a
z dużą sym patią i życzli
w ością traktują coroczne
św iąteczn e zbiórki żyw ności dla
najbardziej potrzebujących m ie
szkańców Puszczykow a. Młodzie
żowa Rada M iasta przy współpracy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz
nej także w tym roku zorganizowała
w największych sklepach naszego
m iasta kolejną zbiórkę artykułów spo
żywczych. Z zebranych artykułów
żywnościowych (np. m ąka, cukier,
makaron, ryż, słodycze, kawa, herba
ta, konserwy itp.) pracownicy socjalni
przygotowują paczki świąteczne.
Dzięki ofiarności mieszkańców, wiele
najuboższych rodzin może przygoto
wać wieczerzę wigilijną i posiłki świą
teczne. Tradycją stało się też w na
szym mieście spotkanie przedświą
teczne dla osób samotnych, borykają
cych się z problemami życiowymi.
W tym roku MOPS wspólnie z Od-

-------m

M

Andrzejki
w świetlicy
W igilia św. A ndrzeja, czyli p o
pu larn e „Andrzejki” od d aw ien
daw na są tradycyjnym w ieczo 
rem w różb oraz id ealnym p rete
k stem do sp ę d z e n ia n ie z a p o 
m n ian ych ch w il w gron ie przyja
ciół. S p otk an ie andrzejkow e dla
ś w ie tlic y
so cjo tera p eu ty czn ej
funkcjonującej przy MOPS.
Imprezę rozpoczęły koleżanki z n a
szej świetlicy: Angelika, Agnieszka
i Kasia, prezentując korzenie andrzejkowych obrzędów. W dalszej
części wieczoru odbyły się przepro
wadzone pod czujnym okiem wycho
wawców tradycyjne wróżby. Nie za
brakło lania wosku, wspólnego od
czytywania pow stałych wytworów
czy przebijania szpilką serduszek
z imionami przyszłych partnerów.
Całość spotkania, nadając mu mi
styczny wyraz, uświetniły swóją obe
cnością zaproszone wróżki.
Po ta k wyśmienitej .zabawie na
wszystkich uczestników czekały go
rące pizze oraz słodkie ptysie.
Miła atmosfera wieczoru z pewnością
na długo pozostanie w naszej pam ię
ci. Na ogół wróżb nie traktuje się
zbyt poważnie, wielu uważa je za za
bawę, ale są i tacy, którzy twierdzą,
że owe wróżby czasem się spraw dza
ją... więc może warto było spróbować.
Marta Madaj

działami Caritas przygotował wigilij
ny poczęstunek w Stołówce Internatu
LO w Puszczykowie. Wszystkim ofia
rodawcom pragniemy gorąco podzię

g p s
Europejski Fundusz Społeczny

Karol Majewski, kierownik MOPS

Aktywna kobieta

ie le P a ń c ią g le m u si
zm agać się ze stereo ty 
p ow ym p o d zia łe m ról
w życiu zaw odow ym i rod zin 
nym . D om inacja m ężczyzn spra
w ia, że w ielu k ob ietom ciężk o
podjąć pracę czy założyć w łasn ą
firm ę. Do tak ich w ła śn ie osób
sk ierow an y je st Program A kty
w izacji Zaw odowej K obiet w sp ó ł
fin a n so w a n y p rzez E u ro p ejsk i
F undusz Społeczny.
Dla bezrobotnych Pań przygotowa
no szereg kursów i szkoleń, które po
mogą zdobyć kwalifikacje i znaleźć
pracę. Na chętne czekają kursy z za
kresu: obsługi hotelowej, prowadze
nia własnej działalności gospodarczej,
obsługi programów księgowo- kompu
terowych, obsługi kas fiskalnych
i kom putera, obsługi pakietu MS
Office, grafiki komputerowej, opieki
nad dziećmi i osobami starszymi, cho
rymi czy bukieciarstwa. Wraz z k u r
sami zawodowymi można skorzystać
z kursu języka angielskiego oraz do
wiedzieć się, ja k założyć i prowadzić
własną działalność gospodarczą.
Inicjowanie indywidualnej przed
siębiorczości to jedno z głównych za
mierzeń Programu. Uczestniczki za
jęć chcące po raz pierwszy otworzyć
działalność gospodarczą, będą mogły
zapoznać się z problemami, które na
potyka początkujący przedsiębiorca.
W

kować za okazane serce i hojność oraz
życzyć wspaniałych świąt w rodzinnej
atmosferze.

