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Nabóto kandydatów
lIa .oachmist.·zó,,,
spisowych
W dniach od 21 maja do 8 czerwca
2002 roku na tereni e całego kraju zostanie p rzep rowadzon y narodowy spis
powszechny ludności oraz spis rolny_
Spisy poprzedzone będą obchodem
przedspisowym rachmistrzów_ Celem
obchodu jest zapoznanie się rachmistrzów z terenem, umówienie się z mieszkańcami co do terminu spisu, a także
udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące spis()w_
Rac hm ist rzów sp isowyc h powoluje
Dyrektor Urzcd u Statystycznego \V Poznani u na wniosek Gminnego Komisar z;]

Sp isowego spośr(ld osób pełnoletnich.
posiadających co naj mniej śred ni e w ykształcenie , godnych zau fania. któ re
uprzednio wzięly ud z ia l w sz kole niu.
Osoby te powi nn y s i ę równió cec h ować
1I1llicjęlJlością
łatwego IlJw iqzyw'-Illia
kOJltak1 6w i poroLumi enia sic 7. respon -

(kntam i.
Szkolcnie J"achmistrzów spisowych
( w wymiarze 40 godzin) odbędzie się
w kwietniu hr_
Do pe lnienia fu nkcji rac hmi st rzów mog'ł zg l a s zać się równ i eż osoby bezrooOlne
w rozumi eniu ustawy z dma 14 gruolll ::l
1994 r. Jednak przy.i~cie obowi')7.ków

rachm istr/.a powoduje utra t~ swtusu osoby bezrobotnej oraz obowiązek pOW Iadomi enia Powialowego Urz~du Pracy w CI'ł 5 dni o podjęciu pracy .
.
- C hctni do wyko nywania OOOWI,]zku
rach mi strza wi nni zlol,Y':: zgloSZCJ1I3 zawicra jacc: i llli C i nazv.'isko, adres za~nl c
szKaI;ia. nr dowodu i PES EL. nr te lefonu.
dato; urodze nia, wykształcenie, osobi sty
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Wścieklizna
w

w Puszczyko,vie!

związku ze stwierdzcniem na terenie P uszczvkowa IV dniu 23.01.2002 roku

or3Z w dniu 7.2.2002 r . wścicklizny lisa Powiato'wy Lekarz Weterynarii uznał
Niwkę i Puszczykuwu Stare za okręg zapowietrzony, a pozostałą część I'uszczykowa
za okręg zagrożony na okres ud 23 stycznia do 8 marca 20IJ2 roku.
W o krę gu zapow ielrzony m i z agro żon y m obo wi ąz uj e :
a) Irzymanie psów na u w i ęzi . a \V razie prowadzeni a Irzy mani e ich na sm ycz y.
b) zakaz swobounego pw,zczania kotó w,
e) zakaz u rządnnia zorgani zowanyc h polow'1Jl.
d ) wst rlymani e wycieczek do lasu i ogranicze ni e ruc hu na tymlcrenie do niezbędnego
min imum.
e) d ostarcze nie s lużhi e welery naryjncj
badali w S L yst ~ich zw i erząt padłych i choryc h
oraz poch o d zących z odstrzaló w sanitarnych ocz otw ierania zw lok i ści'jgania skóry .
Powiatowy Lekarz W eterynarii

