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1 czerwca br. w budynku liceum odbyło się spotka-
nie burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej z miesz-
kańcami miasta, zainicjowane i zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór”.

Na początku spotkania pani burmistrz poinformowała 
o realizowanych w tym roku inwestycjach drogowych i trwa-
jących przygotowaniach do opracowania dokumentów 
strategicznych miasta (Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
i Finansowego, strategii rozwiązywania problemów społecz-
nych, modyfikacji strategii rozwoju, analizy systemu oświaty, 
analizy ruchu drogowego) oraz wspomniała o ogromnym 
problemie braku miejsca na składowanie śmieci. 

Pytania mieszkańców dotyczyły m.in.: kłopotów 
lokalowych gimnazjum nr 2, uszkodzonych hydran-
tów, wzmożonego ruchu drogowego, zaśmieconego 
otoczenia dworca PKP w Puszczykówku a także zmia-
ny lokalizacji placu węglowego, prac interwencyjnych 
dla osób bezrobotnych, lokalizacji stacji benzynowej, 
utrzymania zieleni miejskiej, szynobusu i wykupu tere-
nu na zakolu Warty, braku słupów oświetleniowych.

Wiceburmistrz Anna Gonet, zapowiedziała urucho-
mienie prac projektowych rozbudowy szkoły podstawo-
wej nr 2 i gimnazjum nr 2, po zbadaniu przyrostu natu-
ralnego i tendencji demograficznych Puszczykowa.

Mówiąc o bezpieczeństwie, burmistrz wyjaśniła, iż jedy-
ną podstawą do interwencji w przypadku zakłócenia ciszy 
nocnej jest natychmiastowe zgłoszenie tego faktu policji. 
Burmistrz poprosiła, by mieszkańcy, którzy boją się zawiada-
miać funkcjonariuszy o nocnych hałasach, dzwonili na nu-
mer jej telefonu komórkowego. Wówczas burmistrz będzie 

osobiście powiadamiać policję. W kwestii nasilonego ruchu 
drogowego, pani burmistrz zapowiedziała, że w najbliższym 
czasie na ulice naszego miasta powrócą fotoradary.

Pani burmistrz poinformowała mieszkańców o wyso-
kich kwotach, jakich żąda firma Aquanet za utrzymanie 
hydrantów (ok. 190 tys. zł za 507 hydrantów). Ponadto 
opowiedziała o planach związanych z budową stacji ben-
zynowej, która mogłaby powstać na rogu ulic Studziennej 
i Wysokiej bądź na granicy Puszczykowa i Łęczycy.

Podczas spotkania mieszkańcy zarzucili puszczykowskiej 
Straży Miejskiej niewłaściwe i nierzetelne wywiązywanie się 
ze swoich obowiązków oraz poprosili panią burmistrz o in-
terwencję w sprawie hałasów na terenie byłego zakładu 
zabawkarskiego. Mieszkańcy Starego Puszczykowa zaofe-
rowali pomoc w tworzeniu boiska przy ul. Jarosławskiej. 

Na koniec głos zabrał Marek Błajecki, przewodniczący 
Rady Miasta, informując, iż projekt nowego Statutu Miasta 
zakłada powołanie Rad Osiedli, dzięki którym mieszkańcy 
będą mieli możliwość realizacji własnych inicjatyw.  (o.-agb)

Spotkanie mieszkańców z burmistrzem

Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron oraz 
Urząd Miasta, serdecznie zapraszają rodziny, które 
gościły u siebie mieszkańców Chateaugiron w ciągu 
16 lat trwania wymiany z Francją, na spotkanie 18 lip-
ca o godz. 18:00 w Ośrodku Leśnym w Puszczykowie. 

MOPS – wnioski o świadczenia rodzinne

Puszczykowo-Chateaugiron 10-lecie partnerstwa miast
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod nr telefonu 
(061) 813 31 72 (sekretariat burmistrza) do 6 lipca 
2007  Elżbieta Kowalska prezes Stowarzyszenia Pusz-
czykowo – Chateaugiron

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy tj. od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 
2008 r. powinny złożyć w siedzibie MOPS nowe wnioski.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podat-
ku rolnym, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z dokumentami do dnia 31 lipca, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługu-
jących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 30 września.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadcze-
nia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 

wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do 
dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń ro-
dzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 października.

Przypominamy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Puszczykowie działa w starym budynku szkoły 
podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 w godzinach: 

 – poniedziałek        8:00 – 16:00
 – od wtorku do piątku  7:30 – 15:30.
tel. (061) 819 46 48, tel./fax (061) 819 45 80  Karol 

Majewski


