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O B W I E S Z C Z E N I E
Zarządu Miasta Puszczykowa z dnia 19 sierpnia 1998 roku
w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze
Na podstawie art. 92 i 209 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. Nr 95 z 1998 r. poz. 602) Zarząd Miasta Puszczykowa uchwala następujący podział Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze do
Rady Miasta Puszczykowa:
M IA ST O PU SZC ZY K O W O
Granice okręgu wyborczego

Nr
okręgu
1

Jasna, Łąkowa, Klonowa, Prof. I. Dąmbskiej, Poznańska od nr 1-37 i 2-28, Różana, Wczasowa, Wodziczki.

2

Działkowa, Jodłowa, Lipowa, Owocowa, Robocza, Rządowa, Wierzbowa, Zielona, Źródlana.

3

Cienista, Kwiatowa, Miodowa, Podleśna, Poznańska od nr 41-55 i 34-56, Słoneczna, Wiosenna.

4

Akacjowa, Ks. Posadzego, Ogrodowa, Poznańska od nr 57-99 i 58-72b, Sosnowa, Wąska.

5

Chrobrego od nr 1-27 i 2-22, Kościelna, Magazynowa, Nowa, Powstańców Wlkp., Poznańska od nr 103-109
i 74a-120, Strażacka.

6

Chrobrego od nr 29-47 i 24-50, Kasprowicza, Kopernika od nr 20-48 i 23-51, Kosińskiego, Piesza, Żupańskiego.

7

Kopernika od nr 50-74 i 53-75, Parkowa, Piaskowa, Przyszkolna, Reja, Świerkowa, Wydmowa, Zacisze, Zaułek.

8

Andersonów, Brzozowa, Chrobrego od nr 50c-62, Dworcowa od nr 18-28 i 31-41a, Gwarna, Kasztanowa,
Kopernika od nr 1-21 i 2-18, Langego, Marcinkowskiego, Pułaskiego, Wiązowa.

9

Jackowskiego, Leśna, Libelta, Łukaszewicza, Odskok, Wawrzyniaka

10

Bałtycka, Dworcowa od nr 38-76a i 69-101, Gajowa, Grunwaldzka, Mazurska, Pomorska.

11

Czarna, Dworcowa od nr 32-36a i 53-67, Graniczna, Kościuszki, Matejki, Moniuszki, Prusa, Solskiego, Wspólna,
Wyspiańskiego.

12

Bukowa, Cicha, Dębowa, Jałowcowa, Jaworowa, Klasztorna, Krańcowa, Kręta, Krzywa, Przecznica, Sobieskiego.

13

Chabrowa, Czarnieckiego, Gliniana, Grzybowa, Jarosławska od nr 31-47 i 48-68, Makowa, Morenowa, Wrzosowa.

14

Gołębia, Jarosławska od nr. 1-29 i 2-46, Na Skarpie, Pszeniczna, Żwirowa.

15

Boczna, Krótka, Podgórna, Polna, Przy Murze, Rolna, Stroma, Studzienna, Urocza, Wysoka, Zalesie.

16

Dworcowa od nr 1-25 i 2-16, Fiedlera, Mickiewicza, Nowowiejskiego, Ratajskiego, Reymonta, Słowackiego,
Spokojna.

17

Kosynierów M il., 3 Maja od nr 1 do Kosynierów M ił., Śląska, Środkowa.

18

Nadwarciańska, Niwka Stara, Nizinna, Norwida, Nowe Osiedle, Słowicza.

19

Niepodległości, Niezłomnych.

20

Bema, Berwińskiego, Dąbrowskiego, Fiołkowa, Grochowa, Jastrzębia, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kraszew
skiego, 3 Maja od ul. Kosynierów M ił. do końca, Narcyzowa, Radosna, Sokoła, Tulipanowa.

W każdym okręgu wyborczym wybiera się jednego radnego do Rady Miasta Puszczykowa.
Zarząd Miasta Puszczykowa informuje, że siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Miasta Puszczykowa
mieści si«; w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.
Przewodniczący Zarządu Miasta Puszczykowa
(— ) Janusz Napierała

W numerze m.in.: Okręgi wyborcze — Ustaw a antykorupcyjna — PO D PISYW A N IE UM ÓW Z TP S.A.
— Przedszkole w Puszczykówku — Droga przez las — Bezpieczeństwo dzieci — Sport — Reklam y.

Radny gminy i ograniczenia
antykorupcyjne

O B W IE S Z C Z E N IE
Wojewody Poznańskiego
z dnia 22 sierpnia 1998 roku
Stosownie do art. 139 i art. 211 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.'
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatow i sejmików województw (Dz. U. Nr
95, poz. 602) podaje się do wiadomości, że Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji rozporządzeniem z dnia 21 sierpnia 1998 roku w sprawie podziału
powiatów i województw na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. U. Nr 109, poz. 688) — dokonał
podziału powiatu poznańskiego, z siedzibą władz w Poznaniu, na następujące
okręgi wyborcze:
Numer
okręgu
wyborczego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Granice okręgu

Liczba
radnych
w okręgu

miasto Luboń
miasto Puszczykowo i gmina Komorniki
gminy: Buk i Dopiewo
gminy: Czerwonak i Suchy Las
Gminy: Kleszczewo i Kórnik
gmina Kostrzyn
gmina Mosina
gmina Murowana Goślina
gmina Pobiedziska
gminy: Rokietnica i Tarnowo Podgórne
gmina Stęszew
gmina Swarzędz

