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Szanowni Państwo,
Brak poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców, to jeden z bardziej 
palących problemów Puszczykowa. 
Dwa tygodnie temu otrzymałam pi-
smo podpisane przez kilkunastu miesz-
kańców ulicy Libelta informujące, o tym, 
że w związku z nasilającymi się aktami 

wandalizmu nie czują się w Puszczykowie bezpiecznie
i oczekują ode mnie podjęcia zdecydowanych inter-
wencji. Tak się złożyło, że otrzymałam pismo w przed-
dzień podpisania porozumienia pomiędzy Komendą 
Miejską Policji w Poznaniu, a Burmistrzem Puszczykowa 
w sprawie współpracy umożliwiającej sprawne i sku-
teczne wykonywanie działań prewencyjno-interwen-
cyjnych. Podpisanie umowy było okazją do ważnej 
dyskusji i ustaleń jak mają wyglądać wspólne patrole 
policjantów i strażników oraz wzajemna komunika-
cja oraz kontakt z mieszkańcami. Jest szansa na to, 
że skuteczność wspólnych działań już niedługo bę-
dzie oceniana lepiej. Wprawdzie w Komisariacie Policji 
w Puszczykowie są od dłuższego czasu dwa wakaty, 
a stan osobowy załogi przez najbliższe pół roku zosta-
nie jeszcze uszczuplony o dwa stanowiska policjantów 
dzielnicowych, którzy wyjeżdżają w ramach misji poko-
jowej do Kosowa ale od 1 grudnia w Urzędzie Miejskim 
zatrudniamy nowego Komendanta Straży Miejskiej. 
Poza tym istnieje możliwość „dokupienia” przez Miasto 
patroli prewencyjnych i jeśli tylko Rada wyrazi na to zgo-
dę od stycznia, najpóźniej od lutego takie patrole zaczną 
funkcjonować. 

Sceptycy powiedzą, co z tego, że zwiększymy 
nadzór, skoro nie dajemy młodzieży szansy na rozła-
dowanie energii, skoro nie mają w mieście miejsca, 
w którym mogliby się spotykać. 

Sprawa organizacji czasu wolnego młodzieży 
zainicjowała dyskusję na temat rozwiązywania 
problemów społecznych w Puszczykowie. Prowa-
dzona jest w szerokim gronie między innymi wśród rad-
nych, przedstawicieli wszystkich szkół, parafii, policji, stra-
ży miejskiej i będzie w najbliższym czasie kontynuowana 
z udziałem samych zainteresowanych, czyli młodzieży. 
Wstępne rozeznanie na temat potrzeb młodych ludzi zo-
stało już przeprowadzone we wszystkich szkołach. Powta-
rzają się prośby, o dofinansowywanie przez miasto zajęć 
sportowych, o boiska, świetlice, puby. Podczas gdy trzy 
pierwsze prośby są realne i wiele w tej sprawie zostało już 
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Komentarz miesiąca
zrobione, to niestety oczekiwanie, iż burmistrz udostępni 
młodym ludziom miejsce, w którym będą mogli kultural-
nie napić się piwa jest mocno nieuzasadnione. Wiem, że 
wiele osób ma mi za złe zamknięcie Motelu Puszczyk, któ-
ry pełnił rolę takiego pubu. Pisałam już o tym wcześniej. 
Trzeba było zamknąć pomieszczenia, które standardem 
sanitarnym i budowlanym odbiegały od ogólnie przyję-
tych norm (wręcz zagrażały życiu) i rozpocząć działania, 
z których zrodzi się nowa jakość. Powstała chwilowa 
pustka na rynku tego typu usług, ale to właśnie rynek, do-
słownie i w przenośni powinien tę pustkę wypełnić. Któż 
jak nie właściciele budowanych na naszym Rynku kamieni-
czek mogą w swoich wnętrzach zaplanować kafejki, bary, 
a na dworze ogródki piwne?. Motorem wszelkich działań 
komercyjnych jest jednak zysk i tu koło się zamyka. Podob-
no w Puszczykowie taka działalność się nie opłaca…

Co zrobić, by ten problem rozwiązać? Zapra-
szam właścicieli obecnych i potencjalnych lokali 
gastronomicznych na Rynku i w ogóle w Puszczy-
kowie do debaty na ten temat. Wstępem do niej 
będzie spotkanie Komisji Społecznej dotyczące 
bezpieczeństwa i porządku w mieście, które od-
będzie się 5 grudnia w Urzędzie Miejskim. 

Może powodem małej frekwencji gości w puszczy-
kowskich lokalach jest skromna oferta, która kończy się 
tylko na karcie dań i trunków? Może ich właściciele spró-
bowaliby zaproponować coś oryginalnego, modnego, 
co przyciągnie młodzież i dorosłych nie tylko z Puszczy-
kowa, np. kilka miejsc z bilardem, lotkami, grami kom-
puterowymi, lub modnym karaoke?. 

Pozostaje jednak pytanie gdzie i od kogo młodzież ma 
się nauczyć kulturalnej zabawy, sztuki konwersacji, za-
chowania przy stole? Od kogo młodzież ma przejmować 
dobre, polskie tradycje skoro w wielu puszczykowskich 
domach nie poświęca się im ani czasu ani pamięci?

W dniu 11 listopada, w Święto Niepodległości na-
liczyłam na ulicy Poznańskiej 11 flag, a w całym Pusz-
czykowie było ich może kilkadziesiąt. Można było nato-
miast przed 1 listopada spotkać na ulicach miasta wielu 
młodych ludzi poprzebieranych z okazji święta Halo-
oween. Niektórzy z nich nie otrzymawszy cukierków lub 
pieniędzy (bo takie prośby też się zdarzały) niszczyli płoty 
i mury domów!. Jestem za czerpaniem dobrych wzorów 
ze świata, jestem jednak przeciw złym obyczajom.

Tych z Państwa, którzy nie widzą związku pomię-
dzy chuligaństwem, bałaganem, a brakiem wrażliwo-
ści na tradycję - proszę o głęboką refleksję.   Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka
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Z prac komisji Rady Miasta

Zaproszenie na sesję
Zapraszamy na sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się w środę, 

19 grudnia br. o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4.
Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Komisji Rady i terminy dyżurów radnych, 

znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta.

Opiniowanie projektów uchwał przed sesją jest sta-
łym elementem prac Komisji Budżetu i Rozwoju 
Miasta. Ponadto członkowie Komisji dokonali wizji 
lokalnej w kontekście potrzeb inwestycyjnych miasta, 
zwiedzając budynek starej szkoły, teren boisk spor-
towych, nowo budowanego Rynku i MOSiR-u oraz 
budynek Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2. 
Podczas kolejnych spotkań Komisji opiniowany będzie 
projekt budżetu na 2008 rok.

Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała projekty 
uchwał dotyczące Rocznego oraz Wieloletniego Progra-
mu Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rad-
ni zapoznali się z projektem przyszłorocznego budżetu 

oraz przeprowadzili wizję lokalną w sprawie wniosku 
o wycinkę drzew przy drodze nr 430. Komisja poprosiła 
o opinię fachowca w sprawie stanu zdrowia drzew, 
umożliwiających zachowanie łącznika ekologicznego, 
a niezagrażających bezpieczeństwu na drodze. Członkowie 
Komisji rozważali ponadto możliwość przeprowadzania od 
nowego roku kontroli umów na wywóz odpadów.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu rozpatrywa-
ła wnioski organizacji pozarządowych oraz zaopinio-
wała projekty uchwał dotyczące tychże organizacji. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej kontynuują prze-
gląd dokumentacji związanej z działalnością organi-
zacji pozarządowych. 

W dniu 14 listopada odbyła się sesja Rady Miasta, 
podczas której radni przyjęli 12 uchwał w sprawie: 
– uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy 

Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,

– uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Mia-
sta Puszczykowa na rok 2008 z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,

– podatku od nieruchomości (zob. str. 4),
– podatku od środków transportowych (zob. str. 4-5),
– zmiany Uchwały Nr 12/06/V z dnia 20 grudnia 2006 

r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji 
na podatek od nieruchomości i informacji o nieru-
chomościach i obiektach budowlanych (zob. str. 6),

– zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
– zmiany Uchwały Nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 

roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pusz-
czykowa na rok 2007,

– przystąpienia do sporządzenia Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Puszczykowa,

– ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa dro-
gowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest 
Burmistrz Miasta Puszczykowa,

– ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 
w związku z jej podziałem z tytułu wzrostu warto-
ści nieruchomości,

– ustanowienia służebności gruntowej,
– powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku 

przedłożenia Radzie Miasta Puszczykowa oświad-
czenia dotyczącego pracy lub służby w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi 
organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 
dnia 31 lipca 1990 r. oraz o skutku niedopełnienia 
tego obowiązku.

Rada Miasta nie uchwaliła miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla 
rejonu ul. Morenowej – część B. Podczas sesji radni 
otrzymali projekt budżetu na 2008 rok, który będzie 
opiniowany przez poszczególne komisje. 

Z sesji Rady Miasta

W dniu 5 grudnia o godzinie 16.00 zapraszam młodzież i dorosłych mieszkańców w ramach posie-
dzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta do udziału w dyskusji na temat porządku i bezpieczeństwa 
w mieście. Spotkanie z udziałem przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego, ul. Podleśna 4
     Urszula Rudzińska, Przewodnicząca Komisji Społecznej
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Komentarz do podatków
14 listopada odbyła się sesja Rady Miasta, na której radni podjęli uchwały zmieniające dotychczasowe stawki 

w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych. Zmiany te dotyczyły zwiększenia 
wysokości stawek podatkowych. W trakcie konstruowania budżetu na 2008 rok powzięto daleko idące plany 
inwestycyjne związane z naszym Miastem. Inwestycje w postaci rozbudowy infrastruktury miejskiej a następnie jej 
utrzymania, wiążą się z wieloma wydatkami. Przede wszystkim jednak wzięto pod uwagę budowę i utwardzenie 
puszczykowskich ulic. Prośby mieszkańców w tym zakresie są bardzo liczne. Racjonalna gospodarka finansami 
miasta zmusza władze do podjęcia tego rodzaju - często uciążliwych w skutkach dla podatników - decyzji. 

Przy ustalaniu wysokości stawek podatku od środków transportowych uwzględniono liczbę, rodzaj, wiek 
oraz system zawieszenia środków transportowych zgłoszonych do opodatkowania na terenie miasta.

Za podniesieniem wysokości stawek przemawiał także fakt, że od 2004 r. nie ulegały zmianom stawki podat-
ku od nieruchomości, a w przypadku podatku od środków transportowych, stawki pozostawały niezmienione 
od 2005 r. (faktycznie od 2004 r., ponieważ podwyżki stawek uchwalone w 2005 r. były tylko kosmetyczne i nie 
dotyczyły wszystkich pojazdów oraz były związane ze zmianami dolnych i górnych granic stawek podatkowych 
ustalonych przez Ministra Finansów na 2005 r.).  Piotr Szmytkowski

Uchwała Nr 71/07/V  
Rady Miasta Puszczykowa, z dnia 14 listopada 2007r.
w sprawie: podatku od nieruchomości.

 
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 

r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121 poz. 844 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, ze zm.) Rada Miasta 
Puszczykowa uchwala co następuje:
§ 1 Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od 

nieruchomości:
1.od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł  
od 1 m² powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyj-
ne lub elektrowni wodnych – 3,72 zł od 1 ha po-
wierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego  
– 0,25 zł od 1 m² powierzchni.

2.od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m² powierzchni użyt-

kowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
– 18,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,  
a od powierzchni użytkowej na cela socjalne / szat-
nie, sanitariaty stołówki/ w budynkach związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej – 9,90 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym – 8,86 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,81 zł 
od 1 m² powierzchni użytkowej;

e) pozostałych – 6,36 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
  w tym:
 – zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności po-

żytku publicznego przez organizacje pożytku pub-
licznego – 6,36 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

– gospodarczych – 5,00 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej;

– garaży – 5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
3. od budowli - 2% ich wartości.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta Puszczykowa.
§ 3 Traci moc uchwała Nr 81/03/IV Rady Miasta Puszczy-

kowa z dnia 6 grudnia 2003 r. w prawie podatku od 
nieruchomości.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku 
należnego począwszy od 01 stycznia 2008 r. oraz 
podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu  
w „Echu Puszczykowa”.

Uzasadnienie
Stosownie do treści art. 5 ust. 1 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006r., nr 121, poz. 844 ze zm.) rada gminy,  
w drodze uchwały, określa wysokość stawek w podatku 
od nieruchomości, z tym, że stawki te nie mogą prze-
kroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych po-
datków i opłat lokalnych określonych w obwieszczeniu 
Ministra Finansów.

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2008, przyjęto 
wzrost dochodów z podatku od nieruchomości średnio 
o 10%. Podwyżka ta wynika z planów inwestycyjnych 
Miasta uwzględniających m. in. budowę ulic. Ponadto 
wzięto pod uwagę także fakt, iż stawki te nie były pod-
wyższane od 2004 roku.