uo

Komunikaty

Zarządu Iłliasta

Sto sown ie do art. I R. USI. 2, pkt 12 ustawy Z dnia 7 lipca ł 994 roku o zagospodaJ"Owaniu przestrze nnym (Dz U I . 1999 roku nr i 5.1'0/. 139: nr -+ I. poz. 41 2 i nr 111 .
poz. 1279: z 2000 roku nr 12. poz. 136: nr 109. poz. 11 57 i nr 120, po z. 1268 oraz / 200 l
roku nr 5. poz. 42; nr 14. poz. 124 ; ilJ" 100. poz. IOX5: nr l 15, poz. 1229 i nr 154 , poz.
18(4) podaje się do puhlicznej wiadomości, że dnia 4 marClI 2002 roku o godz_ '.1.00
w sali sesyj nej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie odbędz i e się posiedzenie Rady
Miasta Puszczykowa, którego przedmiotem będzie:
I. uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodaro\van ia przestr/.cl1n cgo rragme nlu Puszczy kowa dla obszaru położo n ego IV rej oni e s krzyżowania ul. Wy sokiej
L południowym odc inki em ul. Poznariski ej - z l))"ze/naClcni e m na stacj~ pali w m ai
2. ucln.valcnic zm iany planu s zc zcgóło\vcgo zago spoda ro wan ia prl.c~ l rzcnncgo Pu sz-

czykowa Starego zatwierd zonego uc h walą Rady Miasta Pu szczyko wa nr 42 1 9-+1 II
7. 12.1 2. 1994 roku. zmi e nio nego uchwałą nr 23X 1 9X /11 Rad y 1\1 ias ta Puszczykowa
z I I.05.199H r. or3Z zmiany planu zagos pouarowani a prLestrzennego Pus zczykow a
zatw ierdzonego uch wa", nr VI 32 1 89 z dnia 4 .03.1989 tvli ej skiej Rad y Narodo wej
IV Puszczykowie dla pas~ te re nu po l ożon ego pom i ęd zy ul. Ś w i e rk o w ą i ul.
Jarosł~wsk<" obejm uj ącego cZGści dzia ł ek nr c wid. 1592, 66L. 66 L17 , 1067.752
oraz 63LI 13 - z przeLIlane me m pod urz'lu zenia kan ali zacj i san it arn ej.
Pncwodniczący Zarządu

dr inż. Janusz Napierała

!!,U

podpi s.

.

Zgłoszenia nalcży składać do dma

2'.1.03.20112 r. a wsze lkie info rmacje mozna u zyskać w Urt.yd z ie M iejsk im , ul.
Podle~ n a 4. hud. A, pok. nr 4 IV godzi nach
pracy UrzCdu.
Druki zgloszcll są dostępne w Urzę
dzie Miejskim IV Pllszny ko\\'ie.
Bunni strt. Miasta puszczy kowa
G m inny Komi sarz SpisoWY

Zawiadolnienia

Za.·ządu

Miasta

Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 19')4 ro ku o zagospodarowan iu !x/ estrzennym
Zarząd Miasta Pu szczykowa zaw iadam ia. i.c projekt zm iany planu szczegół o wego
zagospodarowania przestrzennego Pus7c7.ykow a SlaJ"ego. zatw ierdzonego uchwał ą
Rau y Miasta Pusz.czykowa 42194 /11 z dnia 12.12.199-+ roku. zmienionego u c h walił nr
238198/11 Rady M iasta z dnia I 1.05.199R mk u dl a lere nu ooejmuj'łec g o d z iałki nr:
34512. 34513,34 5/4 i 345/5, poloi.onc w Pus zczykow ie w rejoni e uli cy Wyso ki ej
i S tu dz iennej i prognoza, o któ rej mowa IV przepi sach o oc hron ie ś rodo wi s ka. będą
wylożone do pu blicznegu wglądu w dniach od 11.()3.20()2 roku do 1.()4.2002 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podlcśnej 4 w ~odz_ 8.00 15.00.
Zgodnie z ano 23 ustaw y każdy, kto kwestionuje IIstałenia przyjęte w projekcie
pianII , moż e w nieść protest.
et!. SIr. 2

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub
uprawnienia zostały naruszone przez ustalenie przyjęte
w projekcie planu, może wnieść zarzut.
Za interesowani mogą zglaszać protesty i zarzuty na piśmie do
Zarządu Miasta, z podaniem oznaczenia nieruchomości. w terminie nie dluższym niż 14 dni po uplywie okresu wylożenia .
Przewodniczący Zarządu

dr

***

inż.