5
5
5
7
4
4
6
4
3
5
3
9

Powiatowa Komisja Wyborcza dla powiatu poznańskiego mieści się w Urzędzie
Rejonowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20.
Niniejsze obwieszczenie podlega rozplakatowaniu, w miejscach zwyczajowo
przyjętych, na terenie powiatu poznańskiego.
Wojewoda Poznański
(—■) Maciej Musiał

O B W IE S Z C Z E N IE
Wojewody Poznańskiego
z dnia 22 sierpnia 1998 roku
Stosownie do art. 164 i art. 211 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr
95, poz. 602) podaje się do wiadomości, że Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji rozporządzeniem z dnia 21 sierpnia 1998 roku w sprawie podziału
powiatów i województw na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. U. Nr 109, poz. 688) — dokonał
podziału powiatu poznańskiego, z siedzibą władz w Poznaniu, na następujące
okręgi wyborcze:
Numer
okręgu
wyborczego
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Granice okręgu

Poznań m.w.
Pow.: poznański, obornicki, średzki, śremski
Konin m.w.,pow.: koniński, kolski, słupecki, turecki
Kalisz m.w., pow.: kaliski, jarociński, pleszewski
Pow.: ostrowski, kępiński, krotoszyński, ostrzeszowski
Leszno m.w., pow.: leszczyński, gostyński, kościański,
rawicki
Pow.: szamotulski, wolsztyński, międzychodzki, gro
dziski, nowotomyski
Pow.: pilski, chodzieski, czamkowsko-trzcianecki, zło
towski
Pow.: gnieźnieński, wągrowiecki, wrzesiński

Liczba
radnych
w okręgu
10
7
8
6
6
6
6
6
5

Wojewódzka Komisja Wyborcza dla województwa wielkopolskiego mieści się
w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18.
Niniejsze obwieszczenie podlega rozplakatowaniu, w miejscach zwyczajowo
przyjętych, w każdej gminie województwa wielkopolskiego.
Wojewoda Poznański
(—) Maciej Musiał

2

Najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, do godziny 24,
partie polityczne, stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz
wyborcy, którzy utworzą'komitet wyborczy, mogą zgłaszać
kandydatów na radnych do rad gmin.
Kandydat na radnego powinien mieć świadomość, że w przypa
dku uzyskania mandatu zostanie podporządkowany ogranicze
niom antykorupcyjnym, które zostały zawarte w ustawie z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679) oraz
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie terytorialnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z późniejszymi
zmianami). Z ustaw tych wynika, że radny nie może:
1. Podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn
mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania
mandatu dla dobra i pomyślności gminy, zgodnie z jej
interesami i interesami mieszkańców.
2. Powoływać sie na swój mandat w związku z podjętymi
dodatkowymi zajęciami lub w związku z prowadzona przez
niego, samodzielnie bądź z innymi osobami, działalnością
gospodarczą.
3. Prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mie
nia komunalnego (nie tylko mienia tej gminy, w której jest
radnym). Radny nie może także zarządzać taką działalnością
lub być przedstawicielem bądź pełnomocnikiem w jej prowa
dzeniu.
4. Być członkiem władz zarządzających lub kontrolnych i rewi
zyjnych, ani pełnomocnikiem spółek prawa handlowego,
w których wspólnikiem jest gmina lub inna komunalna osoba
prawna bądź podmiot gospodarczy, w którym komunalna
osoba prawna uczestniczy. Powyższy zakaz nie dotyczy
oczywiście sytuacji, gdy radny zostanie wyznaczony do
spółki jako reprezentant gminy, przy czym może on reprez*entować gminę najwyżej w dwóch spółkach.
5. Posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji
w spółkach prawa handlowego z udziałem komunalnych
osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których
takie osoby uczestniczą.
6. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w urzędzie
gminy, w której uzyskał mandat. Nie może być także
zatrudniony na stanowisku kierownika jednostki organiza
cyjnej tej gminy.
7. Radny musi się liczyć z tym, że zawarcie przez niego umowy
zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o usługi, dostawy
i roboty budowlane w zakresie nie objętym przepisami
o zamówieniach publicznych z gminą, w której wykonuje
mandat, musi być poprzedzone uzyskaniem opinii komisji
rewizyjnej.
8. Każdy radny jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia
objęcia mandatu, złożyć oświadczenie o swoim stanie mająt
kowym, zawierające w szczególności informacje o zasobach
pieniężnych , nieruchomościach, udziałach i akcjach w spół
kach prawa handlowego, o nabyciu od Skarbu Państwa, innej
państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygmin
nego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu,
dane o prowadzonej działalności gospodarczej oraz dane
dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach prawa hand
lowego. Podanie nieprawdy w oświadczeniu powoduje od
powiedzialność karną na podstawie art. 247 § 1 Kodeksu
karnego.
Radca Prawny Urzędu
Anna Szawelska

Komunikat
Urząd Miejski informuje, że posiada do wynajęcia
lokal użytkowy o powierzchni 77 m2 z przeznaczeniem
na produkcję lub magazyn przy ul. Wczasowej 8 a.
Informacje w budynku A Urzędu, pok. Nr 2 w go
dzinach urzędowania.

Tel. 81-33-225.

T e c m in p ł a t n o ś c i
Term in płatności trzeciej raty podatku od nieruchom ości upływa 15
września 1998 r. Za każdy dzień zwłoki naliczane będą ustawowe odsetki.
Podatek od nieruchom ości, ja k i w szelkie inne zobowiązania pieniężne
wobec budżetu Miasta, można w płacać na konto Urzędu M iejskiego
w Banku Spółdzielczym w Puszczykowie, ul. Poznańska 108 a. K asy
banku czynne są codziennie (oprócz sobót) od godz. 7 .3 0 do 16.30. Za tę
operację nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat.
Gotowe blankiety w płat z w ypisanym n u m erem konta zn ajd u ją się
w Banku. Telefon: 8 1 -33-182.