Uchwała Nr 72/07/V
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007r.
w sprawie: podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.  
z 2006 r. Nr 121 poz. 844, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, ze zm.) Rada Mia-
sta Puszczykowa uchwala co następuje:
§ 1 Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 
wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2000 r.,  
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nie posiadającego i posiadającego: katalizator 
spalin, reduktor dźwięków pracy silnika, napęd 
gazowy lub napęd na biopaliwo:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550,-zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 715,-zł;
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 825,-zł.
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 
2000r., nie posiadającego i posiadającego: ka-
talizator spalin, reduktor dźwięków pracy silni-
ka, napęd gazowy lub napęd na biopaliwo:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 517,-zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 682,-zł;
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 792,-zł.
3. od samochodu ciężarowego z zawieszeniem 

osi jezdnych pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równoważne o dopuszczal-
nej masie całkowitej:

a)  równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 15 ton:
– o liczbie osi – dwie 1045,-zł;
b)  równej lub wyższej niż 15 ton:
– o liczbie osi – dwie 1067,-zł;
c) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 21 ton:
– o liczbie osi – trzy 1430,-zł;
d) równej lub wyższej niż 21 ton:
– o liczbie osi – trzy 1485,-zł;
e) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton
– o liczbie osi – cztery i więcej 1650,-zł;
f) równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 27 ton:
- o liczbie osi – cztery i więcej 1760,-zł;
g) równej lub wyższej niż 27 ton a mniejszej niż 29 ton:
- o liczbie osi – cztery i więcej 1870,-zł;
h) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej 1980,-zł.
4. od samochodu ciężarowego z innym systemem 

zawieszenia osi jezdnych niż wymienione w § 1, 
pkt 3 o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 15 ton:
–  o liczbie osi – dwie 1100,-zł;
b) równej lub wyższej niż 15 ton:
–  o liczbie osi – dwie 1377,-zł;
c) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 21 ton:
–  o liczbie osi – trzy 1485,-zł;
d) równej lub wyższej niż 21 ton a mniejszej niż 23 tony:
–  o liczbie osi – trzy 1540,-zł;
e) równej lub wyższej niż 23 tony:
–  o liczbie osi – trzy 1736,-zł;
f) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton:
–  o liczbie osi – cztery i więcej 1705,-zł;
g) równej lub wyższej nią 25 ton a mniejszej niż 27 ton:
–  o liczbie osi – cztery i więcej 1815,-zł;
h) równej lub wyższej niż 27 ton a mniejszej niż 29 ton:
–  o liczbie osi – cztery i więcej 1925,-zł;
j) równej lub wyższej niż 29 ton:
–  o liczbie osi cztery i więcej 2580,-zł.
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 
wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2000r., 
nie posiadającego i posiadającego : katalizator 
spalin, reduktor dźwięków pracy silnika, napęd 
gazowy lub napęd na biopaliwo: 1430,-zł.

6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 
wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2000r., 
nie posiadającego i posiadającego: katalizator 
spalin, reduktor dźwięków pracy silnika, napęd 
gazowy lub napęd na biopaliwo: 1320-zł.

7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą z zawieszeniem osi jezdnych 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne, o dopuszczalnej masie całko-
witej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 31 ton:
– o liczbie osi – dwie 1540,-zł;
b) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie:
– o liczbie osi – dwie 1565,-zł;
c) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – dwie 1575,-zł;
d) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:
– o liczbie osi – trzy i więcej 1650,-zł;
e) powyżej 36 ton a mniej niż 40 ton:
– o liczbie osi – trzy i więcej 1705,-zł;
f) równej lub wyższej niż 40 ton:
– o liczbie osi trzy i więcej 1903,-zł.
8. od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą z innym systemem zawieszenia 
osi jezdnych niż wymienione w § 1, pkt 7 o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
dów:

a) równej lub wyższej nią 12 ton a mniejszej niż 31ton:
– o liczbie osi – dwie 1595,-zł;
b) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie:
– o liczbie osi – dwie 1996,-zł;
c) wyższej niż 36 ton:
– o liczbie osi – dwie 2132,-zł;
d) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:
– o liczbie osi - trzy i więcej 1898,-zł:
e) powyżej 36 ton a mniej niż 40 ton:
– o liczbie osi trzy i więcej 1925,-zł;
f) równej lub wyższej niż 40 ton:
– o liczbie osi trzy i więcej 2580,-zł.
9. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-

jazdem silnikowym posiadają dopuszczal-
ną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 
wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 2000r.,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego 264,-zł.

10. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczal-
ną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 
wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 2000r.,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego 253,-zł.

11. od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem osi 
jezdnych pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne, która łącznie z po-
jazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę 
całkowitą zespołu pojazdów, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a)  równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton:
– o liczbie osi – jedna 264,-zł;
b) równej lub wyższej niż 25 ton:
– o liczbie osi – jedna 352,-zł;
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c) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 

tony:
- o liczbie osi – dwie 264,-zł;
d) równej lub wyższej niż 28 tony a mniejszej niż 33 

ton:
– o liczbie osi – dwie 675,-zł;
e) równej lub wyższej niż 33 ton a mniejszej niż 38 ton:
– o liczbie osi – dwie 935,-zł;
f) równej i wyższej niż 38 ton:
– o liczbie osi – dwie 1265,-zł;
g) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 38 ton:
– o liczbie osi – trzy i więcej 746,-zł;
h) równej lub wyższej niż 38 ton:
– o liczbie osi – trzy i więcej 991,-zł.
12. przyczepy lub naczepy z innym systemem za-

wieszenia osi jezdnych niż wymieniona w § 1, 
pkt 11, która łącznie z pojazdem silnikowym 
posiada dopuszczalną masę całkowitą zespołu 
pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton:
– o liczbie osi – jedna 352,-zł;
b) równej lub wyższej niż 25 ton:
– o liczbie osi – jedna 618,-zł;
c) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 tony:
– o liczbie osi – dwie 341,-zł;
d) równej lub wyższej niż 28 tony a mniejszej niż 33 ton:
– o liczbie osi – dwie 935,-zł;
e) równej lub wyższej niż 33 ton a mniejszej niż 38 ton:
– o liczbie osi – dwie 1421,-zł;
f) równej i wyższej niż 38 ton:
– o liczbie osi – dwie 1870,-zł;
g) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 38 ton:
– o liczbie osi – trzy i więcej 1038,-zł;
h) równej lub wyższej niż 38 ton:
– o liczbie osi – trzy i więcej 1410,-zł.
13.od autobusu , w zależności od liczby miejsc do sie-

dzenia – wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 
2000 r.:

a) mniej niż 15 miejsc 418,-zł;
b) równej lub wyższej niż 15 miejsc do 29 miejsc 748,-zł;
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1430,-zł.
14.od autobusów, w zależności od liczby miejsc do sie-

dzenia – wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 
2000 r.:

a) mniej niż 15 miejsc 396,-zł;
b) równej lub wyższej niż 15 miejsc do 29 miejsc 726,-zł;
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1353,-zł.
15.od autobusu w zależności od liczby miejsc do sie-

dzenia, którego jedynym źródłem zasilania jest gaz, 
energia elektryczna lub biopaliwo – bez względu na 
datę produkcji:

a) mniej niż 15 miejsc 352,-zł;
b) równej lub wyższej niż 15 miejsc do 29 miejsc 660,-zł;
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1320,-zł.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mia-

sta Puszczykowa
§ 3 Traci moc uchwała Nr 179/05/IV Rady Miasta Pusz-

czykowa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie podat-
ku od środków transportowych.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku  

należnego począwszy od 01.01.2008 r. oraz podlega 
ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w „Echu 
Puszczykowa”.

Uzasadnienie
Stosownie do treści art. 10 ustawy z dnia 12 stycz-

nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  
z 2006r., nr 121, poz. 844 ze zm.) rada gminy, w dro-
dze uchwały, określa wysokość stawek w podatku od 
środków transportowych, z tym, że stawki te nie mogą 
przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych a także muszą być większe 
od stawek minimalnych podanych do publicznej wiado-
mości w publikowanych co roku obwieszczeniach Mini-
stra Finansów.

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2008, przyjęto 
wzrost dochodów z podatku od środków transporto-
wych. Podwyżka ta jest ściśle związana z planami in-
westycyjnymi Miasta. Inwestycje w postaci rozbudowy 
infrastruktury miejskiej a następnie jej utrzymania wiążą 
się z wydatkami. Przy ustalaniu wysokości stawek podat-
ku od środków transportowych uwzględniono zarówno 
potrzeby fiskalne miasta, jak również liczbę, rodzaj, wiek 
oraz system zawieszenia środków transportowych zgło-
szonych do opodatkowania na terenie miasta.

Uchwała Nr 73/07/V
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007
w sprawie: zmiany uchwały Nr 12/06/V z dnia  
20 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wzorów 
formularzy deklaracji na podatek od nierucho-
mości i informacji o nieruchomościach i obiek-
tach budowlanych.

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.  
z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm)

Rada Miasta Puszczykowa uchwala co następuje:

§ 1 W uchwale nr 12/06/V z dnia 20 grudnia 2006r. do-
konuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/06/V otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mia-
sta Puszczykowa.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku na-
leżnego począwszy od 01 stycznia 2008 roku oraz 
podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu  
w „Echu Puszczykowa”.

Uzasadnienie
Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą wynika ze 

zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomo-
ści. Obowiązek określenia wzorów formularzy zawierających 
dane dotyczące podmiotu oraz przedmiotu opodatkowania 
niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 
wynika bezpośrednio z art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Załącznik:
1. Załącznik Nr 1 - wzór formularza deklaracji na 

podatek od nieruchomości – dostępny na stronie  
www.puszczykowo.pl  
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Projekt budżetu Miasta Puszczykowa na 2008 rok
Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Burmistrz 

Miasta zobowiązany jest opracować projekt uchwały 
budżetowej do dnia 15 listopada poprzedzającego rok 
budżetowy i przedstawić Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej oraz Radzie Miasta celem zaopiniowania.

Wywiązując się z ww. terminu Burmistrz Miasta Pusz-
czykowa, na sesji w dniu 14 listopada 2007 roku, przeka-
zała Radzie Miasta projekt uchwały budżetowej na 2008 
rok, a w dniu 15 listopada 2007 roku projekt został złożo-
ny w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Konstruując budżet na 2008 rok brano pod uwagę 
zarówno obowiązujące przepisy, analizę wykonania 
dochodów i wydatków w okresie pierwszych trzech 
kwartałów bieżącego roku i prognozę wykonania w 
2007 roku, możliwości pozyskania dochodów w 2008 
roku w jak najwyższej wysokości oraz potrzeby miasta 
w zakresie zarówno rozwoju, jak i bieżących potrzeb.

Projekt budżetu Miasta Puszczykowa na 2008 rok 
zawiera między innymi następujące informacje: Do-
chody, Wydatki, Objaśnienia do planowanych docho-
dów i wydatków, Informację o mieniu komunalnym, 
Prognozę długu Miasta.

Dochody jak i wydatki ujęte zostały w podziale na 
działy, rozdziały oraz paragrafy.

Tak sporządzony budżet pozwala na precyzyjne 
określenie źródeł pozyskiwania dochodów, a w przy-
padku wydatków na określenie kierunków wydatko-
wania środków finansowych.
Główne źródła pozyskiwania dochodów to:
– dochody od osób prawnych i fizycznych – co sta-

nowi prawie 74% dochodów miasta,
– subwencja oświatowa – stanowiąca około 14% 

dochodów,
– dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na zadania 

związane z pomocą społeczną oraz administracją 
– ponad 7% dochodów miasta.

Kierunki wydatkowania środków finansowych to:
– transport i łączność rozumiane jako realizacja dróg 

oraz zadania związane z komunikacją w Puszczy-
kowie – planowane jest przeznaczenie ponad 23% 
ogólnej kwoty wydatków,

– zadania związane z oświatą w Puszczykowie, 
obejmujące zarówno szkoły podstawowe i gim-
nazja oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli, 
jak i dopłaty do dzieci z terenu Puszczykowa, które 
pobierają nauki w ościennych gminach, na co pla-
nowane jest 24% wydatków,

– na zadania związane z gospodarką mieszkanio-
wą, rozumiane jako wydatki z obsługą gospodarki 
mieszkaniowej w mieście oraz gospodarka grun-
tami i nieruchomościami – planuje się przeznaczyć 
prawie 14% budżetu,

– około 10% budżetu przeznaczone będzie na za-
dania związane z pomocą społeczną,

– również 10% budżetu planuje się przeznaczyć 
na administrację publiczną oraz funkcjonowanie 
Rady Miasta i radnych,

– na zadania związane z funkcjonowaniem miasta 
– gospodarką ściekową i ochroną wód, gospo-
darką odpadami, oczyszczaniem miasta, oświetle-
niem ulic, utrzymaniem zieleni w mieście oraz na 
utrzymanie schroniska dla zwierząt – planuje się 
przeznaczyć 5,5% ogólnej kwoty wydatków,

– na pozostałe zadania przeznacza się: kultura i kul-
tura fizyczna – 4,92, promocja 0,3% oraz na po-
zostałe zadania 9% kwoty wydatków.

Zgodnie z obowiązującą procedurą w zakresie kon-
strukcji budżetu na 2008 rok trwać będą, w komisjach 
Rady Miasta, dyskusje nad przedłożonym projektem 
budżetu. 

Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje Radę 
do uchwalenia budżetu przed rozpoczęciem roku bu-
dżetowego. Ostatnia sesja Rady Miasta w tym roku 
kalendarzowym została zaplanowana na 19 grudnia. 
Zgodnie ze Statutem Miasta, materiały na sesję budże-
tową powinny być gotowe i przesłane radnym na 14 dni 
przed jej terminem. Oznacza to, że dyskusja nad budże-
tem będzie trwała do 5 grudnia bieżącego roku. Zapra-
szamy! Projekt budżetu w całości jest dostępny na stro-
nie internetowej www.puszczykowo.pl lub do wglądu  
w sekretariacie Urzędu Miejskiego.   Piotr Szmytkowski

Nowi pracownicy Urzędu Miejskiego
W wyniku przeprowadzonego naboru, od grudnia 

w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie rozpoczną pra-
cę nowi pracownicy.