Janusz

Napierała

Stosownie do art. 18, usl. 2, pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. o zagospodarowaniu przestrzennym (OzU z 1999 roku, nr 15.
poz.139 ze zmianami) i uchwaly Rady Miasta Puszczykowa nr
222/01 I III z dnia 8.10.2001 roku oraz uchwaly Rady Miasta
Puszczykowa nr 243 1I1I 1200 I z 4.02 .2002 zawiadamiam o przystąpien iu do sporządze nia zmiany planu szczególowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego zatwierdzonego u chwalą Rady Miasta Puszczykowa nr 42/94/TI
z 12. 12.1994 roku, zmienionego uchwal ą nr 238/98/II Rady
Miasta Puszczykowa z 11.05.1998 roku oraz uchwalą nr
191/2001/III z 19.03.2001 roku - dla terenu położonego
w Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i granicy lasu.
Przedmiotem ustaleń zm iany planu jest zmiana ukladu komunikacyjnego, wielkości dzialek budowlanych z wyznaczeniem
zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z infrastruktunl techniczną.
Wnioski do planu należy składać na piśmie w Urzędzie
Miejskim w Puszczykowie: 62-040 Puszczykowo, ul.Podleśna
4 - w terminie do 28.03.2002 r.
Przewodniczący Zarządu
dr inż. Janusz Napierała

Protest czy zarzut?
W zwiazku z zawiadomieniami Zarządu Miasta informuje s ię.
zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym (OzU nr
15 z 1999 r., poz. 139 ze zmianami). określającą tryb opracowania
każdego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany
planu, w terminie 14 dni po okresie wyłożenia projektu planu do
publicznego wglądu istnieje możliwość składania uwag IV formie protestów i zarzutów do projektu planu.
Protest może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyj~te
w projekcie planu. Natomiast zarzut może wnie ść ten, którego
interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia
przyjęte w projekcie planu.
że

Protesty i zarzuty rozpatrywane są przez Zarząd Miasta. Te
protesty i zarzuty, które nie zostaly uwzględnione prlez Zarząd.
przekazywane są do rozpat rzenia Radzie Miasta.
Przekazaniu sugestii ze strony Mieszkańców i osób bezpośrednio zainteresowanych sprawą służą także dyżury Przewodniczącego Rady w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w Urzędzie Miejskim w godz. 14.00 - 16.00.
W przypadku podjęcia przez Radę uchwaly o odrzuceniu
pisma, które zostalo zakwalifikowane jako zarzut , wnOS7.ącemu
zarzut przysluguje możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego. W przypadku odrzucenia pisma, które jest protestem. taka
możliwość nic przysługuje .
um

Sprawdzanie przyłączy kanalizacyjnych
Urząd

Miejski uprzejmie inrormuje, że w związku ze zglaszanymi do Urzędu Miasta
przypadkami przyłączania budynków do kanalizacji bez porozumienia z Urzędem Miasta,
prowadzona jest wyrywkowa kontrola legalności przyłączenia budynków do kanalizacji
sanitarnej. W laściciel lub użytkownik nieruchomości objętej kontroIq. jeżeli nie zawarł z z,·
rządem Miasta porozumienia w sprawie budowy kanalizacj i. zobowiązany jest okazać Strażnikowi
Miejskiemu lub w Urzędzie Miejskim umowę na wywóz nieczystości plynnych z szamba i dowody
płacenia

za wywóz tych nieczyslo śc i.