Podpisyw anie um ów z T e le k o m u n ik a cją
Telekomunikacja Polska S.A. Rejon Południe uprzejmie infor
muje, że w dniach 9 i 10 września 1998 r. od godziny 10.00 do
16.00 w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie będą zawierane
indywidualne umowy o korzystanie z abonamentu telefonicz
nego z tymi osobami i instytucjami, które uiściły opłatę i maja
wykonane przyłącze telefoniczne. Umowy w powyższym ter
minie będą zawierane tylko i wyłącznie z mieszkańcami Niwki
i części Puszczykówka od torów kolejowych do W arty!
Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego,
potwierdzającego zameldowanie pod tym samym adresem, na
który składany był wniosek o zainstalowanie telefonu lub
przedstawienie tytułu prawnego działki wraz z adresem ad
ministracyjnym.
Jednocześnie informujemy, że podczas podpisywania umów
będzie możliwość zakupu homologowanych aparatów telefonicz
nych po promocyjnej cenie.
W przypadku niemożności podpisania umowy w wyznaczo
nym terminie, czyli 9 lub 10 września, zapraszamy do Biura
Obsługi Klienta w Poznaniu, ul. Powstańcza 4 (Wilda)
w godzinach od 7.00 do 17.00, pokój 25, od poniedziałku do
piątku.
UWAGA! Nie będzie dodatkowych indywidualnych zawia
domień o możliwości podpisywania umów!
Zarząd Miasta uzgodnił z TP S.A., że indywidualne umowy
abonenckie będą podpisywane w Urzędzie Miejskim w Pusz
czykowie, aby naszym mieszkańcom umożliwić załatwienie tej
i ważnej formalności bez konieczności wyjazdu do Poznania.
Udostępniono na ten cel salę sesyjną w budynku B Urzędu
Miejskiego przy ul. Podleśnej 4. Ze względów organizacyjnych
prosimy o przybycie Kontrahentów według następującego po

działu. (W nawiasach podajemy liczbę osób uprawnionych do
zawarcia umowy z danej ulicy).
Dnia 9 września
ulice: 3 Maja (30), Bema (9), Berwińskiego (10), Dworcowa (8),
Dąbrowskiego (11), Fiedlera (5), Kosynierów Miłosł. (34),
Konopnickiej (2), Kraszewskiego (2), Mickiewicza (15), Nad
warciańska (21), Nizinna (8).
Dnia 10 września
ulice: Środkowa (4), Śląska (6), Słowackiego (4), Spokojna (11),
Reymonta (14), Ratajskiego (10), Radosna (1), Nowowiejskiego
(7), Nowe Osiedle (9), Norwida (7), Niwka Stara (13), Niepodleg
łości (18), Niezłomnych (45).
Proponowany podział ma na celu ułatwienie wyboru dogodnej
pory dnia, aby uniknąć zbytecznego czekania na podpisanie
umowy. Przewiduje się, że w ciągu godziny około 20 - 25 osób
powinno załatwić wszystkie formalności.

Telefonizacjo miosto (ruio!
Zgodnie z harmonogramem i ustalonymi zasadami dobiegają
końca prace przy zakładaniu telefonów na Starym Puszczykowie.
W e wrześniu rozpoczną się roboty ziemne w pozostałej części.
Puszczykowa i na Dolnym Puszczykowie.
Przewodniczący Grupy Kontrahenckiej Pan Zbigniew Brzeski
prosi o uświadomienie sobie, że brak terminowej wpłaty
skutkuje niezałożeniem telefonu. Są już takie wypadki. Grupa
Kontrahencka nie bierze żadnej odpowiedzialności za takie
incydenty. Wpłaty 990 zł należy dokonać na konto Grupy
Kontrahenckiej w Banku Spółdzielczym w Puszczykowie.

Przedszkole w Puszczykówko
Starania Zarządu Miasta, aby na terenie Puszczykowa
zorganizować przedszkole dla tych dzieci, które nie znalazły

przedszkole powinien mieć ok. 300 m2 powierzchni użytkowej

odpowiedniego miejsca w istniejących dwóch placówkach

obiektu wynosiłby ok. 4,5 miliarda (starych) złotych według

opiekuńczych, zostaną sfinalizowane. Dość długa droga do

jednej oferty, a druga zakładała wykonanie budynku za ok. 6,5

chodzenia do realizacji zamierzeń grupy Radnych i Burmist

miliarda złotych. Ze względu na wysokie koszty Zarząd Miasta

rza Miasta Pana Janusza Napierały wiązała się przede

zawiesił rozstrzygnięcie ofert do czasu znalezienia lepszego

wszystkim z trudnościami w pozyskaniu lokalu na tego
rodzaju placówkę oświatową.

rozwiązania.
W tym celu Burmistrz Miasta rozpoczął rozmowy z probosz

Najpierw analizowane były różne warianty adaptacji nie
których budynków na cele przedszkola. Następnie Zarząd Miasta

czem parafii p.w. św. Józefa w Puszczykówku ks. Markiem
Karczewskim w celu pozyskania lokalu na przedszkole w zabudo

ogłosił przetarg na projekt przedszkola w Puszczykówku.