Na stanowisko komendanta 
Straży Miejskiej został przyjęty pan 
Dariusz Borowski, który jest absol-
wentem Wyższej Szkoły Oficerskiej  
w Legionowie, ukończył też studia 
magisterskie na Uniwersytecie UAM 
w Poznaniu na kierunku admini-
stracji oraz podyplomowe studia 
wojskowe na Akademii Obrony Na-
rodowej w Rembertowie na kierun-

ku sztaby kryzysowe. Pan Dariusz Borowski w latach 
1984–2006 pracował w administracji państwowej  
i posiada doświadczenie m. in. w pracy na stanowisku 

oficera dyżurnego delegatury ABW w Poznaniu, a tak-
że kierownika ochrony hotelu „Mercure”. Mamy na-
dzieję, że zdobyte doświadczenie przyniesie rezultaty 
w poprawie bezpieczeństwa w Puszczykowie.

Stanowisko ds. gospodarki ko-
munalnej obejmie pan Remigiusz 
Motycki - absolwent Politechniki Po-
znańskiej (Wydział Budowy Maszyn), 
Akademii Górniczo–Hutniczej w Kra-
kowie (Wydział Odlewnictwa) oraz 
studiów podyplomowych na kierun-
ku Zarządzania w Opiece Zdrowot-
nej. Pan Remigiusz Motycki posiada 

wieloletnie doświadczenie w kierowaniu pracą zespo-
łu oraz zagadnieniami Działu Technicznego Szpitala 
Powiatowego w Puszczykowie.  (o.-ks) 
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Nasza największa 
inwestycja, moder-
nizacja ulicy Poznań-
skiej, budzi wiele 
emocji i zainteresowa-

nia. Otrzymujemy ogromną ilość telefonów z uwagami 
i spostrzeżeniami mieszkańców, za które bardzo dzięku-
jemy. Jest bardzo wiele robót, które wymagają jeszcze 
dokończenia lub poprawienia, a z uwagi na zbliżającą 
się zimę istnieje obawa, że ze względu na zbyt niskie 
temperatury nie wszystkie prace będą mogły być wyko-
nywane. Dlatego też Miasto zwróciło się do Wielkopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o przesunięcie 
terminu zakończenia prac na dzień 30 maja 2008 roku. 
Termin taki gwarantuje poprawne dokończenie prac  
i usunięcie usterek.

Ponadto informujemy, że zamówione zostały kosze na 
śmieci oraz słupki ograniczające możliwość wjazdu samo-
chodami na chodnik. Z przykrością zauważyliśmy też, że 
niektórym kierowcom nie przeszkadza świeżo posadzona 
zieleń i najeżdżają samochodami na trawniki niszcząc przy 
tym krzewy i iglaki. Zwróćmy na to uwagę, jeśli chcemy by 
coś w naszym otoczeniu zmieniło się na lepsze. 

Modernizacja ul. Poznańskiej

Miło nam także poinformować, że w ostatnich dniach 
przybył na ulicy Poznańskiej słup ogłoszeniowy, który za-
stąpił starą, wysłużoną już tablicę informacyjną.

Projekt „Modernizacja ulicy Poznańskiej w Mieście 
Puszczykowo” (umowa z Wojewodą Wielkopolskim 
o dofinansowanie: Z/2.30/III/561/06/U/25/06 z dnia 
13.12.2006 r.) współfinansowany jest przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu pań-
stwa.   (o.-bm)

Daleko zaawansowane są prace związane z budo-
wą ulicy Gwarnej, gdzie ułożona została już kanalizacja 

  Inwestycje drogowe
 

Usterka na ul. Sobieskiego
Kilka miesięcy temu na ulicy Sobieskiego zaczęła 

się zapadać nawierzchnia. Uszkodzenie zostało na-
prawione. Niestety nawierzchnia ponownie się za-
padła. Szukając przyczyny tego stanu sprawdzono 
szczelność instalacji. Firma Aquanet stwierdziła, że na 
przyłączu wodociągowym nastąpił wyciek i dokonała 
naprawy, jednak woda nadal się pokazywała. Wobec 
tego skierowano do Aquanetu prośbę o prześwietle-
nie kamerą instalacji sanitarnej w celu sprawdzenia jej 
stanu. Dnia 24. października instalację prześwietlono 

specjalną kamerą i nie znaleziono żadnych usterek. Po 
wielu konsultacjach stwierdzono istnienie możliwo-
ści przerwania żyły wodnej w czasie robót ziemnych.  
W chwili obecnej ten fragment ulicy Sobieskiego umoc-
niony jest tłuczniem, który w miarę wypłukiwania jest 
sukcesywnie uzupełniany. Odtworzenie nawierzchni 
bitumicznej planowane jest wiosną po ostatecznym 
ustaleniu przyczyny występowania wody na jezdni  
i usunięciu usterki.  (o.-bm)

deszczowa i krawężniki. Rozpoczęto też prace zwią-
zane z ułożeniem podbudowy. Trwa także remont 
zniszczonego chodnika na części ulicy Dworcowej.

Na ulicach Łukaszewicza i Wawrzyniaka układane 
są krawężniki, budowana jest także kanalizacja desz-
czowa. Rozpoczęły się także prace drogowe na uli-
cy Libelta. Firmy, które prowadzą prace starają się do 
minimum ograniczyć utrudnienia w ruchu i solennie 
obiecują, że na koniec każdego dnia pracy, zagwa-
rantowany będzie dojazd do posesji. Zwracamy się 
jednak do mieszkańców tych ulic o cierpliwość i wyro-
zumiałość.     (o.-bm)
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Czyste Puszczykowo
Likwidacja gniazd z  pojemni-

kami na surowce wtórne jest już 
w Puszczykowie przesądzona. 
Mimo prowadzonej od kwietnia in-
tensywnej edukacji ostatnie miesiące  
pokazały, że problemu śmieci i syste-
mu ich segregacji nie da się rozwiązać  
inaczej jak tylko poprzez  rezygnację  
gniazd z pojemnikami na odpady  

i upowszechnienie sytemu segregacji workowej 
w gospodarstwach domowych.  Wychodząc na-
przeciw tej  zmianie Stowarzyszenie Przyjaciół Pusz-
czykowa wraz z Urzędem Miejskim oraz firmami: 
EKO-RONDO i REMONDIS SANITECH przystąpiły do 
realizacji dużego projektu edukacyjnego pt. „CZY-
STE PUSZCZYKOWO”. Gotowość do uczestnictwa  
w projekcie zgłosiły także  puszczykowskie parafie oraz  
wszystkie szkoły i przedszkola.  W dwóch spotkaniach, 
które odbyły się w listopadzie br. uczestniczyli również 
przedstawiciele emerytów i rencistów, wędkarzy, or-
ganizacji Sana Familia, policji, straży miejskiej i Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. Do współpracy w eliminacji 
„śmieciarzy” z ogromnym entuzjazmem namawiał 
zebranych przedstawiciel firmy REKOPOL, zajmującej 
się odzyskiwaniem odpadów,  wszystko po to, by po-
dejmowane w projekcie działania były jak najbardziej 
spójne i komplementarne. 

Organizatorzy dokładają starań, by idea projektu 
CZYSTE PUSCZYKOWO była zrozumiała dla wszystkich 
mieszkańców, szczególnie w sferze dystrybucji worków 

i bezpłatnego odbioru odpadów.  Oprócz  prowadzo-
nych już dłuższego czasu edukacji przygotowującej 
do zmiany systemu segregacji odpadów zaplanowano  
w projekcie następujące działania:
–  wydanie Kalendarza na rok 2008, w którym 

zaznaczone zostały terminy odbioru worków od 
mieszkańców w poszczególnych częściach miasta. 
Kalendarz zostanie rozprowadzony przez firmę EKO-
RONDO do wszystkich  gospodarstw domowych  
i podmiotów gospodarczych, w grudniu 2007.

–  wyprodukowanie toreb papierowych do pa-
kowania prezentów, które choć w części zastą-
pią wszechobecne worki foliowe,

– rozprowadzenie ulotek o zasadach segregacji 
śmieci,

–  ustawienie w miejscach dotychczasowych gniazd  
informacji o nowym sposobie segregowania odpadów.

–  zorganizowanie w dniu 15 grudnia wielkie-
go, przedświątecznego happeningu ekolo-
gicznego w centrum miasta z udziałem dzieci  
i młodzieży wszystkich puszczykowskich szkół, 
organizacji pozarządowych, firm zajmujących 
się wywozem odpadów oraz wszystkich zain-
teresowanych mieszkańców. 

Organizatorzy projektu wierzą, że rezygnacja  
z pojemników do segregacji i przejście na tzw. system 
segregacji u źródła nie będzie krokiem w tył ale prze-
ciwnie  pozwoli na stworzenie  skutecznego systemu 
gospodarki odpadami w mieście. Zapraszamy do 
współpracy.   (o.-ks)

W odpowiedzi na apel Stowarzyszenia Przyjaciół 
Puszczykowa, które jest inicjatorem projektu „Czyste 
Puszczykowo” wszystkie placówki oświatowe w na-
szym mieście poczyniły kroki w celu poszerzenia eduka-
cji dzieci, młodzieży i dorosłych. Poniżej zamieszczamy 
informacje ze szkół o podejmowanych działaniach.

Uczniowie w trosce o środowisko
14 listopada już po raz drugi Szkoła Podstawowa 

Nr 1 wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Nie trujcie”, 

której koordynatorem i pomysłodawcą jest Fundacja 
Ekologiczna ARKA. W tym roku kampania przebiegała 
pod hasłem: „NIE PALCIE, NIE TRUJCIE, SEGREGUJCIE!” 

Uczniowie klas I-III włączając się do akcji wykona-
li barwne prace plastyczne zatytułowane „Kochasz 
swoje dzieci? Nie pal śmieci!”. Aby zainteresować 
dorosłych i zwrócić uwagę mieszkańców naszego 
miasta na problem „wszechobecnych śmieci” wy-
syłały też do rodziców i znajomych sms-y i e-maile  
z hasłem kampanii. 

Ekologicznie w szkołach
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Klasy starsze wzięły udział w konkursie plastycznym 

organizowanym przez ARKĘ (w ubiegłym roku nasz 
uczeń zdobył w tym konkursie wyróżnienie i otrzymał 
nagrodę książkową). Uczniowie klasy szóstej wykona-
li plakaty zachęcające do odpowiedzialnej segregacji 
śmieci. Pani Dyrektor zaproponowała uczniom klas IV 
– VI napisanie listu – odezwy do mieszkańców Pusz-
czykowa wzywającego do odpowiedzialności za pięk-
no i estetykę naszej miejscowości. Najciekawsze prace 
zostaną nagrodzone i opublikowane w następnym 
numerze Echa Puszczykowa.

mleku, które uczniowie piją od listopada w ramach 
akcji Agencji Rynku Rolnego „Mleko w szkole za dar-
mo”. Pojemniki muszą być zgniecione i bez plasti-
kowych słomek, pozwala to dzieciom na świadome 
uczestniczenie w akcji segregacji odpadów. Ponadto 
w holu głównym naszej szkoły jest umieszczony po-
jemnik na zużyte baterie. Uczniowie wezmą też udział  
w happeningu, który odbędzie się 15 grudnia. 

Niespodzianka czeka puszczykowskich seniorów, 
dla których uczniowie oddziału „0” przygotowują in-
scenizację o ochronie środowiska. Tematyka segregacji 
odpadów i ochrony środowiska naturalnego jest poru-
szana także na zajęciach edukacyjnych prowadzonych 
przez nauczycieli. Szkoła stara się o przyjęcie do sieci 
szkół promujących zdrowie, dlatego też szeroko rozu-
miana problematyka ekologiczna, jest stałym elemen-
tem edukacji. Ponadto klasy piąte oraz klasa 6a uczest-
niczyły w targach ekologicznych POLEKO, gdzie duży 
nacisk był kładziony na promocję segregacji odpadów, 
można było zapoznać się też z nowoczesnymi metoda-
mi utylizacji śmieci.   Izabela Bajbak, Dyrektor SP2

W Gimnazjum Nr 1 im. Alberta Einsteina w Pusz-
czykowie od grudnia br. rusza Szkolna Liga Ekologicz-
na. Uczniowie po wypełnieniu dodatkowych zadań 
domowych uczulających na ochronę środowiska za-
równo uczniów, jak i ich rodziny, rywalizować będą na 
poziomie klas w segregacji śmieci. Szkolny program se-
gregacji odpadów realizowany będzie przy współpracy  
z firmą EKO-RONDO. Na zajęciach lekcyjnych omawiane 
są także tematy dotyczące efektu cieplarnianego, kwa-
śnych deszczy, dziury ozonowej, rozwoju zrównowa-
żonego i potrzeby segregacji śmieci. Przygotowywane 
są także gazetki dotyczące problemów ekologicznych, 
a Szkoła włącza się w szereg konkursów i przedsię-
wzięć ekologicznych. Uczniowie wezmą tez udział  
w grudniowym happeningu promującym akcję „Czyste 
Puszczykowo”.    Tomasz Żak, Dyrektor Gimnazjum Nr 1

Chcąc wesprzeć ogólnomiejską akcję „Czyste Pusz-
czykowo” w Gimnazjum Nr 2 przewidziano na listo-
pad i grudzień następujące działania:

Pierwszym krokiem jest zapoznanie uczniów  
z problematyką – więc na godzinach wychowawczych 
i na lekcjach biologii będą poruszane tematy związane 
z ochroną środowiska i segregacją odpadów.