Przygotowano dla nich praktyczne
porady i niezbędne informacje doty
czące tendencji rynku i sposobów
skutecznego poruszania się na nim.
Dwudziestu bezrobotnym Paniom,
które zechcą otworzyć działalność go
spodarczą, program umożliwia ubie
gania się o bezzwrotną dotację w wy
sokości 10 tys. zł!
Celem Program u jest też wyszkole
nie kadry pracowniczej dla przedsię
biorców Poznania i powiatu poznań
skiego. N a życzenie pracodawcy
chcącego zatrudnić uczestniczki Pro
gram u, przeprowadzona zostanie re
krutacja i szkolenie. Wysoki poziom
przygotowania zawodowego gw aran
tuje wykwalifikowana kadra. Wyso
kiej jakości szkolenia prowadzone są
przez specjalistów, realizujących pro
gram aktywnymi metodami, angażu
jącymi wszystkich uczestników, za
równo podczas wykładów, ćwiczeń
grupowych, ja k i zajęć indywidual
nych oraz testów.
Red

Program
Aktyw izacji
Zawodowej
Kobiet
Stary Rynek 77, 61-772 Poznań
0 6 1 8 5 1 39 60
biuro@praca-pazk.pl www.praca-pazk.pl
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Konkurs humanistyczny
i matematyczno-przyrodniczy

Aleksandra i Agnieszka Lis
na podium

Konkursowe
zmagania
W obu puszczyk ow sk ich pod
staw ów k ach odbyły się konkursy
(hum anistyczny i m atem atycznop rzyrod n iczy)
o rg a n izo w a n e
przez K uratorium O św iaty w P o
znaniu. Uczestnicy przez 60 m inut
rozwiązywali zadania testowe spraw
dzające ich wiedzę. Do etapu rejono
wego zakwalifikowali się uczniowie,
którzy zdobyli minimum 90% wyma
ganej liczby punktów.
W konkursie humanistycznym
wzięło udział 37 uczniów z SP 1 i 21
uczniów z SP 2. Do udziału w etapie
rejonowym zakwalifikowali się: Ad
rianna Woroch (VI b) i Krzysztof Wo
źniak (IV b) z Jedynki” oraz Magdale
na Józefiak (VI a), Stanisław Kański
(VI b), Jakub Kowal (VI b), Zuzanna
Światowy (VI b), M arta Zawadzka
(V a) i M arta Fąs (V a) z „dwójki”.
Obok humanistów rywalizowali też
uczestnicy konkursu matematycznoprzyrodniczego. Wzięło w nim udział
13 reprezentantów SP 1 i 25 z SP 2.
Do etapu rejonowego udało się aw an
sować dwojgu uczniów - Antoniemu
Szczęśniakowi (SP 1, VI a) i Agnie
szce Lis (SP 2, VI a).
Gratulujemy wszystkim laureatom
obu konkursów, zaś finalistom życzy
my sukcesu w zmaganiach rejono
wych i awansu do ścisłego finału. Red

Indywidualne biegi przełajowe o mistrzostwo
SZS Powiatu Poznańskiego

Przełajowe medale
ośn ie nam w P u szczy k o w ie n a stęp n e p ok o len ie b iegaczy p rze
łajow ych. Dziewczęta i chłopcy z roczników 1994 i 1995 ze Szkoły
Podstawowej N r 2, po wcześniejszych eliminacjach, wystartowali
w Luboniu w Indywidualnych Biegach Przełajowych o Mistrzostwo SZS Po
w iatu Poznańskiego. Pojechali, pobiegli i wrócili z medalami. Nie zawiodły
nasze utalentow ane bliźniaczki A leksandra i Agnieszka Lis, które nokautu
jąc rywalki zajęły dwa pierwsze miejsca. O podium otarł się P atryk Gerke
zajmując piąte miejsce. Także pozostali młodzi lekkoatleci (M arta Fąs, Alicja
Rost, M agdalena Samol, Adam Halicki) nie zawiedli plasując się w czołówce
kilkudziesięcioosobowej grupy reprezentantów szkół podstawowych powiatu
poznańskiego. Brawo! Życzymy im wytrwałości. Mamy nadzieję, że ich suk
cesy zachęcą innych do upraw iania tej pięknej i tak dostępnej dyscypliny. Po
trzeba tylko świeżego powietrza i atrakcyjnych tras biegowych, a tego mamy
przecież w Puszczykowie w nadmiarze.
Marzenna Johaniewicz
R

Koło Wędkarzy u) Puszczykowie składa serdeczne
życzenia władzom miasta i pracownikom Urzędu,
członkom koła i wszystkim mieszkańcom
z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w 2007 roku.