waniach parafialnych. Okazało się, że przystosowanie odpowied

Z dwóch ofert, które wpłynęły do Urzędu, wynikało, że lokal na

niego pomieszczenia, znajdującego się w tzw. łączniku budyn

Echo Puszczykowa 7 / 98

z przeznaczeniem dla ok. 50 dzieci. Koszt budowy takiego

3

ków parafialnych kosztowałoby ponad 4 miliardy złotych. Druga
możliwość lokalizacji przedszkola w starym budynku, w którym
kiedyś mieściły sie salki katechetyczne, kosztowałaby ok. 2 milia
rdy złotych.
Władze Puszczykowa doszły do wniosku, że koszty adaptacji
są zbyt wysokie, a efekty i standard lokalu nie zadowoliłby
prawdopodobnie ani rodziców, ani przedszkolaków, którzy ko
rzystaliby na co dzień z przystosowanego obiektu. Wszelkie
przeróbki -jak wynika z doświadczeń - są zbyt drogie w stosunku
do uzyskanych korzyści.
W związku z powyższymi faktami, po przeanalizowaniu
argumentów „za“ i „przeciw“ , Zarząd Miasta podjął decyzję
o rozwiązaniu problemu przedszkola w inny sposób. Poprosił
mianowicie wspomnianego wyżej projektanta, który w przetargu
przedstawił korzystniejszą ofertę budowy przedszkola, aby za
projektował je na podstawie wskazań, sugestii i propozycji
Burmistrza i Zarządu Miasta. Na tej podstawie powstał nowy
projekt przedszkola, którego koszt budowy nie powinien prze
kroczyć 2 - 2,5 miliarda złotych. Jest to więc cena porównywalna
z tą, którą trzeba by było przeznaczyć na adaptację pomieszczeń,
których pierwotnym przeznaczeniem była zupełnie inna funkcja.
Pomijamy tu całkowicie problem estetyki i funkcjonalności tego
obiektu.
Jakie są dodatkowe korzyści z takiego rozwiązania?
Nowe przedszkole, budowane od fundamentów, usytuowane
będzie na gruncie miejskim, położonym przy ul. Niepodległości
(obok poczty). Stanowić będzie własność Miasta. W związku
z tym nie będą pobierane opłaty za dzierżawę gruntu i uniknie się
innych kosztów związanych z wynajęciem lokalu. Poza tym
eksploatacja i utrzymanie nowego budynku są łatwiejsze i tańsze.

Obecnie przygotowany jest już projekt budynku i przypusz
czalnie w połowie września br. rozpoczną się wykopy i budowa
fundamentów. Zakończenie budowy w stanie surowym planowa
ne jest na koniec listopada, a w grudniu powinny się zakończyć
prace wewnątrz domu. Jeśli nie zajdą jakieś nadzwyczajne
okoliczności i aura będzie sprzyjać - to w pierwszym kwartale
1999 roku nowe przedszkole w Puszczykowie powinno rozpocząć
działalność.
Techniczną zaletą projektu jest możliwość rozbudowy gmachu
w wypadku, gdyby się okazało, że pomieszczeń dla 50 osób jest za
mało lub zwiększy się liczba dzieci chętnych do korzystania z tej
placówki. Przedszkole będzie miało dwie duże nasłonecznione
sale o powierzchni 40 m2 każda, funkcjonalną kuchnię z nowo
czesnym wyposażeniem i zapleczem, jadalnię dostosowaną do
potrzeb dzieci w różnym wieku, zaplecze socjalne, szatnię,
ogrzewanie gazowe itp. Urządzenia sanitarne podłączone będą do
sieci kanalizacyjnej miasta. Dojazd do przedszkola bezpieczny
i wygodny, parking dla samochodów osobowych.
Zarząd Miasta, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu
mieszkańców miasta, wyrażonym m.in. w apelu Pani dr Zofii
Skibińskiej, publikowanym w „Echu Puszczykowa” w lipcu
1997 roku, zdecydował, aby przedszkole to było prowadzone
przez Siostry Elżbietanki, które profesjonalnie zajmują się tego
rodzaju placówkami na terenie całego kraju.
Burmistrz Miasta przeprowadził już rozmowy z Siostrami
Elżbietankami z ul. Wiosennej w Puszczykowie, które chętnie
zgodziły się naprowadzenie przedszkola napodobnych zasadach,
na jakich funkcjonują istniejące na terenie Puszczykowa dwa
przedszkola (ul. Wysoka i ul. Przyszkolna).
Reasumując powyższe informacje należy stwierdzić, że grupa
Radnych II kadencji, która założyła sobie w programie budowę
przedszkola w Puszczykówku, założenia te - z pewnym opóź
nieniem - realizuje.

Budowa w latach osiemdziesiątych

ta wykorzystał sytuację i włączył ten ruro

wodociągu do Poznania, który prowadził

ciąg do miejskiej sieci wodociągowej, uzy

z Puszczykówka, przez las ulicą W czaso

skując w ten sposób zasilanie miasta w wo

w ą do Puszczykowa spowodowała cał

dę także od strony północnej, dzięki czemu

kowite zniszczenie tej ulicy. Przez długie

mamy pełne zabezpieczenie dopływu wo

lata oczekiwano, że odtworzeniem tego
ciągu komunikacyjnego zajmą się wodo

dy w wypadku jakiejś awarii w mieście.
Ulica jednak była nieprzejezdna. Nie

ciągi w Poznaniu. W tym czasie zmieniły

ustawały także starania Burmistrza Miasta

się plany rozbudowy Poznania, przystąpio

zmierzające do odtworzenia ul. Wczaso

no do projektu budowy autostrady, w in

wej. Dążenia te doczekały się w tym roku

nym miejscu zaplanowano ujęcia wody

pozytywnego rozwiązania. Sfinalizowanie

i dlatego Poznań zrezygnował z dalszej

tego przedsięwzięcia mogło się dokonać

budowy wodociągu. Obecny Zarząd Mias

nie tylko dzięki władzom naszego miasta,
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ale także dzięki przychylności i zrozumie
niu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
a w szczególności Pana Dyrektora Marka
Kmiecika oraz Zarządu Miasta Poznania,
reprezentowanego przez Pana Ryszarda
Grobelnego, a także Zarządu Spółki P W iK
w Poznaniu, który reprezentował Prezes
Pan Jacek Ponicki, jak również wsparcia
mieszkańca naszego miasta Pana Marka
Nowakowskiego. Wykonawcą robót dro
gowych na ul. C. Ratajskiego i Wczasowej
jest firma DRO M O ST z Żabna.
Uroczyste otwarcie tej drogi nastąpi
w pierwszej połowie września. Dostępna

