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Szanowni Mieszkańcy,
Gdyby nie sympatyczne pozdrowie-

nia, które otrzymałam od puszczykow-
skiej młodzieży z Sierakowa (dziękuję!) 
nie zauważyłabym, że są wakacje. Z po-
wodu deszczowej aury na ulicach nie 
widać wycieczkowiczów, a i w samym 
Urzędzie trudno mówić o wypoczynku. 

Nabrały bowiem tempa przygotowania do modyfikacji 
strategii rozwoju i wieloletniego planu inwestycyjnego. 
Przygotowywane są liczne analizy budżetu i przymiar-
ki do zwiększenia dochodów. Mimo drobnych zakłóceń 
spowodowanych koniecznością modyfikowania projek-
tu, postępuje modernizacja ulicy Poznańskiej. Przyjmuje-
my również wizyty oficjalnych gości.

Zdecydowanie najważniejszą w tym roku wizytą był 
pobyt w Puszczykowie przedstawicieli władz partner-
skiego miasta Chateaugiron. Pani Burmistrz Françoise 
Gatel i jej pierwszy zastępca Jean Claud Beline przyje-
chali do Puszczykowa tylko na dwa dni, ale ich wizyta 
obfitowała w bardzo liczne wydarzenia zarówno oko-
licznościowe jaki i robocze. Punktem kulminacyjnym 
wizyty była uroczystość upamiętniająca podpisanie 
umowy o współpracy zakończona uroczystą kolacją 
i zabawą w Ośrodku Leśnym. Najważniejsze jak zwykle 
w tego rodzaju spotkaniach były rozmowy kuluarowe, 
o tym jakie francuscy samorządowcy mają problemy, 
nad czym ostatnio pracuje Rada Miasta, ilu jest rad-
nych, itd. Okazuje się, że w liczącym 7000 mieszkań-
ców Chateaugiron jest aż 29 radnych, 5 zastępców 
Burmistrza odpowiedzialnych za poszczególne grupy 
zadań, a w Urzędzie zatrudnionych jest ponad 80 pra-
cowników. Odkryliśmy, że miasto, które oddalone jest 
15 km od Rennes (200 000), przeżywa podobne do 
naszych problemy, charakterystyczne dla aglomeracji 
miejskich, takie jak: gwałtowny rozwój jednorodzin-
nego budownictwa mieszkaniowego, niedrożność 
dróg transportowych, wymagający poprawy system 
gospodarki odpadami itd. W czasie wizyty w Wielko-
polskim Parku Narodowym powstał pomysł stworze-
nia wspólnego projektu edukacyjnego dla młodzieży 
obu miast związanego z ochroną środowiska natural-
nego. Generalnie postanowiono, że przyszła współ-
praca będzie bardziej zorientowana na młodych ludzi, 
że powinna rozszerzyć zakres współdziałania.

Dobiegł prawie końca remont Pałacu Ślubów. Magiczna 
data 7.07.2007 przyciągnęła aż cztery pary, które połączyły 
się węzłem małżeństwa. Były to pierwsze i być może ostat-
nie śluby w tym roku udzielane przez Urzędnika Stanu Cywil-
nego, ponieważ od czasu wprowadzenia ślubów konkorda-
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Komentarz miesiąca
towych uroczystości cywilne bywają rzadkością. Tym bardziej 
cieszy mnie fakt, że wraz z odnowionym wnętrzem, pięk-
ny budynek przy ul. Podleśnej 17 rozszerza swoją funkcję. 
W dniu 11 lipca, w kameralnych salach Pałacu, zapocząt-
kowaliśmy nową tradycję wręczania odznaczeń: honorowe-
go obywatela miasta i zasłużonych dla miasta Puszczykowa 
(obszerna relacja znajduje się w dalszej części numeru).

W kilka dni później można było w Pałacu ponownie 
wysłuchać dźwięków marsza weselnego, ale tym razem 
zagranego dla seniorów. Odbywała się tam bowiem 
uroczystość 50-lecia par małżeńskich, które zostały 
odznaczone przez Prezydenta Rzeczpospolitej medala-
mi za długoletnie pożycie. Na dobre salon artystyczny 
otworzy swoje podwoje we wrześniu, kiedy to zainau-
gurowana zostanie Puszczykowska Jesień Kulturalna.

Nie wszystko w Puszczykowie idzie jednak zgodnie 
z planem i intencjami. Dzieje się tak w przypadku bała-
ganu i zniszczeń w mieście. Wraz z nastaniem długich, 
letnich wieczorów nasiliły się akty wandalizmu. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że na razie dla puszczykowskiej 
młodzieży nie przygotowano jeszcze oferty spędzania 
wolnego czasu, że młodych ludzi roznosi energia, któ-
rej nie mają za bardzo gdzie rozładować. Nie oznacza 
to jednak, że zgadzam się na chuligaństwo. Wielo-
krotnie wyłamywane słupki i znaki przy drogach, po-
rozbijane szyby w wiatach autobusowych, potłuczone 
butelki na boiskach sportowych, wreszcie zdewasto-
wany dach i zdemolowany plac zabaw przedszkola na
ul. Przyszkolnej – to ostatnie efekty wieczornych space-
rów młodzieży po mieście. Według skromnych szacun-
ków, naprawy zniszczonych urządzeń będą kosztowały 
miasto około 20.000 zł. Te pieniądze, które zostaną za-
płacone przez wszystkich podatników mogłyby zostać 
przeznaczone np. na naukę pływania dla dzieci lub na 
obsadzenie ozdobnymi krzewami trawników wzdłuż 
modernizowanej ulicy Poznańskiej. Nie dopuszczajmy 
w Puszczykowie do niszczenia publicznego majątku.

Wspólne dyżury policji i straży miejskiej dopiero się 
rozpoczęły i na pewno przyniosą efekty, tym bardziej, 
że strażnicy miejscy zgodnie z nową ustawą uzyskali 
szersze kompetencje w sprawach egzekwowania po-
rządku. Nic nie zastąpi jednak kontroli i interwencji 
społecznej. Mogę tylko zwrócić się do państwa z go-
rącym apelem. Proszę nie bądźmy obojętni na pijań-
stwo, awantury w miejscach publicznych, na przeja-
wy niszczenia mienia. Również od Państwa aktywnej 
postawy, braku przyzwolenia na chuligaństwo zależy 
bezpieczeństwo na naszych ulicach i dalszy ciąg spo-
kojnych wakacji. Czego Państwu serdecznie życzę 
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