S ztu k a re cyto w a n ia
„W pisani w h is to r ię ” to cy k l k o n k u rsó w re c y ta 
to rsk ich od b yw ających się w K órniku z okazji N a 
rod o w ego Ś w ięta N iep o d leg ło ści.
W tym roku VI edycja konkursu została poświęcona
twórczości Wisławy Szymborskiej. D ata i miejsce kon
ku rsu nie są przypadkowe. Rok 2006 to 10 rocznica
przyznania poetce Nagrody Nobla, a Kórnik je st Jej ro
dzinnym miastem .
8 listopada w Domu Parafialnym uczniowie klas IV VI szkół podstawowych przedstaw iali najpiękniejsze
wiersze Szymborskiej. Szkołę Podstawową N r 1 repre
zentowały dwie uczennice - M arcelina Lewandowska
(V b) i D aria Szczublewska (VI b).
Ogłoszenie w erdyktu ju ry nie było dla mnie zaskocze
niem. M arcelina zasłużenie została lau reatk ą, zajmując
III miejsce. N agrodą był występ podczas Koncertu L au
reatów 11 listopada w Zamku Kórnickim. Gratulacje!
Agnieszka Molińska

'

Zarząd
Zarząd Kota informuje, że sprzedaż znaczków wędkarskich rozpocznie się 5.01.2007 r. y

Komunikaty z SP2:
■

22 grudnia bieżącego roku odbędzie się Dzień Patro
na oraz Spotkania Wigilijne.
■ 23 grudnia (jak co roku) uczniowie naszej szkoły
odwiedzą chorych w szpitalu w Puszczykowie składa
jąc im życzenia i obdarowując ich własnoręczni wyko
nanymi upominkami.
■ W styczniu i lutym odbędą się:
- Jasełka dla rodziców - wieczory kolęd - baliki noworoczne,
- obchody Dnia Babci i Dziadka
- podsumowanie wyników edukacyjnych za pierwszy se
m estr roku szkolnego 2 0 0 6 /2 0 0 7 .

