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ZGONY
1917 05.13 Antoni Szulc  2007.06.25
1935.08 30 Bronisław Budzyń  2007.06.27
1947.09.16 Tomasz Wojciech Szczpanek  2007.06.30
1931.09.21 Barbara Maria Chlewska  2007.07.05
1924.04.23 Anna Małecka  2007.07.04
1915.02.04 Czesław Gotowała  2007.07.08
1926.10.30 Gertruda Łucja Grenda  2007.07.10

Badania profilaktyczne
We wrześniu rozpoczną się kolejne bezpłatne badania 

profilaktyczne dla mieszkańców Puszczykowa: badania tar-
czycy dla kobiet oraz rtg klatki piersiowej dla mężczyzn.

Szczegółowe informacje o terminie i miejscu badań 
znajdą się na stronie internetowej miasta, tablicach informa-
cyjnych oraz w kolejnym numerze „Echa Puszczykowa”. 

BEZPIECZEŃSTWO KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA

  Co? Gdzie? Kiedy?
04.08. XII Święto Bambrów Poznańskich Poznań, 
 Stary Rynek,
13-21.08 VII Światowy Przegląd Folkloru „Integracje 
 2007” Poznań,
18.08 IV „Rok w Rock” Kórnik,
19.08 „Szeroko na Wąskiej” – III prezentacje Twór- 
 czości Artystów Profesjonalnych i Amatorów 
 Powiatu Poznańskiego – Mosina, Dom Kultury,
18 – 26.08 XIV Warsztaty Tańca Współczesnego, Poznań
26.08. VI „Wesele Wiejskie” – Muzeum w Szreniawie,
od 23.07. w Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego 

Fiedlera, przy ul. Słowackiego 1, wystawa fotogra-
fii Elżbiety Dzikowskiej „Uśmiech świata”,  (o.-kn)

Telefony alarmowe
Policja w Puszczykowie

Komisariat 061 8133 193
Sytuacje wymagające natychmiastowej interwencji

0 602 430 098

Telefon dyżurny Straży Miejskiej
0 692 458 534

Badania socjologiczne
W dniach od 6 do 18 sierpnia br. studenci III roku 

socjologii dziennej UAM (20 osób), przeprowadzać 
będą badania do projektu badawczego „Socjologicz-
ne aspekty konstruowania przestrzeni miasta”.

Badania będą się odbywać na terenie Poznania oraz na te-
renach pobliskich miast, w tym Puszczykowa. Studenci będą 
się zwracać do mieszkańców z pytaniami dotyczącymi jakości 
życia. Badania zostaną wykorzystane przy tworzeniu strategii 
rozwoju miasta. Uprzejmie prosimy o okazanie studentom 
życzliwości. 

  Apel mieszkańców
Apelujemy do naszych współmieszkańców oraz osób 

odwiedzających swoje działki na terenie miasta, o dosto-
sowanie się do zwyczajów panujących w Puszczykowie.

Prosimy, by nie kosić trawy w soboty po południu 
i w niedziele, oraz nie pozostawiać śmieci przed po-
jemnikami na zbiórkę odpadów segregowanych. 

Aquanet informuje
wody opadowe do kanału sanitarnego. Właściciele 
tych posesji otrzymali pisemny nakaz odłączenia w/w 
nieprawidłowości w terminie do 31.10.2007 r. W ra-
zie nie dokonania odłączenia w wyznaczonym przez 
Aquanet SA terminie, służby nasze odcinają we wła-
snym zakresie przyłącze kanalizacyjne a kosztami ob-
ciążamy właściciela posesji.

 Kontrola posesji przy ulicach: Powstańców 
Wlkp., Kościelnej, Moniuszki i Wawrzyniaka przewi-
dziana jest w terminie do końca sierpnia 2007 r. 

Aquanet
Zakład Ścieków

Mirosława Szafrańska

Pismem z dnia 13.07.2007 r. nr DW/OSK/
158U/23389/2007 firma Aquanet SA podaje informa-
cję dotyczącą: sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w re-
jonie przepompowni ścieków u zbiegu ulic Kościelnej 
i Powstańców Wlkp. w Puszczykowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.07.2007 r. 
Aquanet SA uprzejmie informuje, że w temacie prze-
prowadzenia kontroli posesji pod względem niele-
galnych zrzutów wód opadowych do kanalizacji sa-
nitarnej, służby nasze prowadzą od miesiąca maja 
br. systematyczne działania na terenie Puszczykowa. 
Skontrolowaliśmy do tej pory 98 posesji ujawniając  
2 posesje z których odprowadzane są nielegalnie 

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania za udział w pogrzebie śp. 

Czesława Gotowały, wszystkim uczestnikom, a w szcze-
gólności pocztom sztandarowym Banku Spółdzielcze-
go oddział Puszczykowo, Koła ZBOWID w Puszczyko-
wie i harcerzom – składają syn, synowa i wnuczka. 