Czego nie można wprowadzać do kanalizacji?
Od 14 slycznia 2002 roku weszly w życic przepisy ustawy z dnia 7.06.200 1 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU 2001.72.747). An. 9 tej ustawy
brzmi nas tępująco:
l. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych, ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych pr<eznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzani" ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
I) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów
kanalizacyjnych. a w szczególności żwiru , piasku. popiołu. szkła, wytloczyn, drożdży.
szczeci ny, ścinków skór, lekstyliów. wlókien. nawet jeżeli znajdują się one w stanic
rozdrobnionym.
2) odpadów plynnych nicmieszających si ę z wodą. a w szczególności sztucznych żyw ic.
lakierów, mas bitumicznych. smól i ich emulsji, mieszanin cementowych,
3) subslancji palnych i wybuchowych, których punkt zaplonu znajduje się w temperaturze
poniżej 85"C a w szczególności benzyn. nafty. oleju opalowegu, karbidu. trójnitrotoluenu,
4) substancji żrqcych i toksycznych. a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formali ny.
siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku. siarkowodoru i cyjanowodoru,
5) odpadów i ścieków z hodow li zwierząt. a w s zczególności gnojówki. gnojowicy. obornika.
ścieków z kiszonek.
6) niezdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz zakladów weterynaryjnych.
Cytowane wyżej przepisy okreś lajq jednoznacznie jakich materiałów i prl.edmiotÓw nic można
wprowadzać do kanalizacj i sanitarnej . Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można
stwierdzić, że niektórzy z u ży tkowników kanalizacji w naszym mieście tych zasad nie przestrzegają.
Najczę ściej wprowadzane są do kanalizacji przedmioty z tekstyliów i wlókien (tkaniny, bandaże.
pampersy). oleje i smary oraz żwir i piasek. a tak że stwierdzono przypadek wprowadzania do
.
kanalizacji obornika i karmy dla zwierząt.
Ustawa o zbiorowym zaopatr.Leniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( łkreś)a też
klary 'la nielegalne pobieranie wody z ur7.ądzeń wodociągowych tuh nielegalne odprowadzanie
ścieków do ur<ądzeń kanalizacyjnych . W myśl tej ustawy nielegalny pobór wody podlega
karze grzywny do 5 tys. zł, a nielegalne wprowadzanie ścieków do kanalizlIcji podlega karze
grzywny do 10 tys. zł.
lJurmistrz Miasta

2

Wiosna w

Inieśeie

Zbliża się okres wiosennych nasadzel).
Mieszkańcy naszego Miasta dbają o podniesienie jego urody i corocznie sadzą setki
drzew i krlewów. Obserwuje się jednak
niepokojącą tendencję do sadzenia drzew

poza granicami posesji, na terenie ulicy.
Wykonywanie nasadzeli w pasie drogowym
jest możliwe, a nawet pożądane. jednak
dopiero po dokonaniu uzgodnień w Urzędzie
Miejskim. Nie jest do przyjęcia sadzenie
wysokopiennych drzew prly ułicach ze
względu na możliwość kolizji z napowictrznymi przewodami elektrycznymi i - w przyszłości - zagrożenie powodowane łam anie m
galęzi przez wialry.
przy projektowaniu nasadzeń należy
też brać pod uwagę, że korzenie niektó.
rych gatunków drzew i krlewów mogą
uszkadzać podziemne przewody gazocią
gowe, wodociągowe i kanalizacyjne. Pamiętać trzeba też o utrzymaniu niezbędnej
odleglości od ciągów pieszych. aby gałęzie
nie utrudnialy korzystania z chodników.
W przypadku uzyskania zgody na zagospodarowanie terenu zieleni poza posesj'l
(najlepiej dla szeregu posesji) Zarząd Mi asta
deklaruje pomoc poprzez zakup sadzonek .
nasion trawy itp.
Jednocześnie prosimy osoby, które bez
stosownych uzgodniel) posadziły drzewka
lub krzewy na terenach miejskich o skontaktowanie się z Urzędem Miejskim dla ustalenia czy ich działan i e nie koliduje z wyżej
wymieniunymi zasadami zaguspudarowania
ulic. W przypadku samowolnych działa lI ,
które nic znajdą akceptacji Zarząuu Miasta,
niczbcune będzie usunięc i e posadzonych
K.P.
drzewek i krzewów.