Drugim etapem będzie dzień biologiczno-mate-
matyczno-fizyczno-chemiczny, który odbędzie się  
30 listopada w ramach Gimnazjalnej Ligi Klas. Wszyst-
kie zadania, plakaty i scenki, które przygotują ucznio-
wie będą dotyczyć problemu segregacji śmieci.

Trzeci etap to przygotowanie się i wzięcie udziału 
wraz z innymi szkołami w grudniowym happeningu 
ekologicznym w centrum miasta.   Krzysztof Narożny, 
Dyrektor Gimnazjum Nr 2

W klasach nauczyciele przeprowadzili pogadanki 
na temat dzikich wysypisk. Omówiono kwestię właści-
wego składowania odpadów, które bez kontroli i od-
powiedniego zabezpieczenia powodują powstawanie 
toksycznych gazów i niebezpiecznych substancji za-
truwających powietrze, wodę i glebę. Takie śmietniska 
są wylęgarnią chorobotwórczych mikroorganizmów, 
mogą powodować pożary i nieodwracalne w skutkach 
szkody. Nikt z nas nie chce mieszkać na śmietniku lub  
w jego pobliżu. Dbajmy o nasze otoczenie, mieszkamy 
w pięknym miejscu, uszanujmy to co dała nam w pre-
zencie natura i zróbmy wszystko, żeby zostawić naszym 
dzieciom miasto jeszcze piękniejsze i zdrowsze. 

21 listopada klasy piąte wzięły udział w adresowa-
nej do dzieci i młodzieży imprezie ekologicznej EKO 
MEDIA FORUM, towarzyszącej wystawie POLEKO. 
Dzięki tej formie edukacji ekologicznej, poprzez za-
bawę i własną aktywność dzieci uczą się zachowań 
przyjaznych środowisku, a zdobyta na Targach wiedza 
procentuje podczas zajęć w szkole.   Ewa Budzyńska, 
Dyrektor SP1

Szkoła Podstawowa Nr 2 także czynnie włączy-
ła się w akcję edukacji ekologicznej. Szkolna Świetlica 
zorganizowała wystawę piktogramów przygotowa-
nych przez uczniów, które promują segregację odpa-
dów i zachowania proekologiczne. Zorganizowany 
został także konkurs dla dzieci z klas IV-VI na odzyska-
nie jak największej ilości opakowań papierowych po 
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Piątoklasiści na targach POLEKO 2007 

Poniżej prezentujemy sprawozdanie z wycieczki 
piątoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 2 na Ogól-
nopolskie Forum Edukacji Ekologicznej Eko Media Fo-
rum 2007.

Dnia 21 listopada 2007 roku odbyła się wyciecz-
ka do Poznania na Targi Ekologiczne POLEKO 2007. 
Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klasy Va i Vc 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie wraz  
z nauczycielami. Najpierw była zbiórka przed szkołą  
o godzinie 8.00, gdzie została sprawdzona obec-
ność. Następnie poszliśmy na stację  PKP w Puszczy-
kówku, skąd o godzinie 8.36 wyjechaliśmy pocią-
giem do Poznania.

Drogę z poznańskiego dworca PKP na teren MTP 
przebyliśmy pieszo, w dobrych humorach.

Gdy byliśmy na miejscu, wysłuchaliśmy piosenki 
o tematyce ekologicznej. Następnie pani, będąca na 
scenie poprosiła naszego kolegę Franka o wylosowa-
nie jakiegoś przedmiotu. Franek wylosował symbo-
liczną bombę. Pani prowadząca w przystępny sposób 
przybliżyła nam jej działanie, wyjaśniając, jakie spu-
stoszenie czyni.

Następnie był czas wolny. Można było zaopatrzyć 
się w balony, ulotki i płyty informujące m. in. o segre-
gacji odpadów i ich ponownym wykorzystaniu.

Po opuszczeniu Targów udaliśmy się do pobliskie-
go parku. Stamtąd poszliśmy na dworzec i około po-
łudnia wróciliśmy do Puszczykówka, po czym wszyscy 
rozeszli się do swoich domów.

Wyjazd pozwolił nam „oderwać” się od codzien-
ności, a co najważniejsze uświadomił nam, jak waż-
nym problemem dla mieszkańców całej kuli ziemskiej 
jest dbanie o środowisko naturalne.

Ta przyjemna wyprawa na pewno pozostanie na 
długo w naszej pamięci.    Dawid Grześkowiak Vc

W Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie 
problematyka recyklingu, ochrony środowiska życia 
człowieka przed zalewem śmieci i odpadów, od kilku 
lat zajmuje ważne miejsce w obszarze szeroko poję-
tych działań edukacyjnych i wychowawczych szkoły 
w pracy z uczniami w obszarze ekologii. W szkole 
odbyła się akcję „RABAN – recykling a nie bałagan”,  
w ramach której przekazywane były informacje doty-
czące zasad segregacji odpadów do recyklingu, od-
był się turniej klas – każda klasa zbierała punkty za 
realizację poszczególnych zadań konkursowych z ob-
szaru recyklingu, gościliśmy też w szkole Panów Ze-
nona Guźniczaka i Jana Pocztarka, którzy raz jeszcze 
mówili o zasadach segregowania i o tym jak można 
wykorzystać segregowany odpad. Wreszcie w szkole 
rozstawione zostały pojemniki do segregacji. Liceum 
za działania podjęte w ramach RABAN-u otrzymało 
Certyfikat szkoły, w której myśli się i działa ekologicz-
nie. Nauczyciele przedmiotowcy dbają o coroczną 
edukację naszej młodzieży w obszarze „śmieciowe-
go problemu”  podejmując różnorakie działania od 
ekspozycji plakatów tematycznych wykonanych przez 
uczniów, po wizyty studyjne w fabryce papieru ma-
kulaturowego, czy w zakładzie segregacji i przetwór-
stwa odpadów. W bieżącym roku szkolnym, w ra-
mach godzin z wychowawcą, każda klasa ogląda film 
„Cenne rzeczy oddziel od śmieci” przygotowany przez 
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. We 
wrześniu uczniowie LO byli też uczestnikami warszta-
tów z recyklingu puszek aluminiowych. Każdego roku 
bierzemy też czynny udział w akcji Sprzątania Świa-
ta. Takich przykładów aktywności Liceum w obszarze 
śmieciowego problemu jest jeszcze wiele!

Mamy też pomysł, jak włączyć się w planowany przed-
świąteczny happening wokół śmieciowego problemu.  
W tym celu w szkole został już ogłoszony konkurs klas na 

krótkie, zabawne rymowanki dotyczące zasad recyklingu, 
a jak będzie wyglądał nasz udział w happeningu? Poka-
żemy w grudniu!   Mirosława Szymaniak

Puszczykowskie przedszkola uczestniczą w re-
alizacji programu „Czyste Puszczykowo” - od przed-
szkola do seniora. Realizacja edukacji ekologicznej 
odbywa się w różnych okresach roku szkolnego. 
Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta przez cały rok 
szkolny uczą się pozytywnego stosunku do środowi-
ska naturalnego, dbają o czystość na terenie swojej 
placówki, przedszkolnego ogródka, opiekują się zwie-
rzętami i poznają zasady segregowania odpadów. Tak 
więc dbałość o środowisko jest bliskie naszym przed-
szkolakom już od najmłodszych lat.    Puszczykowskie 
przedszkola
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Wręczenie Nagród Rady Miasta
KULTURA / WYDARZENIA KULTURA / WYDARZENIA
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Po raz pierwszy w historii 
wręczone zostały Nagrody Rady 
Miasta Puszczykowa dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych. Laure-
aci odebrali wyróżnienia z rąk Prze-
wodniczącego Rady Miasta pana 
Marka Błajeckiego i Przewodniczą-
cej Komisji Edukacji, Kultury i Spor-
tu pani Danuty Panek-Janc. Uro-
czystość odbyła się w 15 listopada 
w Salonie Artystycznym i została 
uświetniona koncertem skrzypco-
wym „Młodzi przed konkursem”, 
który odbył się w ramach Puszczy-
kowskiej Jesieni Kulturalnej.

Poniżej prezentujemy sylwetki  
i największe osiągnięcia nagrodzo-
nych uczniów (wraz z wysokością 
wyróżnienia):

Anna Jagaciak – (nagro-
da w wys. 600 zł), uczennica LO  
w Puszczykowie i zawodniczka 
MKS Juvenia Puszczykowo, obję-
ta szkoleniem centralnym przez 
PZLA. Zdobyła tytuły Mistrzyni 
Polski w trójskoku i Wicemistrzyni 
Polski w skoku w dal podczas te-
gorocznej Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w Łodzi. Reprezento-
wała kraj w Meczu Polska-Niemcy 
w Zittau oraz w Meczu Między-
państwowym Polska-Białoruś-Ukra-
ina w Spale, gdzie zdobyła Halowe 
Mistrzostwo Polski Juniorów. Brała 
udział w Światowym Finale Pucharu 

Humberta w Bordeaux we Francji 
oraz w Mistrzostwach Świata Ju-
niorów Młodszych w Lekkiej Atle-
tyce w Ostrawie. Polski Komitet 
Olimpijski delegował Anię na Olim-
pijski Festiwal Młodzieży Europy  
w Belgradzie, przyznając jej hono-
rowy tytuł Mistrzyni Polski w skoku 
w dal i trójskoku na rok 2007.  

Kinga Łuczak – (nagroda  
w wys. 600 zł), uczennica LO  
w Puszczykowie, zawodniczka MKS 
Juvenia Puszczykowo oraz zawod-
niczka Kadry Polski Juniorów. Wielo-
krotna zwyciężczyni wojewódzkich 
finałów Mistrzostw Szkół Gimna-
zjalnych i Ponadgimnazjalnych. Te-
goroczna Mistrzyni Polski Juniorek 
Młodszych w rzucie oszczepem 
(51,43m) podczas odbywającej się  
w Szczecinie Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży. Życiowy wynik Kingi 
jest 12. wynikiem na świecie w tej ka-
tegorii wiekowej. W tym roku uczest-
niczyła w Światowym Finale Pucharu 
Humberta w Bordeaux we Francji 
oraz w Mistrzostwach Świata Junio-
rów Młodszych w Lekkiej Atletyce  
w Ostrawie, gdzie zajęła 9. miejsce. 

Kajetan Jasiczak – (nagroda  
w wys. 600 zł), uczeń Gimnazjum 
nr 2 w Puszczykowie i reprezentant 
Kadry Narodowej Polskiego Związ-
ku Sportu Psich Zaprzęgów. Kilka-
krotnie zdobył tytuł Mistrza Polski 

Juniorów. W 2006 roku zajął 3. miejsce na Mistrzostwach Europy w Bakonybel 
na Węgrzech oraz 2. miejsce podczas Mistrzostw Świata w Rastede w Niemczech  
(w kl. bikejoring junior, czyli na rowerze ciągniętym przez psa). Kajetan jest tego-
rocznym Wicemistrzem Świata Juniorów w zaprzęgu 4 psów. 

Marta Balcerek – (nagroda w wys. 600), studentka III roku politologii na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodnicząca Młodzieżowej 
Rady Miasta Puszczykowa I i II kadencji. Laureatka ogólnopolskiego konkursu na 
najlepszego studenta Primus Inter Pares 2007 pod honorowym patronatem Pre-
zydenta RP. Zwyciężczyni konkursu „Praktyki 2007” organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Marta jest założycielką Polskiego 
Stowarzyszenia Studentów Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy UAM oraz 
członkiem Uniwersytetu Bałtyckiego. Obecnie przebywa na stypendium nauko-
wym w Bayreuth w Niemczech, do którego została zakwalifikowana w ramach 
Programu Sokrates – Erasmus.

Adam Zeidler – (nagroda w wys. 550 zł), uczeń LO w Puszczykowie (naj-
wyższa średnia ocen 5,6 w roku szkolnym 2006/2007), zwycięzca w konkursie 

Puszczykowska Jesień Kulturalna
Kolejny miesiąc Puszczykowskiej 

Jesieni Kulturalnej za nami. Czwart-
kowe spotkania gromadziły liczną 
widownię i dostarczyły jej wielu 
niezapomnianych wrażeń. 

25 października wszystkie 
miejsca w Salonie Artystycznym 
zostały zajęte przez młodych wi-
dzów, którzy tłumnie przybyli na 
przedstawienie Teatru Krokodyl  
pt. „Morska Opowieść”. Spektakl  
w humorystyczny sposób opowia-
dał o kreatywności oraz przyjaźni, 
dostarczył małym odbiorcom licz-
nych przeżyć.  

8 listopada gościliśmy absol-
wentki Gimnazjum nr 15 „Łejery”,  
które wystąpiły w przedstawieniu 
skierowanym dla młodzieży i doro-
słych „ Nie obrażam się na Boga” 

w reżyserii Katarzyny Golaszanki. 
Spektakl oparty na poezji Emilii 
Waśniowskiej został ze wzrusze-
niem przyjęty przez widownię. Do-
skonała adaptacja ostatniego to-
miku wierszy zmarłej poznańskiej 
poetki skłoniła obecnych do reflek-
sji nad życiem i przemijaniem.  