in f o r m a c j e
Odpady do odzysku
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Odjazdy p ociągów z P u szczyk ow a w k ierun k u Poznania:
4.39
x 5.56 2 6.30 3 7.29 7.52 9.02 10.53 12.57 3 13.57 i 14.50 16.12 D
roblemem
staje
się
„produk
P
cja” coraz większej ilości od 17.13 6 17.50 7 19.04 21.14
padów. Przeciętny m ieszka O d ja zd y p o cią g ó w z P u szczyk ó w k a w k ieru n k u P ozn an ia:
niec Polski rocznie w yrzuca po 4.39 i 5.56 2 6.30 3 7.29 7.52 9.02 9.53 5 10.53 12.57 3 13.57 ^ 14.50
nad 200 kg śm ieci. Część z nich
16.12 D 17.13 6 17.50 7 19.04 21.14 21.39
m ogłaby zostać pow tórnie prze
Odjazdy
p ociągów z P ozn an ia w k ierun k u Puszczykow a:
tworzona. M usimy pam iętać, że
5.00
3
6.20
7.19 3 8.45 i 10.52 12.52 D 13.48 8 14.48 16.16 17.03 j 18.19
odpady to n ie tylko „śm ieci”. Od
pady to: papier, szkło, odpady 19.04 6 20.19 i 20.58 22.49 9
organiczne, meble, odpady niebez O d ja zd y p o cią g ó w z P o zn a n ia w k ieru n k u P u szczyków ka:
pieczne, a także plastik pożyw ie 5.00 3 6.20 7.19 3 8.45 x 10.52 12.52 D 13.18 5 13.48 8 14.48 15.15 16.16
n ie i energia.
17.03 j 18.19 19.04 6 20.19 Ł20.58 22.49 9
Od kilku lat śmieci wyrzucane w na
Pociąg oznaczony tłustym drukiem nie zatrzymuje się
5 kursuje w D oprócz 27-29.XII.06 r„ 30.IV., 2,4.V.,
szym mieście poddawane są segregacji. na
wszystkich stacjach
8.VI„ 1-4.V., 8.VI.07 r.
Przyzwyczailiśmy się już, że w różnych D kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
6 kursuje codziennie oprócz sobót 24, 25,31 .Xll.06 r„
term inach należy wystawiać worki 1 kursuje w D oprócz 27-29.XII.06r., 2,4.V„ 8.VI,
8. IV., 1-4.V., 8.VI .07 r.
z różnymi odpadami. Przez kilka ostat
2.XI.2007 r.
7 do Konina na odcinku Poznań Gł. - Konin kursuje
nich lat nauczyliśmy się, że odpady 2 kursuje codziennie oprócz 25.XII.06 r„ 8.IV.07 r.
oprócz sobót 24,25,31.XII.06r„ 8.IV„ 1-4.V„ 8.VI.07 r.
z tworzyw sztucznych trafiają do firm 3 kursuje codziennie oprócz niedzieli
8 z Konina do stacji Wałbrzych Główny
zajmujących się ich przerobem. Teraz 4 kursuje w D oprócz 27-29.XII.06 r„ 15-28.1., 2,4.V., 9 kursuje codziennie oprócz 24.XII.06 r., 7.IV.07 r.
8.VI., 2.XI.07 r.
znowu będziemy je wywozić na wysypi
ska odpadów. Niestety, od 1 stycznia
2007 roku na skutek uchwalonej w Sej
mie ustawy, zmieniają się zasady se
gregacji i odbioru niektórych odpadów.
W trakcie patroli kontrolowano:
Od nowego roku prosimy nie wrzucać
m stan porządku (wykonano 98 zgłoszeń do 27.12 - Turniej Debla Pań, Panów oraz Par
do żadnego z worków kartoników po podm iotów odpowiedzialnych),
Mieszanych „PTS Cup” - CT „Angie” . Loso
mleku, sokach i napojach jednorazo
■ stan urządzeń użytku publicznego i infra wanie par -16.40, rozpoczęcie Turnieju go
wych oraz woreczków i reklamówek struktury (wykonano 29 zgłoszeń),
dzina 17.00
■ 2-krotnie kontrolowano stan oświetlenia
z folii. Nie będą odbierane także opako
w
całym
mieście
(uwagi
przekazano
do
Zakładu
wania po margarynie, jogurtach, smal
14.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Po
cu, serkach, itp. Na szczęście nadal bę Oświetlenia),
Zabezpieczono miejsce wypadku przy skrzy mocy - wolontariusze będą kwestować
dziemy mogli poddać odzyskowi pa
żowaniu ulic Dworcowej z Nadwarciańską
pod Kościołami w Puszczykowie i Pu
pier, metal czy szkło.
Red
■ 4-krotnie interweniowano w związku ze

Straż Miejska

Instrukcja segregacji surowców wtórnych:
makulatura (1. worek 60 I) - suchy
i czysty papier, tektura lita i falista, gazety
(nie wolno wrzucać: papieru zapuszczone
go, woskowanego, łączonego z folią, ręcz
ników i chusteczek jednorazowych, itp.);
opakowania po chemii gospodarczej,
opakowania z metalu i butelki typu Pet (2.
worek 120 I) - wypłukane opakowania po
szamponach, płynach do naczyń, płynach
do prania i płukania, umyte pojemniki po
farbach emulsyjnych, pojemniki po odżyw
kach do roślin, nakrętki do słoików i bute
lek, puszki, butelki typu Pet we wszystkich
kolorach - zgniecione i zakręcone;
■ opakowania szklane (3. worek 120 I) słoiki, butelki białe i kolorowe - całe bez
nakrętek.