będzie tylko dla samochodów o ciężarze
całkowitym do 3,5 tony. Na początku tejże
ulicy, z obu stron, tak od Puszczykówka jak
i od Puszczykowa wybudowano w jezdni
specjalne zapory, „szykany“ , uniemożli
wiające wjazd samochodów powyżej okre
ślonego tonażu, jak i rozwijania niedo
zwolonej szybkości. Te utrudnienia, prze
szkody, szykany są czytelnie i widocznie
oznakowane. Droga ta, jak każda droga
przez las, wymaga szczególnie sumien
nego przestrzegania ograniczenia prędko
ści (60 km/ h). Istnieje bowiem realne
niebezpieczeństwo kolizji pojazdu z prze

biegającymi przez jezdnię zwierzętami leś
nymi. Należy się także spodziewać zwięk
szonego ruchu rowerzystów i pieszych.
Wprawdzie w najbliższym czasie planowa
na jest budowa wzdłuż szosy ścieżki rowe
rowej i oświetlenie całego ciągu komunika
cyjnego, ale dopóki te zamierzenia nie
staną się faktem - należy zachować ostroż
ność i „ograniczone zaufanie“ do wszyst
kich użytkowników tej drogi.
W obrębie przejazdu kolejowego w Pu
szczykowie, po uporządkowaniu spraw fo
rmalno - prawnych, ulepszony będzie roz
jazd w kierunku centrum miasta (ul. Po

znańska) i skrętu przez tory w ul. Wczaso
wą.
Droga przez las stanowi ważny ele
ment bezpieczeństwa dla mieszkańców
Puszczykowa. Zapewnia bowiem w wy
padkach losowych lub klęsk żywioło
wych sprawne funkcjonowanie służb pu
blicznych (straż pożarna, pogotowie ra 
tunkowe - szpital PK P, policja). Nie bez
znaczenia jest także faktyczne odciąże
nie ul. Dworcowej i Poznańskiej, a dla
Niwki i nadwarciańskiego Puszczyków
ka - skrócenie drogi dojazdowej do Po
znania i północnej części Puszczykowa.

K)ub S en ior* bztefa

pitticzycowo w ¡nrimEGE

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pan Karol
Majewski, podaje do wiadomości wszystkim zainteresowanym
mieszkańcom Puszczykowa, że od 1 września 1998 r. czynny
jest Klub Seniora mieszczący się w budynku starej szkoły
podstawowej przy ul. Wysokiej 1. Osobne, wygodne wejście, ze
zjazdem dla wózków inwalidzkich, znajduje się od strony
biblioteki. Główne wejście na teren szkolny -albo od strony szosy
mosińskiej lub od ul. Poznańskiej (obok Komendy Policji).
Klub otwarty będzie od poniedziałku do piątku w godzi
nach od 15.30 do 19.30. Czysty i estetyczny lokal, telewizor,
rozmowy przy herbacie i kawie (bez papierosa!) - powinny
zachęcić emerytów, rencistów, kombatantów i wszystkie osoby
starsze do korzystania z tego miejsca.
Także od 1 września br. pracownicy socjalni MOPS będą
pełnić w lokalu Klubu dyżury:
poniedziałek
8.00 - 16.00
czwartek
8.00 - 15.30
wtorek, środa, piątek
9.00 - 11.00
Zapraszamy chętnych i potrzebujących rady, pomocy, infor
macji do korzystania z doświadczenia i kompetencji pracow
ników Ośrodka.

W 1997 roku opracowane zostały wszechstronne materiały
dotyczące Puszczykowa i przekazane do Wielkopolskiego Ośrod
ka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, który
przygotowywał witryny internetowe z informacjami o gminach
Wielkopolski.
W miarę przybywania wiadomości o naszym mieście Pan
Ludwik Madej, jako osoba odpowiedzialna za kontakty z WOK iSS przekazuje je na naszą stronę w internecie, aby korzystający
z tego sposobu pozyskiwania informacji mieli najnowsze i pełne
wiadomości o naszym Mieście.
Do 28 sierpnia 1998 r. naszą stronę o Puszczykowie obejrzało
264 osoby. Możecie ją znaleźć pod adresem:
http://www.wokiss.wlkp.pl/ cgi-bin/ Swiatowid.cgi?miejscow osc= / poznanskie/ Puszczykowo / # turystyka
Nieco więcej i bardziej szczegółowych aktualnych danych
statystycznych o naszym mieście, choć już bez zdjęć, można
zobaczyć na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:
http://w w w .poznan.uw .gov.pl/ katagm in/ polski/ puszczyk.html
Tomasz Tonder

OŚWIATA, KULTURA- SPORT * OŚWIATA KULTURA SPORT
Rok szkolny rozpoczęty!

