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Stowarzyszenie Puszczykowo – Chateaugiron za-
prasza wszystkich członków, a szczególnie rodziny 
goszczące w tym roku przyjaciół z Bretanii, na ze-
branie, którego tematem będzie organizacja pobytu 
Francuzów w lipcu w naszym mieście. Termin zebra-
nia – 20 kwietnia godz. 18.00, miejsce – sala orga-
nizacji pozarządowych w budynku starej szkoły przy 
ulicy Wysokiej 1.  Małgorzata Derengowska

Prosimy o interwencję aby w planie inwestycyj-
nym na 2007r budowa ulicy Krzywej została wyko-
nana na gotowo. Sama podbudowa ulicy z uwagi 
na ciągłe odsuwanie inwestycji nas nie zadawala. 
Dziękujemy Mieszkańcy ulicy Krzywej. Zuwagi na 
ważność sprawy przedstawiciele mieszkańców 
będą obecni na jutrzejszej sesji budżetowej. 

(ELŻBIETA, 2007-03-13 21:55:54) 
Szanowni Państwo, mieszkańcy ul. Krzywej

Należycie Państwo do grona szczęśliwców. Państwa 
ulica jest wymieniona na pierwszym miejscu w prze-
widywanym planie utwardzania dróg w 2007 r. Koszt 
inwestycji wynosi prawie 450 tysięcy złotych. W tym 
roku zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, chod-
nik i podbudowa tłuczniowa. W przyszłym roku in-
westycja zostanie wykończona najprawdopodobniej 

Zapraszam wszystkich mieszkańców Puszczykowa 
na spotkanie, które odbędzie się dnia 2 kwietnia 2007 
roku o godzinie 15:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta 
w Puszczykowie. Tematem spotkania będzie omówie-
nie perspektyw utworzenia Oddziału Ratunkowego 
w Szpitalu w Puszczykowie w odniesieniu do położenia 
szpitala w zabudowie domów jednorodzinnych i bli-
skim sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
 Przewodnicząca Komisji Społecznej Urszula Rudzińska
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w ramach tej samej umowy i przez tego samego wy-
konawcę, tak by nie stracić gwarancji na wykonaną 
drogę. Sądzę, że powinniście być Państwo usatysfak-
cjonowani, ponieważ codziennie otrzymuję listy od 
wielu mieszkańców z interwencjami dotyczącymi sta-
nu dróg. Nie mam takiej siły sprawczej by rozciągnąć 
budżet i niestety drogi nie są jedynymi wydatkami, 
które trzeba ponieść w tym roku.

Z poważaniem 
(Burmistrz Miasta Małgorzata Ornoch-Tabędzka, 

2007-03-16 09:30:00)

Witam serdecznie.Ponawiam swoje pytanie do-
tyczące placu zabaw dla maluchów- czy są może 
planowane takie miejsca?. Obecnie istniejące nie 
spełniają takich funkcji (przy Sobieskiego i na No-
wym Osiedlu) i są znacznie oddalone od centrum.

 Pozdrawiam Wioleta (Wioleta, 2007-03-15 17:13:28)
Szanowna Pani,
 Tak zgadzam się, że place zabaw są oddalone. 
Na dolnym Puszczykowie jest mały plac przy szkole 
podstawowej nr 1, który powstał jesienią ubiegłego 
roku. Po przygotowaniu planów zagospodarowania 
terenu MOSiR-u na pewno powstanie plac zabaw 
z prawdziwego zdarzenia. Nie mogę jednak zagwa-
rantować, że będzie to w tym roku.

Z poważaniem 
(Burmistrz Miasta Małgorzata Ornoch-Tabędzka, 

2007-03-16 09:30:38)
W artykule zachowano oryginalną pisownię.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
oddział rejonowy w Puszczykowie informuje senio-
rów z Puszczykowa o następujących wyjazdach:
– w dniach 21 – 25 maja 2007 roku – w Bieszczady,
-– w dniach 1 – 6 września 2007 roku – do Sarbino-

wa nad morzem
Zapisy na wycieczkę w Bieszczady odbędą się dnia 

11 kwietnia 2007 r. w Klubie Seniora w Puszczykowie 
ul. Wysoka 1, w godz. od 15:30 do 18:00. 

ZGONY
1931 02.24 Lech Marian Renans  2007.03.18
1924.09 29 Henryka Stachowiak  2007.03.17
1947.05.08 Małgorzata Maria Loga  2007.03.14
1925.07.19 Joanna Grusza  2007.03.12
1914.04.17 Witalis Eryk Ciszewski  2007.03.03
1922.01.15 Józefa Kubacka  2007.03.02
1919.11.25 Maria Krawczyk  2007.02.28
1938.12.22 Maria Jackowiak  2007.02.24
1926.02.05 Stanisław Hassa  2007.02.18
1946.09.14 Wanda Teresa Witkowska  2007.02.13
1931.07.07 Krystyna Kubacka  2007.02.13
1924.01.15 Halina Michaela Jeluk  2007.02.09

Burmistrz odpowiada na pytania mieszkańców

www.puszczykowo.pl

Zaproszenie Spotkanie stowarzyszenia

Wakacje seniorów