3? I Izie ? ! tedy?

zgłoszeniami dotyczącymi psów, które biegają
po mieście (2 psy przewieziono do przytuliska
Eko-Rondo). Chciałbym przypomnieć właścicie
lom psów, że spoczywa na nich obowiązek doty
czący zabezpieczenia posesji w taki sposób aby
zwierzęta nie mogły samowolnie się z niej wydo
stać. W przypadku jeżeli dojdzie do pogryzienia,
właściciel ponosi pełną odpowiedzialność,
B 3-krotnie interweniowano w związku z po
rządkiem na posesjach, 1 raz w związku z wyle
waniem nieczystości płynnych do gruntu,
■ podjęto interwencje w związku z pojawie
niem się w rejonie Górnego Puszczykowa dziw
nie zachowującego się lisa (zwierzę wykazywało
oznaki choroby). Niestety zdołał uciec.
■ dokonano kontroli przy użyciu fotoradaru na
ulicach: Wysokiej, Poznańskiej, Nadwarciańskiej
Życzę zdrowych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia

Piotr Bernaciak

szczykówku

8 - 14.01 Mistrzostwa Polski Młodzików
Rangi 1 o Puchar Polskiego Związku Teni
sowego - Centrum Tenisowe ANGIE (ul. So
bieskiego 50) Wszystkich miłośników teni
sa ziemnego serdecznie zapraszamy!
WSTĘP WOLNY.
W Szkole Podstawowej nr 1 w czasie fe
rii zimowych od 15 stycznia do 27 stycz
nia odbywać się będą „Półkolonie zimo
we” . Serdecznie zapraszamy dzieci, które
w ciekawy i aktywny sposób chcą spędzić
czas wolny od zajęć. Planujemy wyjazdy na
basen, kręgielnię, do kina i wiele innych
atrakcji. Koszt półkolonii za jeden tydzień
wynosi 45,00 zł, za dwa tygodnie 90,00 zł.
Zapisy przyjmowane będą w sekretariacie
szkoły.

Zbieraj zużyte baterie!
W grudniu Szkoła Podstawowa N r 1 przystąpiła do ogólnopolskiego programu ,,REBA”. Program ten m a na celu
organizację odzysku baterii oraz podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Zachęcamy dorosłych
mieszkańców Puszczykowa do włączenia się w realizację naszej akcji. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w
siedzibie Szkoły Podstawowej N r 1 przy ul. Wysokiej. Akcja trw a do końca roku szkolnego.
Magdalena Wąsowska

Od Redakcji: Dotąd mieszkańcy Puszczykowa mieli problem z bezpiecznym wyrzuceniem zużytych baterii.
Podjętej przez SP 1 inicjatywie życzymy, by na stałe wpisała się w życie naszego miasta.

Pełnowartościowy
niepełnosprawny pracownik
8 listopada br. na konferencję z te
go cyklu zaprosił J a n Grabkowski,
Starosta Poznański. Goście zgroma
dzeni w sali sesyjnej Starostw a Po
wiatowego w Poznaniu, przywitani
przez gospodarza oraz Andrzeja M ar
kiewicza, Prezesa Fundacji, obejrzeli
trzy krótkie filmy, których bohatera
mi były osoby niepełnosprawne. Nie
pełnosprawne, a jednak szczęśliwe,
odnoszące sukcesy na polu tak zawo
dowym, jak i prywatnym.
Te przejmujące świadectwa miały
przekonać znajdujących się na sali pra
codawców, do zatrudniania osób nie
pełnosprawnych. Były też zachętą dla
samych zainteresowanych, aby śmiało
walczyli o swoje prawa i bez obaw szu
kali pracy na wolnym rynku, bo są peł
nowartościowymi pracownikami.
Starosta Poznański, który popierał
wszystkie dotychczasowe inicjatywy
Fundacji im. Królowej Polski św. J a 
dwigi, zapewnił, że dołoży wszelkich
starań, aby wesprzeć również działa
nia na rzecz nowej integracji.

ełnosprawny sukces. Promocja
nowej integracji to hasło przy
świecające ogólnopolskiej kam
panii, której założeniem jest przekona
nie, że mimo ograniczeń, niepełno
sprawni mogą być pełnosprawnymi
pracownikami, mogą odnieść sukces.
Akcja ma również na celu oswojenie lu

dzi z tematem podejmowania pracy
przez osoby niepełnosprawne. W ra
mach działań prowadzonych przez Fun
dację im. Królowej Polski św. Jadwigi,
odbyło się już 30 spotkań, w powiatach
na terenie całego kraju. Program prze
widuje kolejne dwadzieścia. Finansowa
ny jest ze środków UE oraz PFRON.