15 listopada odbyło się uroczy-
ste wręczenie Nagród Rady Miasta 
Puszczykowa dla uczniów szczegól-
nie uzdolnionych. Dla nagrodzo-
nych oraz zgromadzonych widzów 
zagrały uczennice Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej II stopnia im. Hen-
ryka Wieniawskiego: Anna Malesza, 
Katarzyna Płaczek oraz Anna Maria 
Stankiewicz. Młode Skrzypaczki pod 
kierownictwem Eweliny Pachuckiej - 
Mazurek podczas koncertu „Młodzi 
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Juniorów. W 2006 roku zajął 3. miejsce na Mistrzostwach Europy w Bakonybel 
na Węgrzech oraz 2. miejsce podczas Mistrzostw Świata w Rastede w Niemczech  
(w kl. bikejoring junior, czyli na rowerze ciągniętym przez psa). Kajetan jest tego-
rocznym Wicemistrzem Świata Juniorów w zaprzęgu 4 psów. 

Marta Balcerek – (nagroda w wys. 600), studentka III roku politologii na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodnicząca Młodzieżowej 
Rady Miasta Puszczykowa I i II kadencji. Laureatka ogólnopolskiego konkursu na 
najlepszego studenta Primus Inter Pares 2007 pod honorowym patronatem Pre-
zydenta RP. Zwyciężczyni konkursu „Praktyki 2007” organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Marta jest założycielką Polskiego 
Stowarzyszenia Studentów Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy UAM oraz 
członkiem Uniwersytetu Bałtyckiego. Obecnie przebywa na stypendium nauko-
wym w Bayreuth w Niemczech, do którego została zakwalifikowana w ramach 
Programu Sokrates – Erasmus.

Adam Zeidler – (nagroda w wys. 550 zł), uczeń LO w Puszczykowie (naj-
wyższa średnia ocen 5,6 w roku szkolnym 2006/2007), zwycięzca w konkursie 

Wiedzy o Unii Europejskiej, półfi-
nalista Wojewódzkiego Konkursu 
Przyrodniczego dla uczniów szkół 
średnich, uczestnik III Ogólnopol-
skiego Konkursu Polonistycznego 
„Z poprawną polszczyzną na co 
dzień”. 

Anna Przondo – (nagroda  
w wys. 550 zł), uczennica Gimna-
zjum nr 2 w Puszczykowie, czło-
nek Klubu Jeździeckiego Centrum 
Hipiki Jaszkowo. Zdobywczyni 
czołowych miejsc podczas Halo-
wych Zawodów Ogólnopolskich  
i Zawodów Ogólnopolskich Oficjal-
nych na Kucach i Małych Koniach  
w skokach przez przeszkody. 
Uczestniczka zawodów regional-
nych (wielokrotnie w pierwszej 
trójce) i ogólnopolskich; rozpoczę-
ła również starty za granicą.  

Konrad Krzyżanek – (nagroda 
w wys. 550 zł), uczeń Gimnazjum 
nr 2 w Puszczykowie, zawodnik 
Towarzystwa Animatorów Rekre-
acji i Sportu, uprawia kolarstwo 
górskie. Zdobył pierwsze miejsce 
podczas Szkolnych Mistrzostw 
Puszczykowa i Mistrzostw Wielko-
polski Szkół Podstawowych. Zwy-
cięzca Pucharu Prezesa Polskiego 
Związku Kolarstwa w Ogólnopol-
skim Wyścigu MTB. W roku 2006 
Konrad został Mistrzem Makrore-
gionu w kolarstwie MTB. Uczest-
niczy w zawodach kolarskich na 

szczeblu regionalnym, wojewódz-
kim i ogólnopolskim. 

Filip Rachwalak – (nagroda  
w wys. 350 zł), uczeń Gimnazjum 
nr 2 w Puszczykowie, otrzymał tytuł 
Prymusa Szkoły 2007. Laureat Wo-
jewódzkiego Konkursu Chemicz-
nego dla Uczniów Gimnazjum, 
wyróżniony w konkursie Kangura 
Matematycznego, reprezentant 
szkoły w zawodach sportowych 
(m.in. zajął II miejsce w biegu po 
Wielkopolskim Parku Narodowym 
i III miejsce w biegu o Puchar Nad-
leśniczego w Konstantynowie). 

Maciej Chudak – (nagroda  
w wys. 300 zł), uczeń Gimnazjum 
nr 2 w Puszczykowie, otrzymał ty-
tuł Prymusa Szkoły 2007. W roku 
szkolnym 2005/2006 został Lau-
reatem Wojewódzkiego Konkursu 
Chemicznego dla Uczniów Gim-
nazjum. 

Zuzanna Marciniak – (na-
groda w wys. 300 zł), uczennica 
Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie, 
otrzymała tytuł Prymusa Szkoły 
2007. Dwukrotna Finalistka Wo-
jewódzkiego Konkursu Języka 
Angielskiego dla Uczniów Gimna-
zjum (w roku szkolnym 2005/2006 
i 2006/2007).   (o.-agb)

przed Konkursem” zaprezentowały 
utwory z repertuaru Jana Sebastiana 
Bacha, Nicollo Paganiniego, Henryka 
Wieniawskiego oraz Georga Philip-
pa Telemanna. Młode artystki zosta-
ły nagrodzone gromkimi brawami  
i obdarowane przez panią burmistrz 
Małgorzatę Ornoch-Tabędzką pa-
miątkowymi książkami. 

22 listopada Salon Artystyczny 
gościł Aleksandrę Korejwo, świato-
wej sławy twórczynię filmów ani-
mowanych (obecnie mieszkankę 
Puszczykowa), która wykonuje fil-
my w oryginalnej technice barwio-
nych soli. Krótkie dzieła opatrzone 
komentarzem autorki są niezwy-
kłym połączeniem muzyki, malar-
stwa i animacji. Prezentowany był 
m.in. obraz sławiący Boga poprzez 

ukazanie niezwykłości przyrody 
do muzyki Mozarta. Sala była wy-
pełniona po brzegi, a publiczność  
z zapartym tchem obserwowała nie-
zwykły spektakl obrazu i dźwięku.

Miesiąc kończy 29 listopada 
koncert kameralny artystów po-
znańskich – Henryka Tritta, Macieja 
Jezierskiego i Andrzeja Tatarskiego. 
Sponsorem koncertu są Pań-
stwo Ewa i Paweł Tomaszewscy 
z Puszczykowa, którym za ich 
mecenat serdecznie dziekujemy. 

Szersze informacje na temat 
koncertu kameralnego zamieści-
my w grudniowym numerze „Echa 
Puszczykowa”.

Serdecznie zapraszamy na ko-
lejne, grudniowe czwartkowe 
wieczory. 

W programie:
06.12.2007 r. godzina 18.00 - 

Mikołajkowa wystawa ozdób 
i kartek świątecznych wykona-
nych przez artystów Barbarę 
Kawecką i Annę Galicę.

13.12.2007 r. godzina 18.00 - 
„Trzynasta ściana” - koncert  
w rocznicę wybuchu stanu wo-
jennego. Andrzej Ściborski wy-
kona utwory własne oraz kom-
pozycje Jacka Kaczmarskiego.

20.12.2007 r. godzina 18.00 - 
przedstawienie dla dzieci „Zimo-
wa opowieść” - przedstawienie 
gwiazdkowe dla dzieci w wyko-
naniu teatru Krokodyl. Ostatni 
wieczór tegorocznej Puszczy-
kowskiej Jesieni Kulturalnej.

Wstęp na wszystkie imprezy jest 
wolny. Serdecznie Zapraszamy!   

Magdalena Płachta
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Po pierwsze bezpieczeństwo
W dniu 08.11.br. w Komendzie Miejskiej Policji w Po-

znaniu odbyło się spotkanie, w którym udział brała pani 
burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, Komendant 
Miejski Policji nadkom. Tomasz Trawiński, Komendant 
Komisariatu Policji w Puszczykowie nadkom. Sławomir 
Kaczmarek oraz p.o. komendanta Straży Miejskiej Ro-
bert Raczyński. Przedmiotem spotkania oraz  prowadzo-
nych rozmów była poprawa bezpieczeństwa i porządku 
w Puszczykowie. Podpisane zostało również porozu-
mienie dotyczące współpracy Policji i Straży Miejskiej  
w Puszczykowie. W porozumieniu ujęto przede wszyst-
kim kwestię wspólnych patroli w rejonach wzmożone-
go występowania przestępstw i wykroczeń, wspólne 
kontrole ruchu drogowego, prowadzenie wspólnych 
działań o charakterze prewencyjnym i porządkowym, 
realizowanie wspólnych przedsięwzięć zapobiegających 
przestępczości i zjawiskom patologicznym szczególnie 
wśród młodzieży oraz wzajemne przekazywanie infor-
macji o zagrożeniach, wykroczeniach i przestępstwach. 
Komisariat Policji w Puszczykowie wraz ze Strażą Miejską 
realizować będą wspólnie programy „Bezpieczne mia-
sto” i „Razem bezpieczniej”, ma być też prowadzona 

dokładna analiza i diagnozowanie występujących za-
grożeń. Szczególny nacisk będzie położony na kontro-
lę pod kątem zakłócania porządku publicznego, w tym 
spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Większa 
uwaga zostanie zwrócona też na niepokojące zachowa-
nia młodzieży. Poznańska policja ma też wprowadzić 
dodatkowe patrole prewencyjne oraz ruchu drogowe-
go. Ustalono również że UM pomoże puszczykowskiej 
policji w zainstalowaniu internetu i własnej strony inter-
netowej, aby mieszkańcy mogli swoje sugestie i uwagi 
przesyłać bezpośrednio do Komisariatu. Należy nadmie-
nić, że nadkom. Tomasz Trawiński wyraził chęć przyjaz-
du do Puszczykowa i wysłuchania opinii mieszkańców 
na temat poprawy bezpieczeństwa w mieście.

Miasto rozpatruje możliwość wprowadzenia dodat-
kowych, płatnych patroli policji, które kontrolowałyby 
miejsca, gdzie łamane są przepisy ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Patrole by-
łyby finansowane ze środków otrzymywanych z opłat za 
koncesje alkoholowe. Taki system świetnie funkcjonuje już 
w innych gminach i postaramy się przenieść go na grunt 
puszczykowski.   p.o. Komendanta SM Robert Raczyński

Sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego 
i wędrówki leśnych zwierząt w poszukiwaniu pokar-
mu powodują, że na terenie naszego miasta często 
dochodzi do kolizji ze zwierzętami. W trosce o bez-
pieczeństwo kierowców informujemy, że w przypad-
ku śmierci zwierzyny w pierwszej kolejności koniecz-
ne jest usunięcie martwego zwierzęcia bezpośrednio  
z drogi, tak aby nie powodowało zagrożenia dla bez-
pieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego.

Jeżeli usunięcie martwego zwierzęcia nie jest moż-
liwe, należy je oznaczyć w sposób widoczny w dzień 
i w nocy, oraz powiadomić zarządcę drogi, który ma 
w tym przypadku obowiązek dokonania tej czynności. 
W szczególności w przypadku:
– dróg krajowych, jest to Generalny Dyrektor Dróg 

Krajowych i Autostrad,

Kolizje ze zwierzyną łowną
– dróg wojewódzkich, jest to zarząd województwa,
– dróg powiatowych, jest to zarząd powiatu,
– dróg gminnych, jest to wójt, burmistrz, lub prezy-

dent miasta.
Ponadto, fakt znalezienia padłej zwierzyny należy 

zgłosić Policji. 
Po usunięciu zwierzęcia z drogi dalsze czynności 

należą do gminy, zobowiązanej do takich działań na 
swoim terenie na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym i o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. Do zadań gminy należy: zapewnienie zbierania, 
transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych 
(oraz łownych) zwierząt lub ich części oraz współdzia-
łanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność  
w tym zakresie.  (o.-ks)

Opłata produktowa
Przedsiębiorca i organizacja odzysku są zobowią-

zani do złożenia Marszałkowi Województwa Wielko-
polskiego rocznego sprawozdania o wysokości należ-
nej opłaty produktowej w terminie do 31 marca za 
rok miniony (nie wnosi się opłaty produktowej, której 
łączna roczna wysokość nie przekracza 50 zł).

Wszystkie opłaty należy wnosić na rachunek 
Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu 
na miejsce korzystania ze środowiska czyli:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
ul. Plac Wolności 18, 61-739 Poznań
(http://www.wielkopolska.mw.gov.pl)  Nina Kozeńska

Kogo obowiązują opłaty?
1.  Wytwórców oraz importerów produktów wpro-

wadzających na krajowy rynek towary w opako-
waniach: z tworzyw sztucznych, aluminium, bla-
chy białej i lekkiej, papieru i tektury, szkła, drewna 
i tekstyliów lub złożonych z kilku materiałów.

2.  Przedsiębiorców wprowadzających na terytorium 
kraju następujące produkty: akumulatory, ogniwa  
i baterie, oleje smarowe,  lampy wyładowcze i opony.

Obowiązek odzysku może być realizowany przez 
przedsiębiorcę samodzielnie lub za pośrednictwem 
organizacji odzysku.
Za co pobierane są opłaty?

Jeżeli przedsiębiorca nie wykonał obowiązku recyklin-
gu lub odzysku obowiązany jest do wpłacenia opłaty.
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Już po raz szósty w sali Szkoły 
Podstawowej Nr 1 rozpoczęła się 
Puszczykowska Liga Piłki Siatkowej. 
Rozgrywki były poprzedzone elimi-
nacjami, w których udział wzięły ze-
społy MKS Puszczykowo i Antrakt.  
Z potyczki zwycięsko wyszedł zespół 
MKS Puszczykowo, który wygrał 3:0 
w setach 25:14, 25:9, 25:22.

Następnie zespoły zostały podzie-
lone na dwie grupy:

Grupa A: Galmar, Czterdziestolat-
ki, Niepokorni, F16
Grupa B: Żubry, Senior Klub, Byki, 
MKS Puszczykowo.