Czterdzieści

lat Ininęło
(1962 - 2002)

W

bieżącym

roku przypada 40 rocznica nadania naszej
praw miejskich. Z tej okazji chcemy przygotować specjalne wydanie "Echa Puszczykowa", które zawierałoby możliwie kompleksową wiedzę o wszystkich ważnych
i ciekawych faktach z dziejów naszej "Małej Ojczyzny" od
roku 1962 do 2002.
W związku tym zamiarem zwracamy się do Mieszkańców
Puszczykowa z prośbą o współredagowanie tego swoistego
podręcznika najnowszej historii Miasta i ogłaszamy specjalny
roczn icowy konkurs wspomnień o czterdziestoleciu Miasta.
Obejmuje on wszystkie dziedziny życia. począwszy od własnych
losów życiowych a skończywszy na dziejach społeczno -gos
podarczych i najogólniej pojętych problemach kulturalnych.
Wspomnienia artystów, pisarzy, podróżników. lekarzy, duszpasterzy . nauczycieli , społeczników, polityków, pracowników zakładów wszelkiego rodzaju, właścicieli prywatnych przedsię
biorstw wzbogacą naszą wiedzę o Puszczykowie. bo czas mija,
ludzie odchodzą, a pamięć może być zawodna ...
Prace konkursowe prosimy przysyłać pod adresem Komisji
Historycznej Rady Miasta, ul. Podleśna 4 do końca kwietnia.
Jeś li ktoś chciałby opow ied zieć o swoich wspomnieniach prosimy o informację (tel. 8-133- ł 72). Postaramy się , aby
umo ż liwić nagranie wypowiedzi. Najciekawsze i najcenniejsze
prace będziemy sukcesywnie publikować w "Echu Puszczykowa' , a wszystkie wspomnienia z tego okresu będą przechowywana w archiwum Komisji Historycznej i. być może, wykorzystane
do opracowania monogratli naszego Miasta.
Redakcja
miejscowości

W dniu 4 lutego 2002 roku odbyło się
posiedzenie Rady Miasta, która przyjęła niżej
prezentowane oświadczenia i uchwały.

UlI131"Zanie spłaty

należności

Uchwala nr 244/02/111 Rady Miasta Puszczykowa z dnia
4 lutego 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych prLYpadających gminie i jej jednostkom organizacyjnym.
Na podstawie art. 18, ust. l, art. ł 8, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gm innym (t.j. DzU z 1996r., nr 13,
poz. 74 ze zmianami), ar!. 34 a ustawy z dnia 26 li slOpada 1998 r.
o finan sach publicznych (OzU nr 155, poz. 1014 ze zmianami)
oraz 9. liSt. 3. pkt 13 Statutu Miasta - Rada Miasta Pszczykowa
uchwala, co następuje:
§ l
Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych ,
w tym cywi lnoprawnych, do których nic stosuje się przepisów
"ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa (OzU nr
137, poz. 926 ze zmianami), przypadaj ących Miastu Puszczykowo i jednostkom organi zacyjnym Miasta Pu szczykowa - od
osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nic
posiadaj,jCych osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.

Echo Puszczykowa 2/2002

Jak zbieramy makulatul"ę?

•••

Makulaturę wrzucamy do oznakowanych pojemników plastikowych . Poza tym w bazie "EKO-RONDO" przy ul. Nadwarciańskiej ł ł znajduje się duży kontener na odpady papi erowe, do
którego można dowieźć każdą ilość surowca we własnym
zakresie w godzinach urzędowania Przedsiębiorstwa.
Do zbiorników na plastik należy wrzucać butelki pogniecione (zdeptane).