Polki wybierają życie

Szpital w Puszczykow ie uratowany

Kampania Społeczna „Wybierz
życie” organizow ana w ram ach
O gólnop olsk iego P rogram u A k
tywnej Profilaktyki Raka Szyjki
Macicy, nad którą H onorow y P a 
tronat objął Jan Grabkowski, Sta
rosta Poznański, nabiera rozpędu.
Bezpłatne badania cytologiczne
przeprowadzane są w ośrodkach, które
zgłosiły chęć uczestnictwa w kampanii.
Organizowane są jednocześnie wyja
zdy na tereny wiejskie, gdzie nie ma
placówek medycznych. Tam również
kobiety mogą zgłosić się na badania.
M ieszkanki Puszczykowa mogą prze
badać się w:
- NZOZ Szpital w Puszczykowie,
ul. Kraszewskiego 11, tel. 061 898 41
94, 061 898 41 90,
- Zakład U sług Medycznych
„PROMED”, ul. Wspólna 16, tel. 061
866 44 25.
Adresy pozostałych placówek z całe
go kraju oraz informacje na tem at ak
cji dostępne są na stronie: www.rakszyjkimacicy-profilaktyka.pl.

B raw am i przyjęli pracow n icy szp itala w P u szczyk ow ie w iadom ość
o sp łacie całego kom ercyjnego zad łu żenia tej placów ki. Inform ację tę
przekazał im J a n G rabkow ski, Starosta P oznański. To d o b ra w ia d o 
mość, k tó ra n a s cieszy i p o z w a la spokojn ie w ykon yw ać n asze obow iąz
ki. Wiemy, ze s z p ita l n ie zo sta n ie zlik w id o w a n y, a my m am y p r a c ę m ów ili lekarze i p ielęgn iark i ze szpitala.
Wynoszące prawie 30 min zł zadłużenie powstało w wyniku złego zarządza
nia przed rokiem 2002, kiedy placówką kierował Zespół Klinik Specjalistycz
nych „Szpitale Gdańskie”. Szpitalowi groziła likwidacja. W odpowiedzi na kata
strofalną sytuację finansową i strajki pracowników, obecny starosta, Ja n Grab
kowski, uzyskując aprobatę Zarząd i radnych, powołał nową spółkę, w 100 %
należącą do powiatu. To ona zajmowała się leczeniem pacjentów, jednocześnie
dzierżawiąc obiekt od SP ZOZ Szpital w Puszczykowie. W tym czasie władze po
wiatu podjęły się bardzo trudnego zadania - skupowania długów od dotychcza
sowych wierzycieli szpitala. Po długich negocjacjach odkupiono je za około 70 %
wartości, czyli za ponad 22 min zł. Udało się także spłacić całe zadłużenie wo
bec załogi, wynoszące prawie 5 min zł. Do uregulowania zostało jeszcze około 4
min złotych zobowiązań wobec Skarbu Państw a i ZUS-u, ale i w tej sprawie pro
wadzone są rozmowy. Powiat liczy na częściowe umorzenie zobowiązań.
W związku z przejęciem długów SP ZOZ Szpital w Puszczykowie, powiat po
znański stał się głównym wierzycielem placówki. Dzięki tem u mógł też podjąć
decyzję ojej likwidacji z jednoczesną zam ianą długów na majątek. Obecnie ho
spitalizowaniem chorych zajmuje się sprawny podmiot gospodarczy jakim jest
NZOZ Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp.
z o.o. Uregulowanie długów pozwala myśleć z optymizmem o szpitalu. Placów
ka będzie mogła starać się o dofinansowanie z pieniędzy unijnych, m.in. na
planowaną w przyszłym roku termomodernizację oraz uruchomienie szpital
nego oddziału ratunkowego.

Alina Kajzer, Gabinet Starosty

Tomasz Morawski, Gabinet Starosty

P

Alina Kajzer, Gabinet Starosty

Rada Miasta
Na sesjach 27 listopada 2006 roku i 6 grudnia 2006 roku,
Rada Miasta przyjęła 8 uchwał:

i i

U chw ała Nr l/06/V R ady M iasta P u szczyk ow a
z d n ia 27 listop ad a 2006 roku
w spraw ie: w yboru P rzew od n iczącego
R ady M iasta P u szczyk ow a
Na stanowisko Przewodniczącego Rady M iasta wybra
ny został radny M arek Błajecki.
U ch w ała Nr 2/06/V R ady M iasta P u szczyk ow a
z d nia 27 listop ad a 2006 roku
w spraw ie: w yboru W iceprzew odniczącego
R ady M iasta P u szczyk ow a
Na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady M iasta wy
brany został radny Janusz Szafarkiewicz.
U ch w ała nr 3/06/V R ady M iasta P u szczyk ow a
z d nia 6 grudnia 2006 roku
w spraw ie: n azw i sk ład u liczb ow ego
stałych K om isji Rady
Radni powołali trzy stałe Komisje Rady M iasta
lili ich skład liczbowy:
a) Komisja Budżetu i Rozwoju M iasta
b) Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
c) Komisja Spraw Społecznych
-

dzeń użyteczności publicznej oraz obiektów adm inistra
cyjnych; promocji miasta.
U chw ała n r 6/06/V R ady M iasta P uszczyk ow a
z d nia 6 gru d n ia 2006 roku w sprawie:
p ow ołan ia K om isji E dukacji, K ultury i Sportu
Rada powołała Komisję Edukacji, K ultury Sportu
w składzie: Przewodniczący D anuta Panek Janc i Człon
kowie: Andrzej Balcerek, Róża Grześkowiak, Ewelina
Marcinkowska, Ewa Pietrzak, Janusz Szafarkiewicz,
Maciej Schneider.
Komisja opiniuje projekty uchwał i wniosków przedsta
wionych Radzie przez B urm istrza oraz wnioski Rady
i B urm istrza z zakresu: edukacji publicznej; kultury,
w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; kultury fizycz
nej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych; promocji gminy poprzez kulturę i sport;
współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzący
mi działalność edukacyjną, kulturalną i sportową.

i u sta 
7 osób,
7 osób,
7 osób.

U ch w ała n r 4/06/V R ady M iasta P u szczyk ow a
z dnia 6 grudnia 2006 roku
w spraw ie: p ow ołan ia K om isji R ew izyjnej
R ady M iasta
Rada powołała Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodni
czący Komisji —Zbigniew Czyż i Członkowie: Stanisław Bal
bierz, Róża Grześkowiak, Iwona Janicka, Andrzej Balcerek.
U chw ała nr 5/06/V R ady M iasta P u szczyk ow a
z d nia 6 grudnia 2006 roku
w spraw ie: p ow ołan ia K om isji B udżetu
i R ozw oju M iasta
Rada powołała Komisję Budżetu i Rozwoju M iasta
w składzie: Przewodniczący Iwona Janicka i Członkowie:
Stanisław Balbierz, M arek Błajecki, Zbigniew Czyż, Wła
dysław Hetman, Janusz Szafarkiewicz, Maciej Schneider.
Komisja opiniuje projekty uchwał i wniosków przed
stawionych Radzie przez B urm istrza oraz wnioski Rady
i Burm istrza z zakresu: budżetu m iasta, w tym dochodów
i wydatków; planowania rozwoju miasta; ładu prze
strzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony śro
dowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych
dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogo
wego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzym a
nia czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wy
sypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zao
patrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; lokal
nego tran sp o rtu zbiorowego; gminnego budownictwa
mieszkaniowego; zieleni gminnej i zadrzewień; cm enta
rzy gminnych; utrzym ania gminnych obiektów i urzą

U ch w ała nr 7/06/V R ady M iasta P u szczyk ow a
z d nia 6 grudnia 2006 roku
w spraw ie: p ow ołan ia K om isji Spraw S p ołecznych
Rada powołała Komisję Spraw Społecznych w składzie:
Przewodnicząca U rszula Rudzińska i Członkowie: An
drzej Dettlaff, Władysław H etm an, D anuta Panek Janc,
Krzysztof Jopek, Ewelina Marcinkowska, Ewa Pietrzak.
Komisja opiniuje projekty uchwał i wniosków przed
stawionych w Radzie przez B urm istrza oraz wnioski Ra
dy i B urm istrza z zakresu: ochrony zdrowia; pomocy spo
łecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; po
rządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej; polityki
prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opie
ki socjalnej, medycznej i prawnej, przeciwdziałania n a
rkom anii i alkoholizmowi; pomocy osobom niepełno
sprawnym; rynku pracy i walki z bezrobociem.
U ch w ała nr 8/06/V R ady M iasta P u szczyk ow a
z d nia 6 grudnia 2006 roku w spraw ie: p ow ołan ia
Kom isji doraźnej ds. S tatu tu M iasta P u szczyk ow a
Rada powołała Komisję doraźną ds. S tatu tu M iasta
Puszczykowa w następującym składzie: Przewodniczący
Komisji M arek Błajecki i Członkowie: Iwona Janicka,
U rszula Rudzińska.
Zadaniem Komisji je st przygotowywanie n a podstawie
wniosków radnych i mieszkańców propozycji treści nowe
go S tatu tu M iasta Puszczykowa do końca stycznia 2007
r. Projekt S tatu tu zostanie skierowany do konsultacji
społecznych w lutym 2007 roku, poprzez zamieszczenie
na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń U rzędu Miej
skiego, w prasie lokalnej, dyskusję podczas spotkań
z mieszkańcami.
Projekt uwzględniający poprawki wynikające z konsul
tacji Komisja zobowiązana je st przedłożyć Radzie M iasta
do końca 2007 roku.