W okresie wakacyjnym Zarząd Miasta przeznaczył także
dodatkowe fundusze na postawienie bramy i opłotowanie terenu

Zarząd Miasta i osobiście Burmistrz Pan dr Janusz Napie
rała życzą wszystkim Przedszkolakom, „Zerówkowiczom” ,
Dzieciom i Młodzieży szkół podstawowych i Liceum Ogólno
kształcącego bardzo dobrych wyników w nauce, kształtowa
nia szlachetnych charakterów i radości twórczego uczestnict
wa w życiu szkół i Miasta.
Nauczycieli, Wychowawców, Opiekunów i Pracowników
Administracji i Obsługi władze Miasta zapewniają że jako
organ prowadzący placówki oświatowe dołożą starań, by
ulepszać warunki ich ciężkiej pracy pedagogicznej i pomagać
w rozwiązywaniu wszystkich problemów.

bezpośrednio przylegającego do głównego wejścia do budynku

Bezpieczeństwo dzieci

Starania Dyrekcji „Jedynki“ o ułożenie chodnika przy ul.
Wysokiej zostały uwieńczone sukcesem. Zarząd Miasta
wygospodarował fundusze na dokończenie 650 mb chod
nika od ul. Zalesie aż do ul. Podgórnej. Wysoki krawężnik,
pas zieleni i ograniczenie szybkości umożliwiają dzieciom
i młodzieży spokojne i bezpieczne dojście do szkoły i powrót
do domu.

W maju br. przy Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie staraniem Burmistrza - wybudowano duży parking dla pracow
ników szkoły, biblioteki, M O K i M O PS oraz rodziców dowożą
cych dzieci na lekcje. Parking dostępny jest tylko dla samo
chodów osobowych.
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szkoły. Uniemożliwi to wjazd jakichkolwiek samochodów na
teren placu szkolnego. W ten sposób zabezpiecza się dzieci
szkolne przed możliwością kolizji z pojazdami w obrębie zabudo
wań szkolnych.
Wybudowane już od wielu miesięcy, na ul. Podgórnej, garbiki
dobrze spełniają swoje zadanie. Okazuje się, że jazda na całej
długości ulicy z szybkością 20-25 km/ godz. nie wymaga
hamowania przy pokonywaniu tych przeszkód.
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Turniej tenisowy
W dniach 9-14 sierpnia 1998 r. odbył się w Puszczykowie
turniej tenisowy pomiędzy młodzieżą holenderską z Leusden a młodzieżą polską z Puszczykowa. Na zaproszenie
Puszczykowian przybyła do Polski grupa Holendrów (30
zawodników i 5 opiekunów) i zamieszkała w dom ach
zaprzyjaźnionych rodzin w naszym mieście. Inicjatorem
tego przedsięwzięcia był rodowity Holender, mieszkaniec
Puszczykowa, Pan Joost Buck, który wspólnie z Jo an n ą
i Januszem Szafarkiewiczami podjęli się organizacji tu r
nieju i przyjęcia Holendrów w Polsce.
Przez 5 dni młodzież holenderska i polska nie tylko brała
udział w turnieju tenisowym, rozegranym w dwóch katego
riach wiekowych (do 14 lat i 15-19 lat), ale także uczestniczyła
w specjalnie dla nich organizowanych imprezach rozrywkowo
- kulturalnych, które zapoczątkowała wycieczka rowerowa
nad Jezioro Jarosławskie, wspólna kąpiel i kolacja . Innego
dnia zwiedzanie Starego Rynku w Poznaniu zakończono
kolacją w Avanti i powrotem statkiem „Joanna“ . Następny
wieczór spędzono na M alcie, gdzie atrakcją był tor sanecz
kowy, na którym szczególnie Holendrzy bawili się wy-

W dzień odjazdu wczesnym rankiem Holendrzy ser
decznie dziękując O rganizatorom zawodów, żegnali się
z młodzieżą Puszczykowa: „Do zobaczenia za rok w Holan
dii!
Tę piękną międzynarodową imprezę sponsorowali: K U L 
C Z Y K T R A D E X , R A B E N L O G IS T IC S , Z A R Z Ą D M IA S T A
P U S Z C Z Y K O W A , W O JT E K G R Z E Ś K O W IA K I T O M E K
T O M A S Z E W S K I, R O M E K P A L M O W S K I (udostępnił korty
tenisowe) oraz liczne gościnne R O D Z IN Y Z P U S Z C Z Y K O 
WA.

1.
2.
3.
3.
1.
2.
3.

Pan Janusz z dwoma zwycięzcami

Wywalczone puchary
śmienicie. Ostatni wieczór upłynął w Motelu „P U S Z C Z Y K “ .
Najpierw wspólnie oglądano mecze finałowe oraz mecz
pokazowy debel: Pan Roman Palmowski i Pan Janusz Szafarkiewicz (główny sędzia zawodów) kontra: instruktorzy holen
derscy. W ygrali Polacy w time-brecku 7:5. Oficjalne uroczys
tości zakończyły się wręczeniem pucharów i dyplomów
najlepszym zawodnikom.
Wspólny grill i koncert zespołu Etm a rozpoczął tańce
i śpiewy, którym nie było końca. Młodzież nawiązała liczne
przyjaźnie i trudno było się rozstać do późnej nocy.
Z a p r o s z e n ie !
Zarząd Klubu Piłkarskiego „L AS “ - Puszczykowo serdecznie zaprasza na mecze
o mistrzostwo klasy „A“ (grupa I) w sezonie 1998/ 99 (runda jesienna) w na
stępujących terminach:
— 05.09.1998 r., godz. 16.00 K.P. „LAS“ - SOKÓŁ Mieścisko
— 19.09.1998 r„ godz. 16.00 K.P. „LAS“ - WARTA Obrcycko
— 03.10.1998 r., godz. 15.30 K.P. „LAS“ - BŁĘKITNI Psary Polskie
— 17.10.1998 r„ godz. 15.00 K.P. „LAS“ - GKS Gultowy
— 31.10.1998 r., godz. 15.00 K.P. „LAS“ - ORKAN Działyń
— 11.11.1998 r., godz. 13.30 K.P. „LAS“ - PIAST Kobylnica
Jednocześnie K.P. „LAS“ Puszczykowo serdecznie dziękuje wszystkim sym
patykom za zainteresowanie sprawami Klubu oraz wyciągnięcie w trudnych
sytuacjach pomocnej dłoni.
Za ZarzaŁd (—) Leopold Lipiński
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W Y N IK I R O Z G R Y W E K :
K ategoria dziewczyn młodszych
M aria Kukla
Katarzyna Buczkowska
Anna Krzyżańska
Evelien Kamp
K ategoria dziewczyn starszych
Inge van D ijk
Lid ia Pruszkowska
M ichelle Agenant

1.
2.
3.
3.
1.
2.
3.
3.

