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ZGONY
30.03.1940 Stanisława Tuliszka  16.08.2007
09.11.1942 Halina Szymanowicz  19.08.2007
 18.11.1945 Leszek Tomasz Bzdęga  02.09.2007
05.03.1925 Witold Rafałowicz  07.09.2007
07.05.1946 Wanda Stanisława Czajka  08.09.2007
09.10.1925 Teresa Janina Pniewska  10.09.2007

BEZPIECZEŃSTWO AKTUALNOŚĆI

W sierpniowym numerze „Echa Puszczykowa” ukazał się artykuł Wspomnienie o Wiesławie Deptule. Nieste-
ty w tekście wkradł się błąd – pożegnanie Pana Wiesława Deptuły na Puszczykowskim cmentarzu miało miejsce 
10 sierpnia, a nie jak podano w artykule 10 września. Za pomyłkę bardzo przepraszamy.   (o.-ks)

W związku z wieloma zapytaniami dlaczego na 
łamach „Echa Puszczykowa” nie są umieszczane re-
klamy informujemy, że Regionalna Izba Obrachunko-
wa w kontroli przeprowadzonej w końcu roku 2005 
wskazała, że pobieranie opłat za reklamy jest nie-
zgodne z prawem. Nie chcieliśmy utrzymywać fikcji 
stworzonej w poprzednim okresie zarządzania, w któ-
rej nie mogąc pobierać formalnie opłaty sugerowa-
no „dobrowolny” datek na rzecz miasta w określonej 

Sprostowanie

Problem reklam w Echu Puszczykowa
kwocie. W tej sprawie zresztą mieliśmy interwencję 
mieszkańca, który życzył sobie umieszczenia jego re-
klamy za darmo, ponieważ ma do tego prawo. Echo 
Puszczykowa nie jest wydawnictwem komercyjnym 
i rzeczywiście w sytuacji roszczeń mieszkańców po-
winno umieszczać reklamy bezpłatnie. Zdecydowanie 
nie stać budżetu na taki wydatek a w gazecie zabrakłoby 
miejsca na część informacji z życia miasta.  (o.-md)

 15.09-30.09.2007 Wystawa autorska Agaty 
Różańskiej w Galerii Nastroje Wnętrz, ul. Poznańska

 27.09.2007 w kolejne czwartki godz. 18:00 
Puszczykowska Jesień Kulturalna – Salon Arty-
styczny, Pałac Ślubów

 01.10.07 godz. 18:00 Otwarcie wystawy obra-
zów olejnych Wojciecha Rynkowskiego – Biblioteka 
Miejska w Puszczykowie

 05.10.07 godz. Wernisaż instalacji – Jana Ber-
dyszaka w Galerii Miejskiej w Mosinie – Dom Kul-
tury w Mosinie

 13.10.07 IV Rowerowy Piknik Jedynki – Zakole Warty
 13.10.07 godz. 9:00 „Herkules 2007” Rajd 

pieszo-rowerowy organizator Centrum Rozwoju 
Kultury fizycznej „Akwen” w Czerwonaku

 07.10.07 godz. 11:45 Lusowskie Poranki Mu-
zyczne – Kościół w Lusowie

 12.10.07 II Powiatowy Przegląd Rzeźbiarski 
Mosina 2007 – Miejski Ośrodek Kultury

 19.10.07 o godz. 10:30 odbędzie się Uroczy-
stość ślubowania uczniów klas pierwszych – szko-
ła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie

 27.10.07 Bal nad Balami – Miejski Ośrodek Kul-
tury w Mosinie

  Amatorska Liga Siatkówki

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 profilaktyczne
Badania zostaną przeprowadzone w okresie od  

1 października 2007 do 30 listopada 2007 r.
Badania USG tarczycy będą wykonywane u kobiet od 

25 roku życia (od rocznika 1981), RTG klatki piersiowej 
u mężczyzn od 40 roku życia (od rocznika1966), za-
mieszkali w Puszczykowie (na stałe i czasowo). Spraw-
dzenie danych na podstawie dowodu osobistego lub 
potwierdzeniu zameldowania na pobyt czasowy.

RTG klatki piersiowej będą wykonywane od ponie-
działku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00 – termin 
zostanie określony po wcześniejszym zarejestrowaniu.

USG tarczycy – termin i godzina zostanie określona 
po wcześniejszym zarejestrowaniu.

Zapisy na badania przyjmowane będą telefonicznie 
pod numerem telefonu: RTG klatki piersiowej  tel:  0-61 
89 84 023 - Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej 
od godz.8:00 do 14:00. USG tarczycy tel: 0-61 89 84 
213 - Pracownia USG od godz. 8:00 do 9:00 oraz od 
12:00 do 13:30 lub osobiście w szpitalu.

W przypadku dużej liczby chętnych do badań decy-
duje kolejność zgłoszeń.   Liliana Gintrowicz

Od października startuje w Luboniu przy wspar-
ciu Urzędu Miasta Luboń Amatorska Liga Siatkówki. 
Rozgrywki będą prowadzone raz w miesiącu (sobota) 
w okresie październik – czerwiec w sali gimnastycznej 
SP 2. Celem utworzenia ligi jest popularyzacja siatkówki 
oraz rozwój sportu na terenie miasta i okolic. Organiza-
torzy kładą nacisk na dobrą zabawę w dobrym towarzy-
stwie, stąd zaproszenie dla mieszkańców Puszczykowa. 
Szczególnie zachęcamy do tworzenia zespołów mie-
szanych. Regulamin dostępny jest na stronie interneto-
wej www.lubon.pl (zakładka Sport i rekreacja). Przed-
stawicieli zespołów i chętnych do uczestnictwa w lidze 
prosimy o kontakt z organizatorem: Michał Dolski (tel. 
698841858) lub Artur Nawrot (tel.698388089). Zapra-
szamy do wspólnej zabawy.   

Ze sportowym pozdrowieniem organizatorzy
Michał Dolski i Artur Nawrot

Co? gdzie kiedy??