W I rundzie zanotowano następu-
jące wyniki:
Grupa A
F16 – Galmar 3:1 w setach 22:25, 
25:22, 25:15, 25:18
Niepokorni – Czterdziestolatki 3:0 
w setach 25:22, 25:16, 25:16

Tabela
1.Niepokorni 1:0 3:0 5:54
2.F16   1:0 3:1 97:80
3.Galmar 0:1 1:3 0:97
4.Czterdziestolatki
   0:1 0:3 4:75

Grupa B
Żubry – MKS Puszczykowo 3:0  
w setach 25:17, 25:23, 25:23
Byki – Senior Klub 3:2 w setach 
25:22, 22:25, 25:23, 22:25, 15:13

Tabela
1.Żubry 1:0 3:0 75:63
2.Byki 1:0 3:2 109:108
3.Senior Klub 0:1 2:3 108:109
4.MKS Puszczykowo
   0:1 0:3 63:75

Zawodnicy grali na bardzo wy-
sokim, wyrównanym poziomie,  
a najpiękniejsze zagrania nagradza-
ne były przez licznie zgromadzo-
ną publiczność burzą oklasków.    
Zbigniew Gorzelanny

Byki: Maciej Czyż, Dominik Małolepszy, 
Wojciech Korzeniowski, Grzegorz Ignatowski, 
Michał Woźnica, Paweł Rewers, Marek Wró-
blewski, Paweł Wróblewski.

POLITYKA LOKALNA SPORT

Puszczykowska Liga Piłki Siatkowej

Żubry: Radosław Szafranek, Maciej Sroka, 
Wojciech Nawrot, Wojciech Olejnik, Paweł 
Sroka, Łukasz Janek, Łukasz Łopatowski, Adam 
Łopatowski, Bartosz Roman, Tomasz Matynia.

Senior Klub: Jerzy Ciebielski, Stanisław Biele-
rzewski, Zbigniew Dziaczyszyn, Bogdan Fischer, 
Maciej Gochniak, Władysław Gochniak, Ma-
riusz Jurek, Jacek Mądrawski, Robert Ryszew-
ski, Wojciech Siwczak, Przemysław Teklik.

Czterdziestolatki: Krzysztof Jankowski, Paweł 
Jankowski, Paweł Duszak, Paweł Grzechowiak, 
Tomasz Będzuński, Jacek Staniewski, Paweł 
Krauze, Marek Racki, Marek Stróżek, Rafał Ant-
kowiak, Krzysztof Bilejszczyk, Jarosław Bajer, 
Aleksander Niemi.

Niepokorni: Aleksander Łyskawa, Paweł 
Karmelita, Maciej Małecki, Grzegorz Kluczyń-
ski, Michał Włodarczyk, Filip Reichelt, Marcin 
Przybylak, Piotr Przybylak, Sławomir Kamiński, 
Andrzej Migdałek, Janusz Wachowiak, Marek 
Kujawski.

Galmar: Michał Pietz, Krzysztof Rochowiak, 
Jan Błażejewski, Piotr Polus, Tomasz Furman, 
Tomasz Stencel, Tomasz Gnatowski, Tomasz 
Przyrowski, Sebastian Płachta.

F16: Jerzy Kujawa, Wiesław Kujawiak, Michał 
Bartkowiak, Mariusz Kamiński, Norbert Górny, 
Wojciech Kuzak, Artur Jędrych, Andrzej Ja-
strzembski, Waldemar Niewiadomski, Łukasz 
Szymczuk, Łukasz Rudak, Wiktor Ratajczak.

MKS Puszczykowo: Filip Rachwalak, Mikołaj 
Andrzejewski, Płócienniczak Szymon, Piotr 
Timm, Maciej Timm, Marcin Drożdżyński, 
Wojciech Guziałek, Mateusz Grabowski, 
Bartosz Przybylski, Piotr Kita, Robert Głowiński, 
Aleksander Łuczak, Wawrzyniec Loba, Dominik 
Pawłowski, Łukasz Mika.fo
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SPORT Z POWIATU

NAZWA IMPREZY ROCZNIK MIEJSKIE POWIATOWE REJONOWE WOJEWÓDZKIE

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE SP-95 25.09.07 09.10.07 - 8.10.2007

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE SP-95 15.10.07 25.10.07 - Kwiecień 2008

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY SP-95 16.04.08 24.04.08 
Puszczykowo 16.05.07 Maj 2008

PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT SP-95 26.02.07 5.03.08
Puszczykowo 31.03.08 14.04.2008

PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW SP-95 26.02.07 6.03.08
Mosina 31.03.08 15.04.2008

PIŁKA KOSZYKOWA DZIEWCZĄT SP-95 18.03.07 31.03.08
Kórnik 18.04.08 Maj 2008

PIŁKA KOSZYKOWA CHŁOPCÓW SP-95 18.03.07 1.04.08 
Mosina 18.04.08 Maj 2008

PIŁKA NOŻNA SP-95 9.04.08 16.04.08 
Luboń 15.05.08 Maj 2008

SZACHY SP / G SP-95 26.10.07 5.11.07
Kórnik - Luty 2008

BADMINTON SP-95 09.11.06 16.11.06 
Przeźmierowo

27.11.07 
Nowy Tomyśl

12.12.07 
Przeźmierowo

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA W LA G-92 18.04.08 25.04.08
Puszczykowo 8.05.08 Maj 2008

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE G-92 25.09.07 09.10.07 - 18.10.07

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH G-92 15.10.07 25.10.07 - Kwiecień 2008

PIŁKA KOSZYKOWA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW G-92 13.12.07 9.01.08 
Swarzędz 19.02.08 11.03.08

PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW G-92 24.01.08 14.02.08 
Stęszew 16.03.08 10.04.08

PIŁKA NOŻNA G-92 06.04.08 19.04.08 9.05.08 Czerwiec 2008

BADMINTON G-92 14.11.07 17.11.07
Przeźmierowo

27.11.07
Nowy Tomyśl

Grudzień 14.12.07 
Nowy Tomyśl

Godzina rozpoczęcia imprez  miejskich - 13.00
Miejsce imprezy: Piłka siatkowa – SP 2, Piłka koszykowa – SP 1, Piłka nożna – stadion  MOSiR, Biegi przełajowe 

– nad  Wartą / Stadion MOSiR, LA – Stadion - LO, Szachy – SP 2, Badmintin – SP1

W Borowiczkach koło Płocka w ostatnim miesią-
cu odbyły się dwa Krajowe Turnieje Seniorów w Bad-
mintonie. Pierwszy z nich miał miejsce 3 listopada 
2007 roku, natomiast kolejny dwa tygodnie później,  
tj. 17 listopada 2007 r. W pierwszym turnieju bad-
mintoniści z Puszczykowa w dwuosobowym składzie: 
Paweł Niewoliński i Jakub Janaszek w grze deblowej 
zajęli 3 miejsce. Brązowy medal w grze singlowej wy-
walczył również Kuba.

Dwa tygodnie później, nasze miasto i klub PTS 
Puszczykowo reprezentowali: Katarzyna Kistowska, 

Michał Szkudlarczyk, Maksymilian Nowak i Jakub Ja-
naszek. Najlepiej spisała się Kasia, zajmując drugie 
miejsce w grze singlowej i trzecie w grze miesza-
nej w parze z Jakubem Janaszkiem. Kuba natomiast 
dotarł do półfinału i ostatecznie zajął trzecią lokatę  
w grze singlowej. Michał z Maksem zajęli dalsze pozy-
cje w grze singlowej, natomiast w deblu miejsce 5-8. 
Oba turnieje posiadały wysoką kategorię VI Polskiego 
Związku Badmintona, a więc po dobrych startach na-
szych zawodników należy spodziewać się awansu na 
liście klasyfikacyjnej PZB.   Jakub Janaszek

Sukcesy badmintonistów z Puszczykowa

PTS  Cup 2007
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe zaprasza w dniu 27.12.2006 roku na  Turniej Deblowy Pań i Panów PTS  Cup 

2007. Rozgrywki odbywać  się będą w hali “Angie” ul. Sobieskiego 50. Losowanie odbędzie się o godz. 16.40, rozpo-
częcie Turnieju o godz. 17.00. Opłatę w wysokości 50 zł za osobę należy uiścić najpóźniej do 23.12.br. Po tym terminie 
lista jest zamykana i zgłoszenia nie będą przyjmowane. Zapisy - Dariusz Preisler tel. 600 487 486   Zarząd PTS

Terminarz  szkolnych  imprez  sportowych
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Od wielu lat stan polskiej oświaty jest przedmiotem debaty 
publicznej. Wielokrotnie, z rozmaitym skutkiem, podejmowa-
no próby zmiany tendencji niekorzystnych dla uczniów i na-
uczycieli, a w dalszej perspektywie – dla całego społeczeństwa. 
Próby te odbijają się szerokim społecznym echem, szczególnie 
w przypadku działań podejmowanych przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej, tymczasem również na poziomie lokalnym 
można skutecznie i efektywnie przekształcać polską szkołę. 
Przykładem mogą być tu placówki oświatowe zarządzane przez 
powiat poznański.

Powiat poznański od lat należy do regionów o wysokim 
wskaźniku zdawalności egzaminu maturalnego oraz egzami-
nów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Osiągnięcie tak 
dobrych rezultatów wymaga jednak podejmowania aktywności 
na rozmaitych poziomach i obszarach. 

Jednym z atutów powiatowych jednostek edukacyjnych jest 
świeżo wyremontowana baza dydaktyczna i doskonałe wypo-
sażenie techniczne. Oczywistością jest przecież fakt, że warun-
ki kształcenia mają duży wpływ na wyniki procesu nauczania. 
Dlatego też w szkołach przeprowadzono szereg prac moderni-
zacyjnych: ocieplono i wyremontowano budynki, wymieniono 
stolarkę okienną oraz systemy grzewcze. Placówki  posiadają też 
nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, 
pracownie językowe i symulacyjne (do nauki zawodu). Stworze-
nie dobrego zaplecza nie tylko ułatwia edukację, lecz również 
stwarza szansę wykorzystania potencjału każdego ucznia. 

Podobnym celom służy także oferta kształcenia, która po-
zwala młodym ludziom wybrać taki kierunek nauki, jaki najbar-
dziej odpowiada ich zainteresowaniom. W powiecie poznań-
skim możliwości rozwoju stwarza się nie tylko osobom wybitne 
zdolnym, ale także takim, których zdolności określane są jako 
„przeciętne”. Wyniki egzaminów dojrzałości świadczą o tym, 
że umiejętna praca z uczniem pozwala wyeliminować zanie-
dbania edukacyjne lat poprzednich, umożliwiając mu nie tylko 
zdobycie konkretnej wiedzy, ale i zwiększając jego szanse na 
rynku pracy. 

Najlepsze wyniki, podobnie jak w latach ubiegłych, osiągnę-
ły: II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Swa-
rzędzu, Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie oraz Liceum 
Ogólnokształcące w Kórniku. Egzamin maturalny zdali tam 
wszyscy uczniowie, którzy do niego przystąpili, a w Zespole 
Szkół nr 1 w Swarzędzu była to znaczna większość. Podobnie 
rzecz się miała w ZS w Rokietnicy i ZS w Bolechowie. Także  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Nie-
widomych w Owińskach odsetek młodzieży, która zdała maturę 
jest bardzo wysoki, co w porównaniu z innymi placówkami tego 
typu daje doskonały rezultat. Takie wyniki  sprawiają, że zdawal-
ność egzaminów dojrzałości w powiecie poznańskim jest wyższa 
niż średnia zdawalność matur w województwie wielkopolskim. 
Efekty te udaje się uzyskać  między innymi dzięki wysokiemu 
poziomowi zajęć lekcyjnych, bogatej ofercie zajęć pozalekcyj-
nych, czy dofinansowywaniu przez powiat zajęć fakultatywnych.  

Edukacyjny sukces Powiatu Poznańskiego

Budynek Zespołu Szkół w Rokietnicy

Nowoczesna pracownia komputerowa  
w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu
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Nie bez znaczenia są także kwestie związane z szeroko rozu-
mianym podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli. Możli-
wość doskonalenia zawodowego oraz system nagród stanowi 
nie tylko czynnik motywujący, ale przede wszystkim przekłada 
się jednoznacznie na poziom kształcenia we wszystkich typach 
szkół ponadgimnazjalnych w powiecie.

Należy podkreślić, że tak doskonałe wyniki osiąga także mło-
dzież o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby 
niewidome i słabowidzące. Przebywanie w klasach integra-
cyjnych oraz  konieczność sprostania takim samym wymaga-
niom teoretycznym i praktycznym, co młodzież pełnosprawna, 
pozwala uczniom, którzy mogą być zagrożeni wykluczeniem 
społecznym, odnaleźć się w rzeczywistości, a w przyszłości sku-
tecznie konkurować na rynku pracy.

Trzeba zauważyć, że to właśnie zmieniające się warun-
ki ekonomiczne wyznaczają standardy szkolnictwa w powie-
cie poznańskim. Stworzenie systemu, który umożliwia absol-
wentom zdobycie pożądanych umiejętności, obejmuje ofertę 
dydaktyczną i doradztwo zawodowe oraz wymaga podjęcia 
pełnej współpracy władz powiatu, szkoły i potencjalnych pra-
codawców – to jeden z największych sukcesów edukacyjnych 
ostatnich lat. Dzięki temu placówki oświatowe zyskują dostęp 
do nowoczesnych technologii. Przykładem jest monter mecha-
tronik –  zawód, który stanowi połączenie mechaniki, elektro-
niki, automatyki i informatyki. Wprowadzenie nauczania tej 
profesji w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich 
w Swarzędzu na poziomie szkoły zawodowej, jest wynikiem 
współpracy pomiędzy firmą Volkswagen Poznań, powiatem 
poznańskim oraz Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej 
i Praktycznej. Nauka prowadzona jest, w cyklu trzyletnim, od 
2005 roku, kończy się uzyskaniem świadectwa z niemieckim 
certyfikatem. Najlepszym absolwentom zaoferowana zostanie 
praca w firmie Volkswagen Poznań.