KOMUNIKAT
KWW - PUSZCZYKOWIANIE
KWW „AKTYWNIE I SPORTOWO”
Komitet Wyborczy Wyborców - PUSZCZYKOWIANIE i Komitet Wyborczy
Wyborców „AKTYWNIE I SPORTOWO” informują, że w dniu 31.10.2006 r Sąd
Okręgowy w Poznaniu, rozpatrzył skargi wniesione przez nasze Komitety, które
opublikowaliśmy jako ogłoszenie płatne na łamach „Echa Puszczykowa” w sprawie
artykułu zamieszczonego w nr 59 Kuriera Puszczykowskiego „Oceniamy 4 lata pracy
puszczykowskich radnych”. Postanowieniem sygn. Akt I.Ns.156/06 Sąd Okręgowy
oddalając wnioski uznał:
„Analizując treść art. 72 ust. 1 Ordynacji należy stwierdzić, że przepis ten udziela ochrony
prawnej w razie rozpowszechniania, w tym również w prasie materiałów wyborczych, a w
szczególności plakatów, ulotek, haseł, wypowiedzi lub innych form prowadzonej w okresie
kampanii wyborczej agitacji,...

Jak wynika z uzasadnienia, Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że treści zawarte w
w/wymienionym artykule, nie są materiałem wyborczym, bowiem nie zostały spełnione
przesłanki art. 72 ust. 1 Ordynacji, a jedynie, że sporny artykuł zawiera wyłącznie oceny
redaktora naczelnego „Kuriera Puszczykowskiego”, pracy poszczególnych radnych oraz, ,£e
nie można nikomu zabronić wyrażania swoich poglądów i dokonywania ocen ”.

Szanowni Państwo,
Szanujemy decyzję Sądu. Uważamy jednak, że nieprawdziwe treści prezentowane przez
Redakcję Kuriera, miały na celu zdyskredytowanie naszych kandydatów na radnych w
oczach wyborców, i dlatego ukazały się teraz, tuż przed wyborami. Państwa ocenie
pozostawiamy fakty, które przedstawiliśmy w naszym wniosku do Sądu Okręgowego.
Sprawozdanie z działalności prac Rady obrazuje, kto pełniąc mandat radnego pracował
więcej, a kto mniej. Państwo
sami ocenicie, czy poświęcony
czas, wiedzę i
doświadczenie wykorzystywali z pożytkiem dla naszego Miasta, czy też jest to
subiektywna ocena mająca pomóc osiągnąć lepszy wynik wyborczy kontrkandydatom.
Ponieważ Sąd Okręgowy nie kwestionował racji przedstawionych we wniosku, jedynie
uznał, że sprawa nie kwalifikuje się do rozpatrzenia w trybie wyborczym, a kandydaci
na radnych, zgłoszeni przez KWW - Puszczykowianie: Maria Ratajczak, Maria
Chojnacka, Krzysztof Jopek, Wojciech Kociemba, Piotr Bekas i Andrzej Balcerek czują
się pomówieni treściami zawartymi w artykule zamieszczonym w Kurierze

postanowili w ystąpić przeciwko K urierowi Puszczykow skiem u
na drogę sądową z pow ództwa cywilnego.
Pełnomocnicy Komitetów
/-/ Zbigniew Brzeski
/-/
Wiesław Knioła

