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WYDARZENIA WYDARZENIA

Prof. dr hab. Zyta Gilow-
ska wraz z Wojewodą Wiel-
kopolskim Tadeuszem Dziu-
bą, w środę 10 października 
złożyła wizytę w Puszczyko-
wie. W starej szkole Wice-
premier i Minister Finansów 
spotkała się z organizacja-
mi pozarządowymi m.in. 
Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Puszczykowa, Puszczykow-
skim Towarzystwem Sporto-
wym, Katolickim Stowarzy-
szeniem Młodzieży i Kołem 
Wędkarzy. Władze miasta 
reprezentowane były przez 

panią burmistrz i sekretarza, nie zabrakło też przedsta-
wicieli Rady Miasta i członków szkolnych samorządów. 
Swobodna atmosfera spotkania sprzyjała nawiązaniu 
dialogu z panią Wicepremier, która wyjaśniła, że od lat 
prywatnie odwiedza Puszczykowo, a nawet chciała tu 
zamieszkać. 

Spotkanie zdominowały tematy dotyczące stowarzy-
szeń, m.in. uzyskano informację, że od przyszłego roku 
osobom fizycznym będzie dużo łatwiej odpisać 1% po-

Premier w Puszczykowie

datku na rzecz organizacji pozarządowych – wystarczy 
tylko poinformować Urząd Skarbowy o jego przezna-
czeniu. Nawiązując do wrześniowej debaty publicznej, 
pani burmistrz, podkreśliła wagę współpracy miasta  
z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami na rzecz 
rozwiązywania lokalnych problemów. Padały też pytania 
ze strony mieszkańców m.in. o możliwość pomocy ze 
strony władz wojewódzkich w spłacie kredytu zacią-
gniętego na wykup terenu zakola Warty. Niestety, jak 
wyjaśnił pan Wojewoda nie będzie to możliwe, Miasto 
może jednak szukać wsparcia wśród okolicznych gmin, 
które także skorzystają na wykupie gruntu (jest to teren 
otwarty, z którego mogą korzystać nie tylko mieszkańcy 
Puszczykowa). Spotkanie w starej szkole było okazją do 
zapoznania się ze zdaniem Wicepremier na temat dzia-
łalności stowarzyszeń i ważkich dla nich tematów. 

Nie było to jedyne spotkanie z Wicepremier, w któ-
rym ostatnio brała udział burmistrz Małgorzata Ornoch-
Tabędzka. Tydzień wcześniej, w piątek 5. października, 
pani burmistrz wraz ze skarbnikiem Piotrem Szmytkow-
skim uczestniczyła w spotkaniu, które odbyło się w Lu-
boniu. Tego samego dnia planowano też wizytę w Pusz-
czykowie, jednak napięty plan dnia pani Wicepremier na 
to nie pozwolił. Po spotkaniu z władzami Lubonia, pani 
Minister poświęciła też 20 minut lokalnej prasie. W trak-
cie konferencji padały pytania m.in. o sprawy związane 
z odszkodowaniami związanymi z uciążliwością lotniska 
wojskowego w Krzesinach, a także problemem emigra-
cji zarobkowej młodych Polaków.  (o.-ks)

Szpital otrzymał łóżko
Za kwotę prawie 10 tys. złotych Urząd Miejski  

w Puszczykowie zakupił na rzecz puszczykowskiego 
szpitala specjalne łóżko, które jest przystosowane do 
potrzeb pacjentów, cierpiących na schorzenia neuro-
logiczne. Mając na uwadze, że inwestycja w miejsco-
wą placówkę zdrowotną, posłuży przede wszystkim 
lokalnej społeczności, władze miasta wygospodaro-
wały na ten cel pieniądze w budżecie. 

Nie jest to jednorazowa inicjatywa. W latach 
ubiegłych lecznica otrzymała już m.in. narzędzia 
chirurgiczne, można się więc spodziewać kolejnych 
zakupów. Jednocześnie wspierając lokalny szpital, 
samorząd pomaga w podnoszeniu standardu świad-
czonych przez niego usług.  (o.-ks)