Duże zapotrzebowanie rynku pracy na florystów, przyczyni-
ło się do stworzenia autorskiego, eksperymentalnego progra-
mu szkoły florystycznej w Zespole Szkół w Rokietnicy. Starania  
o zapoczątkowanie nauki tego kierunku trwały blisko pięć lat. 
Po zakończeniu i pozytywnym zaopiniowaniu przez MEN, pro-
gram ten wprowadzono do nauczania szkolnego.

Natomiast dla SKF - największego na świecie dostawcy 
produktów, rozwiązań oraz usług w przemyśle łożyskowym, 
uszczelnieniowym oraz przemysłach związanych z ruchem ob-
rotowym - który w Poznaniu działa na bazie dawnej Fabryki 
Łożysk Tocznych, w ZS nr 1 w Swarzędzu, kształcić się będą 
przyszli szlifierze metali i tokarze. Nauka przedmiotów ogól-
nokształcących oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych 
odbywać się będzie w Swarzędzu, a zajęcia praktyczne w fabry-
ce SKF Poznań oraz Poznańskim Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego i Praktycznego.

 Dzięki odpowiedzi na rzeczywiste zapotrzebowanie rynku 
pracy i kształceniu w tych zawodach, w których poszukiwani 
są specjaliści, istnieje duża szansa, że po zakończeniu edukacji 
młodzież z łatwością znajdzie zatrudnienie. Zapraszamy do na-
szych placówek.   Karolina Korcz, Gabinet Starosty

Skrzynka mechatroniczna do nauki zawo-
du monter mechatronik
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BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA  
NA ROK 200�

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz 
uchwały Nr 70/07/V z dnia 14.11.2007 r. rady Miasta 
Puszczykowa w sprawie Rocznego Programu Współ-
pracy Miasta Puszczykowa z Organizacjami Pozarzą-
dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008.

I. W następujących sferach:

A. W obszarze upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu;

Lp. Nazwa zadania
Planowana
kwota na
2008 r.

1. Organizacja całorocznych  zajęć sportowo 
– rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

110.000 zł

2. Organizacja zajęć sportowo – rekreacyj-
nych dla dorosłych

3. Organizacja zawodów i turniejów

4. Organizacja rozgrywek ligowych

5. Organizacja imprez sportowych

6. Organizacja imprez sportowych podczas 
„Dni Puszczykowa”

7. Organizacja obozów sportowych dla 
dzieci i młodzieży

8. Warsztaty teoretyczno-praktyczne o te-
matyce sportowej

B.Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wy-
równywania szans tych osób;

Lp. Nazwa zadania Planowana 
kwota na 2008 r.

1. Organizacja imprez okolicznościowych dla 
osób starszych i potrzebujących pomocy

8.000 zł
2. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji 

życiowej

C.Ochrony i promocji zdrowia;

Lp. Nazwa zadania Planowana kwo-
ta na 2008 r.

1. Organizacja warsztatów prozdrowot-
nych dla różnych grup wiekowych

4.000 zł
2. Działania profilaktyczne dla dzieci  

i młodzieży

D.Działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

Lp. Nazwa zadania Planowana kwo-
ta na 2008 r.

1. Organizacja transportu dla osób nie-
pełnosprawnych

12.000 zł2. Organizacja różnych form rehabilita-
cyjnych poprzez sport i kulturę

3. Organizacja wypoczynku i rekreacji

4. Organizacja imprez integracyjnych

E.Działalności wspomagającej rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych;

Lp. Nazwa zadania Planowana kwo-
ta na 2008 r.

1. Organizacja działań integrujących spo-
łeczeństwo lokalne

15.000 zł
2. Organizacja warsztatów, seminariów infor-

macyjnych dla różnych grup wiekowych

3. Organizacja przedsięwzięć dla społecz-
ności lokalnej

4. Organizacja czasu wolnego dla osób 
starszych

F.Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

Lp.
Nazwa zadania Planowana 

kwota na 
2008 r.

1. Organizacja działań edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży

10.000 zł2. Organizacja działań wychowawczych 
dla dzieci i młodzieży

3. Nauka języków obcych

G.Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dzie-
dzictwa przyrodniczego;

Lp. Nazwa zadania
Planowana 
kwota na 
2008 r.

1. Organizacja działań proekologicznych 
dla różnych grup wiekowych 5.000 zł

2. Organizacja imprez promujących ekologię

H.Działań na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między spo-
łeczeństwami;

Lp. Nazwa zadania Planowana kwo-
ta na 2008 r.

1. Wymiana mieszkańców w ramach 
Miast Partnerskich 

10.000 zł
2. Nawiązywanie współpracy z nowymi 

partnerami
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I.Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

Lp. Nazwa zadania Planowana kwo-
ta na 2008 r.

1. Organizacja imprez kulturalnych  
w mieście

12.000 zł
2. Organizacja imprez kulturalnych  

o charakterze plenerowym

3. Organizacja imprez towarzyszących 
imprezie „Dni Puszczykowa”

4. Organizacja imprez towarzyszą-
cych imprezie „Muzyka na Zakolu”

J.Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

Lp. Nazwa zadania Planowana 
kwota na 2008 r.

1. Organizacja wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży

16.000 zł2. Organizacja czasu wolnego dla dzieci  
i młodzieży – półkolonie

3. Organizacja wypoczynku osób star-
szych

II. Zasady przyznawania dotacji 
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć: 

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
wskazane w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. 03.96.873 ze zm.), które pro-
wadzą działalność statutową w dziedzinie objętej 
konkursem i zamierzają zrealizować zadanie na 
rzecz mieszkańców miasta Puszczykowa.

2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne 
ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie oraz w niniejszym komunikacie:

  a) rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty 
sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządze-
niu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27.12.2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), 
wypełnione w sposób czytelny (nie dopuszcza się 
modyfikacji formularza oferty),

  b)ofertę na odpowiednim formularzu wraz z wy-
maganymi załącznikami należy złożyć: 

  –  w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania 
publicznego,

  – w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nie-
przekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu,

  c) o terminie złożenia oferty decyduje data dostarcze-
nia oferty do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

3.Wymagane załączniki:
  a) obowiązkowe:
  – dokumenty rejestracyjne podmiotu ubiegającego 

się o dotację – wypis z rejestru wydany nie wcze-
śniej niż 3 m-ce przed datą złożenia wniosku (lub 
kserokopia potwierdzona za zgodność z orygina-
łem), obejmujący aktualny stan wpisów,

  – sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok, 
  – sprawozdanie finansowe za ostatni rok,
  – statut,

b) uzupełniające:
  – kopie porozumień partnerskich z innymi insty-

tucjami, organizacjami w zakresie planowanego 
zadania,

  – rekomendacje dla projektu,
4.  W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 

jednej oferty, dopuszcza się możliwość przedłoże-
nia jednego kompletu załączników ze wskazaniem, 
przy której ofercie te załączniki się znajdują.

III. Warunki i termin i realizacji zadania
1. Po dokonaniu przez Burmistrza Miasta Puszczyko-

wa wyboru najkorzystniejszych ofert zostaną za-
warte pisemne umowy ze zleceniobiorcami.

2. Przewidywana dotacja nie może być wykorzystana 
w szczególności na: remonty budynków, chyba że 
przyznanie takiej dotacji jest regulowane innymi prze-
pisami, zadania i zakupy inwestycyjne, dotowanie 
przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budże-
tu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie 
przepisów szczególnych (np. dotowanie instytucji 
kultury), pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej 
przedsięwzięć, budowę, zakup budynków lub lokali, 
zakup gruntów, działalność gospodarczą, polityczną  
i religijną, kar, odsetek i mandatów karnych.

3. Wymaga się, by oferent wszechstronnie infor-
mował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze 
środków budżetu Miasta Puszczykowa, a w termi-
nie 30 dni po zakończeniu przedsięwzięcia złożył 
sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

IV. Tryb i kryteria wyboru ofert
1. Ocena wniosków rozpoczyna się z chwilą przyjęcia 

propozycji zadań przez Zaspół Opiniująco - Dorad-
czy, powołany Zarządzeniem Burmistrza Puszczy-
kowa, a kończy się decyzją Burmistrza Puszczykowa  
o przyznaniu dotacji, wybranym wnioskodawcom. 

  Wnioski są oceniane przez Zespół Opiniująco - Do-
radczy działający w oparciu o Regulamin stano-
wiący Załącznik nr 1 do Wieloletniego Programu 
Współpracy Miasta Puszczykowa z Organizacjami 
Pozarządowymi a, w razie potrzeby wspieraną 
przez zewnętrznych ekspertów. Ocena wszystkich 
wniosków odbywa się na podstawie kryteriów 
wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2.  Informację o rozpatrzonych ofertach i dokonanym 
przez Burmistrza wyborze zamieszcza się na tabli-
cy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu 
w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępo-
wania konkursowego.

V. Sposób i termin składania ofert: 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy 

dostarczyć w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie 
z oznaczeniem Oferenta oraz tytułu zadania, na które 
składana jest oferta. 

Oferty, należy składać (pocztą lub osobiście) w  sie-
dzibie Urzędzie Miasta, ul. Podleśna 4, 62-040 Pusz-
czykowo do dnia 14 grudnia 2007 r. do godz. 15.00. 
Liczy się data wpływu oferty. 

Termin otwarcia kopert: 14 grudnia 2007 r. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim 

Centrum Informacji, pod nr tel. 061 8983 720  
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W ostatnim numerze „Echa Puszczykowa”, z po-
wodu błędu drukarskiego, zabrakło fragmentu tekstu 
dotyczącego gratulacji z okazji ponownego wyboru do 
Sejmu RP dla pana Arkadego Fiedlera. Pana Posła i czy-
telników za pomyłkę bardzo przepraszamy.   Redakcja

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Z biblioteki
Dnia 13 listopada 2007  

w Bibliotece Miejskiej odbyło się 
spotkanie autorskie z Barbarą 
Kosmowską. Pisarka swoje książ-
ki kieruje zarówno do dorosłych 
jak i do dzieci i młodzieży. Debiu-
towała jako licealistka w latach 
70. XX w. na łamach nieistnie-
jącego już czasopisma „Na prze-
łaj”. Jest autorką takich powieści 
jak „Głodna kotka”, „Teren pry-
watny”, „Prowincja”, „Gobelin  

i Buba”, „W górę rzeki”, „Niebieski autobus”. Ostatnim dzie-
łem pisarki jest wydana w 2005 r. książka „Myślinki”. 

Wtorkowe spotkanie odbyło się w kameralnym gronie, 
atmosfera była ciepła i przyjazna, a czytelnicy wyszli pełni 
miłych wrażeń. Biblioteka nie zapomniała też o młodych 
czytelnikach, specjalnie dla nich zorganizowane zostało 
kolejne spotkanie z Panią Barbarą, które odbyło się 16 li-
stopada. Tłumnie zjawiła się młodzież z Gimnazjum nr 1 w 
Puszczykowie oraz Gimnazjum w Mosinie. Młodzi ludzie 

Wszystkim Życzliwym Mieszkańcom Puszczykowa, 
którzy tak skutecznie wsparli mnie w wyborach do 
Sejmu – bardzo serdecznie dziękuję.

Z  wyrazami szacunku,
Arkady Radosław Fiedler, Poseł na Sejm VI kadencji

mieli okazje zapoznać się z twórczością Pani Barbary jak i 
wysłuchać kilku historii z jej prywatnego życia.

Dnia 29 października 2007r. o godz. 18 w siedzibie 
biblioteki odbyła się wystawa sztuki użytkowej pani 
Moniki Miller pt: Radosna Twórczość. 

Biblioteka Miejska informuje, że dnia 6.12.07 od-
będą się „Słodkie Mikołajki” dla dzieci do lat 15. Nato-
miast 14.12.07 o godz. 11.15 odbędzie się Pastorałka 
dla dzieci klas 1-3 szkół podstawowych.

Biblioteka Miejska organizuje konkurs plastyczny 
dla dzieci do lat 12 na najpiękniejszą ozdobę choin-
kową. Technika wykonanej pracy jest dowolna. Prace 
należy składać do 14 grudnia w placówce. 17 grudnia 
odbędzie się rozstrzygnięcie i poinformowanie zwy-
cięzców konkursu. UWAGA - Do prac należy dołączyć 
karteczkę z adresem i numerem telefonu uczestnika.

Informujemy, że w siedzibie biblioteki można 
nabyć album o naszym mieście: „Puszczykowo 
– miasto ogród” autorstwa Andrzeja Przybysza. 
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tą pu-
blikacją.  Biblioteka Miejska w Puszczykowie

Podziękowanie wyborcom

  Badania profilaktyczne

Pomagają tym, którzy tej pomocy potrzebują najbar-
dziej. Dbają o chorych, ubogich, pokrzywdzonych przez 
los. Udzielają wsparcia tym, którzy z różnych przyczyn 
nie radzą sobie w życiu. Mowa o pracownikach socjal-
nych, którzy swoje święto obchodzili 21 listopada. Z tej 
okazji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy-
kowie odwiedziła pani burmistrz, składając pracującym 
tam osobom życzenia dalszych sukcesów zawodowych 

Uprzejmie informujemy, że do 14 grudnia 2007 r. 
wydłużony został termin wykonywania bezpłatnych 
badań profilaktycznych.