K ategoria chłopców młodszych
Robert Dijkstra
Aleksander Allecon
Robbert van Nes
Leon Coenen
K ategoria chłopców starszych
Sebastian Orłowski
Amout van de K olk
Paul David Tigelaar
Maciej Szafarkiewicz

Znowu psy na boisku szkolnym
B o isk o szkolne przy „ Jed y n ce“ ośw ietlone je s t dodatkow ym i lam 
pam i, aby w okresie jesien n y m i w iosennym m ożna było grać w piłkę
nożną czy upraw iać inny sport. W yw ieszon e są także tablice infor
m acy jn e, zaw ierające regulam in korzystania z boiska sportow ego.
W szy scy użytkow nicy boiska, d zieci, m łodzież, rodzice, nauczyciele
proszą, aby nie wprowadzać na teren bo isk a szkolnego psów nie tylko
w czasie zajęć, ale także po południu, w ieczoram i i nocą, gdyż
zanieczyszczona odchodam i psim i ttaw a i bieżnia uniem ożliw iają
korzystanie z tego obiektu.

Rozkład

jA z d y

Puszczykówko - Poznań
4.41
A
5.41
D
OG 6.06
D
6.26
7.26
8.36
10.16
11.26
12.26
14.31
OG 14.46

D F
D
D F
D F
D F

15.21
16.16
17.20
19.01
20.06
21.26
23.26

D

A

ROZKŁAD JAZDY RUT0BUSÓI1)

p o c ią q ó w
Poznań - Puszczykówko
5.00
OG 5.15
D
6.15
7.00
7.15
8.00
9.35
10.20
11.40
12.30
13.25
OG 14.00
14.15
15.30
16.30

P
D
D F
D F
A
D F

17.40

D F
D

18.40
20.55
22.50

B

UDjasmenia
A - kursuje codziennie oprócz 25 XII, 1 I i 4 IV
B - nie kursuje 24 i 31 XII oraz 3 IV
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych.
F - kursuje do 23 VI, 1 IX - 23 XII, 4-22 I I od 8 II.
P - pośpieszny zatrzymuje się w tylko w Puszczykówku.
OG - kursuje do (z) Osowej Góry.

ODJAZD Z NIWKI
4.30 *
5.00 *
5.35
6.20 *
7.10
8.10 **
9.10
10.10 **
11.15
12.10 **
13.15
14.05 **
15.05
15.55 **
17.30 **
19.00 **
20.40 **
22.00 **

ODJAZD Z DĘBCA
5.00
5.35 *
6.20
7.10*
8.10
9.10 **
10.10
11.15 **
12.10
13.15 **
14.05
15.05 **
15.55
16.40 **
18.15 **
19.50 **
21.30 **
22.30 **

04.30 - Wyjazd z bazy na Dębiec i do Niwki
22.30 - Zjazd do bazy
* - kursuje w dni robocze i soboty
** - kursuje w dni robocze, soboty, niedziele i święta
bez gwiazdki - kursują tylko w dni robocze

Ważniejsze telefony
Policja
997
Straż Pożarna
998
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie energetyczne
991
Pogotowie gazowe
992
Pogotowie wodne
994
Komisariat Policji w Puszczykowie
81-33-193
Komisariat Policji Poznań-Wilda
83-50-397
Straż Pożarna w Luboniu
81-30-998
Straż Pożarna w Mosinie
81-32-333
Pogotowie Ratunkowe w Luboniu
81-30-999
'Pogotowie Energetyczne w Mosinie
81-32-742
Wodociągi w Mosinie
81-32-171
Przychodnia Rejonowa w Puszczykowie
81-33-203
Szkoły: „Jedynka“
81-33-461
„Dwójka“
81-33-371
Liceum
81-33-411
Apteki
81-33-201,81-33-984
Urząd Miejski
81-33-225, 81-33-241, 81-33-042
Urzędy Pocztowe: ul. Poznańska
81-33-041
Nowe Osiedle
81-33-202
Punkt Weterynaryjny
81-33-961
Miejska Biblioteka Publiczna
81-33-461
Miejski Ośrodek Kultury
81-33-461

Okręgowy Szpital Kolejowy, ul. Kraszewskiego 11,
w Puszczykowie otrzymał nową centralę telefoniczną
dzięki której połączenia odbywają się automatycznie.
Oto niektóre numery:
— Informacja o numerach wewnętrznych,
o pracy szpitala i przychodni
— Dyrekcja szpitala, sekretariat
— Izba Przyjęć
— Rejestracja Przychodni
— Statystyka, U SC Puszczykowo (zgony)
— Oddział Ginekologiczny
— Oddział Wewnętrzny A
— Oddział Wewnętrzny B
— Oddział Urazowo-Ortopedyczny
— Oddział Neurologiczny
— Oddział Okulistyczny
— Oddział Urologiczny
— Oddział Chirurgiczny B
— Oddział Chirurgiczny A
— Oddział Neurochirurgiczny
— Oddział Laryngologiczny
— Filia biblioteki

