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Prace nad nowym Statutem Miasta Puszczykowa
Trwa proces opracowywania zmian w obowiązują-

cym Statucie Miasta Puszczykowa. Na posiedzeniach 
Komisji Statutowej omawiane są kolejne poprawki do 
obowiązującego tekstu dokumentu. Przypomnijmy, 
że jest to najważniejszy dokument uchwalany przez 
Radę Miasta, określający organizację lokalnej władzy 
oraz sposób pracy poszczególnych jej organów. 

Dziękujemy za dotychczasowy Państwa udział 
w tych pracach, jednocześnie  w celu ułatwienia kon-
taktu i prezentacji uwag mieszkańców zaplano-
wano otwarte spotkanie, na którym możliwa będzie 
dyskusja nad treścią nowego statutu. 

Odbędzie się ono 28 lutego 2007r. o godz.17 
w starej szkole, w sali dla organizacji pozarzą-
dowych. 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w kon-
sultacjach - obowiązujący obecnie dokument znajduje 
się na stronie internetowej www.puszczykowo.pl, jak 
również można go otrzymać w Urzędzie Miejskim. Po 
zaplanowanym na 7 lutego 2007r. spotkaniu Komisji 
Statutowej opracowany zostanie projekt proponowa-
nych przez nią zmian, który również zostanie udo-
stępniony w podobny sposób.

Burmistrz odpowiada na pytania mieszkańców

Zgodnie z zapowiedzią osobom, które nie korzy-
stają z internetu przybliżamy pytania mieszkańców do 
pani burmistrz i udzielone na nie odpowiedzi.

Czy unieważnienie postępowania przetargowe-
go o udzielenie zamówienia publicznego: „Moder-
nizacja ulicy Poznańskiej” przez Urząd Miasta może 
spowodować, że ta istotna i konieczna inwestycja 
nie zostanie zrealizowana w 2007roku??? 

(Bartosz, 2007-02-07 20:21:04)
Szanowny Panie
Unieważnienie przetargu nastąpiło na wyraźne żą-

danie Urzędu Wojewódzkiego, który nadzoruje re-
alizację projektu. Mamy na rozstrzygnięcie przetargu 
trzy miesiące i w najbliższym czasie zostanie on ogło-
szony ponownie. Biorąc pod uwagę liczne błędy i braki 
w projekcie przebudowy ulicy Poznańskiej, które w mię-
dzyczasie poprawiamy, w tym wypadku czas gra na na-
szą korzyść. Dzięki opóźnieniu przetargu jest szansa, że 
modernizacja głównej ulicy miasta będzie kompleksowa 
i wykonana z dużą dbałością o zieleń i inne detale.

Z poważaniem (Burmistrz Miasta Małgorzta Ornoch-Tabędzka)

Szanowna Pani,
Chciałbym się dowiedzieć co dzieje się odnośnie 

planowanego boiska sportowego na ul. Jarosław-
skiej. Od listopada nic się tam nie dzieje, a nawie-
zione kopce ziemii straszą. 

(Michał, 2007-02-01 19:43:47)
Szanowny Panie
Z wiosną zapewne kopce ziemi zostaną wyrów-

nane. W tym roku przewidujemy jedynie wykonanie 
prac projektowych związanych z budową boiska na 
ul. Jarosławskiej, jak również dla innych obiektów 
sportowych w mieście. Dołożymy wszelkich starań by 
pozyskać na te cele dofinansowanie z funduszy ze-
wnętrznych.

Z poważaniem (Burmistrz Miasta Małgorzta Ornoch-Tabędzka)

Dzień dobry Pani Małgorzato Ornoch-Tabędzka.
Jest Pani moją pania buristrz nie ciesze się z tego, 
ale przezyje. Mam pytanie czy pan Marek Błajecki 
bedzie jeszcze w radzie

(Tomek, 2007-02-01 11:37:34)
Dzień dobry Panie Tomaszu Wok
W przeciwieństwie do Pana cieszę się, że jest Pan 

mieszkańcem Puszczykowa, ponieważ tylko ludzie, 
którzy mają odwagę mówić prawdę są dla mnie praw-
dziwymi partnerami. Niestety na razie nie zdołam za-
spokoić Pana ciekawości dotyczącej przyszłości Pana 
Marka Błajeckiego w Radzie. Odsyłam Pana do jego 
oświadczenia w bieżącym wydaniu „Echa Puszczyko-
wa”. Wszystko wskazuje na to, że sprawę rozstrzygnie 
dopiero sąd.

Z poważaniem (Burmistrz Miasta Małgorzta Ornoch-Tabędzka)
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