Badania USG tarczycy będą wykonywane u kobiet powy-
żej 25 roku życia (rocznik 1981 i starsze), RTG klatki piersio-
wej u mężczyzn powyżej 40 roku życia (rocznik 1966 i starsi), 
zamieszkałych w Puszczykowie (na stałe lub czasowo).

Badania odbywają się w Niepublicznym Zakładzie Opie-
ki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana 
Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o. o., ul. Kraszewskiego 11. 

RTG klatki piersiowej będzie wykonywany od ponie-
działku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 – termin 

zostanie określony po wcześniejszym zarejestrowaniu 
(obowiązuje skierowanie od lekarza rodzinnego).

USG tarczycy – termin i godzina zostanie określona 
po wcześniejszym zarejestrowaniu.

Rejestracja osobiście w szpitalu lub telefonicznie 
pod numerami telefonów: 

RTG klatki piersiowej – od poniedziałku do piątku 
pod nr tel.: 0 61 898 40 23 w godz. od 8.00 do 14.00  
w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej,

USG tarczycy – od poniedziałku do piątku pod nr 
tel.: 0 61 898 42 13 w godz. od 8.00 do 9.00 oraz od 
12.00 do 13.30 w Pracowni USG.  Nina Kozeńska

Dzień Pracownika Socjalnego
i satysfakcji z pracy. Pani burmistrz podziękowała jedno-
cześnie za troskę o drugiego człowieka oraz wieloletnią 
pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta. 

Nieformalne spotkanie z pracownikami socjalnymi 
MOPS stało się okazją do swobodnej rozmowy o trud-
nościach jak i pozytywnych stronach pracy społecznej. 

Wszystkim pracownikom socjalnym życzymy po-
wodzenia i wytrwałości!  (o.-agb)

Sprostowanie
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 31.10. Około godz. 21.35 doszło 
do kradzieży samochodu marki Skoda 
Oktawia, który zaparkowany był przy 
ul. Wspólnej w Puszczykowie. Wartość 
skradzionego  mienia oszacowano na 
kwotę  30 tys. zł. 

 3.11. Komisariat otrzymał zgło-
szenie o usiłowaniu wymuszenia rozbójniczego. Do 
mieszkańca Puszczykowa zgłosił się mężczyzna, któ-
ry zażądał zwrotu wyimaginowanej pożyczki, wska-
zując przy tym, że jeżeli nie otrzyma pieniędzy, dłuż-
nikowi może stać się krzywda. Tutejszy Komisariat 
prowadzi w tej sprawie postępowanie karne.

 �.11. W sklepie przy ul. Nowe Osiedle dokonano 
kradzieży butelki wódki o pojemności 0,25 l wartości 

BEZPIECZEŃSTWO AKTUALNOŚCI

Kronika policyjna 31.10 – 12.11
10,99 zł. Sprawca został zatrzymany i ukarany man-
datem w wysokości 100 zł.

 7.11. Na parkingu niestrzeżonym przy ul. Kraszew-
skiego dokonano kradzieży 3 kół od zaparkowanego 
tam samochodu marki Handa Civic.

 7.11. Nieznany sprawca dokonał na ul. Solskie-
go kradzieży samochodu marki VW LT o wartości  
ok. 30 tyś. zł.

 12.11. Komisariat otrzymał dwa zgłoszenia o kra-
dzieżach z terenu placu przy ul. Magazynowej. Łu-
pem złodziei stały się maszyny i urządzenia budow-
lane, które wykorzystywane były przy przebudowie 
ul. Poznańskiej.  Komendant KP Puszczykowo, nadkom. 
Sławomir Kaczmarek

Komunikat dla kierowców
Straż Miejska prosi wszystkich kierujących pojazdami o stosowanie się do przepisów i znaków drogo-

wych a także, aby  nie lekceważyć tablic informujących o kontroli fotoradarowej. Ustawione maszty służą do 
instalowania fotoradaru i nie są atrapą, jak sądzą niektórzy. Przekonali się o tym ci kierowcy, którzy musieli 
zapłacić mandaty za przekroczenie prędkości. Bardzo prosimy o rozwagę podczas jazdy.   p.o. Komendanta 
Robert Raczyński

Ogółem przeprowadzono 75 interwencji.
– Wylegitymowano 70 osób.
– Nałożono 72 mandaty karne na kwotę 10.780 złotych.
– Udzielono 48 pouczeń.
– Przeprowadzano 5 kontroli fotoradarowych  

(ul. Nadwarciańska, Wysoka, Dworcowa, Jaro-
sławska) ujawniono 91 wykroczeń i wszczęto po-
stępowania w celu ukarania sprawców.

– Podjęto 12 interwencji dotyczących zwierząt:  
9 w przypadku bezpańskich psów (2 psy odłowio-
no i przekazano do schroniska w „Eko-Rondo”). 
Interwencje dotyczyły też kota, dzika i sarny (zwie-
rzęta zostały potrącone przez pojazdy i pozosta-
wione przez kierowców w miejscu wypadku).

– W 1 przypadku sprawdzono warunki bytowe zwierząt.
– Czterokrotnie skontrolowano stan oświetlenia ulic, 

uwagi przekazano do „ENEA”.
– Zabezpieczono miejsca pięciu awarii.
– 29 razy udzielono asysty i pomocy w realizacji 

spraw innych referatów Urzędu i Biura Rady Mia-
sta (m.in. wizje lokalne, kontrole finansowe, do-
ręczenia korespondencji oraz obwieszczenia Biura 
Rady Miasta i UM).

Z działalności Straży Miejskiej 19.10 – 15.11
– W 61 przypadkach zlokalizowano i przekazano do 

realizacji właściwym służbom zlecenia dot. inter-
wencyjnych napraw, awarii, usterek itp.

– Czterokrotnie  konwojowano dokumenty.
– Dokonano poboru opłat targowych.
– Wielokrotnie przeprowadzano kontrole w rejonie 

sklepów z alkoholem pod kątem osób spożywają-
cych alkohol – wykroczeń nie ujawniono.

– Monitorowano miejsca, do których często „pod-
rzucane” są śmieci – przekazano odpowiednie 
dyspozycje właściwym służbom.

– Przeprowadzono 4 wspólne służby z policją.
– Ujawniono miejsce przestępstwa (włamanie) – in-

formację przekazano miejscowej policji.
– Zorganizowano zabezpieczenie logistyczne pod-

czas wyborów parlamentarnych oraz zabezpie-
czenie podczas „Akcji Znicz” w dniu Wszystkich 
Świętych.

– Wykonywano codzienne patrole rowerowe miasta.
– Przeprowadzono stałą obserwację miejsc recy-

klingu, pod katem osób podrzucających śmieci - 
sprawców tego procederu na razie nie udało się 
ująć.  p.o. Komendanta R. Raczyński
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  tradycyjnie już 
w dniach 1, 2 oraz 7, 8 i 9 grudnia, organizuje zbiórkę 
żywności dla osób najbardziej potrzebujących pomocy. 

W większych sklepach na terenie miasta zostaną 
wydzielone miejsca, gdzie do oznakowanych karto-
nów można będzie złożyć żywność. Dzięki ofiarności 
mieszkańców w ubiegłym roku pracownicy Ośrodka 
przygotowali paczki pod choinkę dla rodzin borykają-
cych się z problemami materialnymi. Wszystkim oso-
bom wrażliwym na potrzeby innych z góry dziękuje-
my za ofiarny gest.  Karol Majewski, Kierownik MOPS

Świąteczna zbiórka żywności

Wspólna Wigilia 

Co? gdzie? kiedy?
 5.12.07 godz. 16.15 Dzień Świętego Mikołaja. 

Mosina 2007 – Plac 20 Października w Mosinie
 6.12.07  „Słodkie Mikołajki” dla dzieci do lat 15 

– Biblioteka Miejska w Puszczykowie
 6.12.07 godz. 18.00 - Mikołajkowa wystawa 

ozdób i kartek świątecznych wykonanych przez 
artystów Barbarę Kawecką i Annę Galicę. Salon 
Artystyczny, ul. Podleśna 17.

 8.12.07 godz. 10.00 – 14.00 Kiermasz Gwiazd-
kowy – impreza integracyjna zorganizowana przez 
Rade Rodziców, Dyrektora Szkoły i Grono Pedago-
giczne – Szkoła Podstawowa nr 2

 13.12.07 godz. 18.00 - „Trzynasta ściana” - 
koncert w rocznicę wybuchu stanu wojennego. 
Andrzej Ściborski wykona utwory własne oraz 
kompozycje Jacka Kaczmarskiego. Salon Artystycz-
ny, ul. Podleśna 17.

 14.12.07 o godz. 11.15 Pastorałka dla dzieci 
– Biblioteka Miejska w Puszczykowie

 20.12.07 godz. 18.00 - przedstawienie dla dzie-
ci „Zimowa opowieść” - przedstawienie gwiazdko-
we dla dzieci w wykonaniu teatru Krokodyl. Salon 
Artystyczny, ul. Podleśna 17.

 21.12.07 godz. 9.00 Dzień Patrona połączony ze 
Spotkaniem Gwiazdkowym – Szkoła Podstawowa nr 2

 21.12.07 Wigilia – Szkoła Podstawowa nr 1  
w Puszczykowie   (o.-kn)

BEZPIECZEŃSTWO AKTUALNOŚCI

ZGONY
04.12.1940 Gertruda Juś  26.10.2007
05.11.1921 Irena Kosmala  30.10.2007
 18.07.1941 Zdzisław Sawko  27.10.2007
20.10.1953 Aleksandra Ewa Paupa  15.11.2007
22.12.1928 Stanisława Rojek  16.11.2007
26.02.1941 Zenon Kazimierz Brzykcy  17.11.2007
27.04.1924 Joanna Ratajczak  19.11.2007

Informacja o pracy
Urzędu przed Świętami

Rada Rodziców oraz Dyrektor Szkoły wraz z gro-
nem Pedagogicznym serdecznie zapraszają mieszkań-
ców Puszczykowa na imprezę integracyjną - Kiermasz 
Gwiazdkowy, który odbędzie się 08.12.2007 r. (sobota) 
o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczyko-
wie.   Izabela Bajbak, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

Badania słuchu
Informujemy mieszkańców Puszczykowa o możli-

wości skorzystania z bezpłatnego badania słuchu, na 
które można się zapisać codziennie w gabinecie pro-
tetyki słuchu mieszczącym się w przychodni „Eskulap” 
Pl. 20 Października 14 w Mosinie od godz. 9:00 do 
15:00 lub telefonicznie pod numerem 061 819 24 13. 
Z bezpłatnego badania może skorzystać każda zainte-
resowana osoba, bez względu na wiek.   

Wymień dowód osobisty!

Informujemy, że w Wigilię Bożego Narodzenia, 
która w tym roku przypada w poniedziałek, Urząd 
Miejski w Puszczykowie będzie nieczynny. Nie 
oznacza to, że urzędnicy będą mieć dodatkowy 
dzień wolny od pracy. Wszystkie wydziały Urzędu 
będą odpracowywać ten przedświąteczny dzień 
w sobotę 15 grudnia - Urząd będzie czynny jak  
w dzień powszedni od 7.30. do 15.30.  

Przypominamy o konieczności wymiany dowodów 
osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r.  
w nieprzekraczalnym terminie 31.12.2007 r.

Zgodnie z ustawą z dn. 7.09.2007 r. o czasowym 
posługiwaniu się dowodami osobistymi wydany-
mi przed dniem 1 stycznia 2001 r (Dz. U. z 2007 r.  
Nr 181 poz. 1363) – z dniem 1.01.2008 r. książeczko-
we dowody osobiste stanowią dokument stwierdzający 
tożsamość osoby oraz poświadczający obywatelstwo 
polskie, nie dłużej jednak niż do 31 marca 2008 r.

Wnioski należy składać osobiście w Urzędzie Miej-
skim w Puszczykowie - budynek B, pokój nr 2 (w po-
niedziałki od godz. 8.00 do 16.00, od wtorku do piąt-
ku od 7.30 do 15.30). 
Do wniosku należy dołączyć:
– odpis skrócony aktu urodzenia (panna i kawaler), 
– odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją 

o aktualnie używanym nazwisku (pozostałe stany 
cywilne), jeśli rejestracja tych zdarzeń odbyła się 
poza Urzędem Stanu Cywilnego w Puszczykowie,

– dwie aktualne, jednakowe fotografie (lewy pół-
profil, widoczne lewe ucho),

– dowód wpłaty kwoty 30 zł na konto Urzędu Miejskiego 
w Puszczykowie. Posiadany dowód osobisty do wglądu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpra-
cy miejscowego „Caritas”, organizuje tradycyjne spo-
tkanie wigilijne dla osób samotnych, które odbędzie się 
21.12.2007 r. (piątek), o godz. 13.00. Spotkanie odbę-
dzie się w stołówce Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczy-
kowie, przy ul. Kasprowicza. W tym dniu przedstawiciele 
władz miejskich oraz duchowni, wspólnie z mieszkańca-
mi Puszczykowa zasiądą przy świątecznym stole, przeła-
mią się opłatkiem i zaśpiewają kolędy. Wszystkie osoby 
samotne, które chcą wziąć udział w tym spotkaniu pro-
simy o zgłoszenie się w siedzibie Ośrodka lub w miejsco-
wych parafiach.   Karol Majewski, Kierownik MOPS

Kiermasz Gwiazdkowy
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