86-36-500
81-33-252
86-36-362
86-36-195
86-36-335
86-36-349
86-36-348
86-36-347
86-36-346
86-36-345
86-36-344
86-36-343
86-36-342
86-36-341
86-36-340
86-36-375
86-36-382

Książka dobra na wszystko
Miejska Biblioteka Publiczna, która mieści się przy sali
gimnastycznej starego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 ul.
Wysoka 1, wypożycza książki:
— poniedziałek, środa, piątek: 12.00 - 18.00
— wtorek i czwartek: 9.00 - 15.00
Tel. 81-33-461, wew. 34
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Filia Biblioteki, mieszcząca się w Szpitalu Kolejowym w Pu
szczykówku, czynna jest:
— poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 13.00
— środa: 12.00 - 18.00
Tel. 86-36-382.
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Wyższa Szkoła w Puszczykowie
Rozwój niepublicznego szkolnictwa wyższego owocuje coraz atrakcyjniejszym i propozycjami dla
osób zainteresowanych dalszą edukacją. Bardzo oryginalny program wraz z interesującym i specjalizac
jami oferuje powołana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do życia w roku 1997 W yższa Szkoła
Umiejętności Społecznych. W śród specjalności na kierunku zarządzanie i marketing znajdują się m.in.
(jako jedyne specjalności na poziomie licencjata w kraju) m enedżer public relations, menedżer mediów
oraz negocjator, zarówno w trybie dziennym ja k i zaocznym.
W wyniku porozum ienia z Burmistrzem Puszczykowa Panem dr inż. Januszem Napierałą
a władzam i Uczelni część zajęć Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych odbywać się będzie na
terenie Puszczykowa (w dawnej Szkole Podstawowej nr 1), gdzie zlokalizowane będą studia zaoczne.
W perspektywie istnieje możliwość przeniesienia całości szkoły do Puszczykowa - wynika to z jego
walorów zarówno klim atyczno-turystycznych jak i niepowtarzalnej atm osfery i tradycji.
Lokalizacja zajęć zaocznych w P uszczykow iełączy się z m ożliw ościąi potrzebązakw aterow ania na
miejscu części zam iejscowych studentów. Stąd apel do tych z Państwa, którzy gotowi byliby
wynająć kwatery studentom o zgłoszenie swoich możliwości w tym zakresie do sekretariatu
Szkoły w Poznaniu.
Jednocześnie informujemy, że W yższa Szkoła Umiejętności Społecznych dysponuje jeszcze
wolnymi m iejscami na 1 roku studiów, a ci spośród młodych m ieszkańców Puszczykowa i okolic, którzy
nie podjęli jeszcze decyzji o dalszym kształceniu - m ają jeszcze szansę zgłoszenia się do dziekanatu
W yższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 13,11 piętro, od 9.00 do 15.00,
tel. 848-30-34, 848-30-35, fax 848-31-57.
Rektor dr Michał Iwaszkiewicz

AUTO - NAPRAWA
SPRAWNIE I TANIO
MACIEJ LASKOWSKI
PUSZCZYKOWO, uL. Nadwarciańska 60
Po uzgodnieniu telefonicznym
Tel. kom. 0-602-551-185

STudENïkA IV Roku CjERMANiSTyki
udzieU koREpETycji z językA NiEMiEckieqo.
Lekcjt ¡NdywiduAlNE i qRupowE
MAtqORZATA PAWAłoWsIiA
Puszczykow o, ul. D w o rco w a 9
Język niemiecki dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Tel. 0602 W it 613

Usługi tra n s p o rto w e
w y w ó z g ru z u — śm ieci b u d o w lan y ch
złom u - bezp łatn ie
________ te l. kom . 0 6 0 2 7 7 3 2 2 7 ________

Magister filologii romańskiej
udziela lekcji języka francuskiego
vJ Puszczykowie. Tel. 0602-79-00-35.
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Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, 60-967 Poznań, tel. 82-15-300
przyjmie do służby w podziale bojowym w jednostkach
w Poznaniu, Luboniu i Bolechowie
na stanowiska:
— ratowników
— ratowników - kierowców
MĘŻCZYZN:

w wieku do 30 lat, mających uregulowany stosunek do zasadniczej
służby wojskowej, posiadających wykształcenie minimum zasad
nicze zawodowe, preferowani są kandydaci posiadający prawo
jazdy kat. C.
Służba odbywa się w systemie zmianowym, po 9 służbach
przysługuje tzw. wolna służba.
Po odbyciu okresu przygotowawczego i mianowaniu na stałe
strażak ma zagwarantowaną pewną i stałą pracę.
Bliższych informacji na temat przyjęcia do Państwowej Straży
Pożarnej udzieli
— naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia - pokój 303, tel. 82-15-303
— samodzielna sekcja ds. kadr - pokój 108, tel. 82-15-304.
WYNAJMIEMY SALĘ o p o w . 5 5 0 m2 z z a p I eczem
zlokAlizowANĄ w LuboNiu pRzy u l. dR R. Maya 1
(pR zy ZAkUdAch ChcMiczNych ,,LuboŃ" S.A.).

U) sali można organizować:
imprezy okolicznościowe, wesela, zabawy itp.
lub inne propozycje.

Przyjmujemy także indywidualne zamówienia.
Zapewniamy usługi gastronomiczne, hotelowe oraz parking
samochodowy na 7 0 miejsc.
Bliższych informacji udziela Dział Socjalno-Gastronomiczny1,
tel. 81 -3 0 -2.51 w. 1.7 7 .