Wiosenne
Zwyczaj

porządki

pałenia liści,

trawy, chwastów i innych odpadów
roślinnych staje się często koszmarem dla mieszkańców rejonu,
w którym zamieszkuje taki "czyścioszek" . Niezależnie od
formalnych zakazów spalania tego rodzaju materi ałów na dział
kach przypominamy o możliwości wykorzystywania ich do
założenia kompostownika lub zbierania do worków i przekazywania do wywozu na wysypisko śmieci .
Zastanówmy się jednak, czy koniecznie trzeba wygrabiać liście
spod krzewów? Pozostawione zmniejszają wysuszanie gleby i są
miejscem żerowania wielu ptaków - kosów, rudzików, słowików.

Terntiny płatności podatkó\v
l . Roczna opłata z tytułu prawa wieczystego użytkowania
gruntów płatna do 31 marca 2002 r.
2. Pierwsza rata podatku od nieruchomości płatna do 15 marca
2002 r ..
Informujemy, że za każdy dzień zwłoki nałiczane są ustawowe
odsetki karne.
UM

§ 2
Należności

umarzane w całości lub
w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która
następuje. jeżełi nastąpi jedna z następujących przes łanek :
I) dłużnik - osoba tizyczna - zmarł, nie pozostawiając żadnego
majątku łub pozostawił ruchomośc i nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił
przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna
wartość nic przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie. ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Połskiej "Monitor Połski" dla celów naliczania
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2) dłużnik - osoha prawna - został wykreślony z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku,
z którego można by egzekwować nałeżność , a odpowiedzialność z tytułu należności nic przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie,
3) sąd oddałił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika łub
w

pieniężne

mogą być

części ,

umorzył postępowanie upadłościowe,

4) zachodzi uzasadnione pr.lypuszczen ie. że w postępowaniu
egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie
egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
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§ 3
Należności, określone

w § I, mogą być umorzone, rozlożone na
raty lub termin ieh splaty może zostać odroczony także w przypadkach uzasadnionych szczególnymi względami spolecznymi lub
gospodarczymi i przy uwzględnieniu możli wości płatniczych
dlużnik a oraz uzasadnionego interesu Miasta Puszczykowa i jednostek organizacyjnych Miasta Puszczykowa, a także wówczas,
gdy są przedawnione.
§4

Organem uprawnionym do umarzania należności określonych
w § I z przyczyn określonych w § 2 jest Zarząd Miasta
Puszczykowa.
§5
Organem wlaściwym do umarzania i stosowania ulg w splac ie
należności określonych w § I z przyczyn określonych w § 3 jest:
I. Zarząd Miasta Puszczykowa - gdy wysokość należności
glównej nie przekracza kwoty 5.000 zl (pięć tysięcy złotych)
2. Zarząd Miasta Puszczykowa - po uzyskaniu zgody Rady
Miasta Puszczykowa - w przypadku, gdy wysokość należno
ści głównej przekracza kwot.; 5.000 zl. (pięć tysięcy złotych) .
§ 6
Zarząd Miasta Puszczykowa jest również upraw niony do
umarzania, odraczania lub rozkladania na raty odsetek od
należności glównych bez względu na wysokość odsetek.
§ 7
Umorzenie należności oraz odroczenie terminu splaty calości
lub części należnośc i albo rozłożenie płatności całości lub części
należności na raty następuje:
I. w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnoprawnym - na podstawie uchwały Zarządu,
2. w odn iesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnymna podstawie prLepisów prawa cywilnego.
§8
Udzielanie ulg w spłacie należno ści i ich umarzanie następuje
na wniosek dłużn ika, a w odniesieniu do należności przedawni onych - także z urzędu.
§9
Wykonanie uchwaly powierza s ię Zarządowi Miasta Puszczykowa.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskicgo.

Zmiana planu
Uchwała

nr 243 /111/2001 Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego zatwierdzonego uchwałą
Rady Miasta Puszczykowa nr 42/94/11 z 12,12.1994 roku,
zmienionego uchwałą nr 238/98/11 Rady Miasta Puszczykowa z 1I.05.1998 oraz uchwałą nr 191/200lllII z 19,03,2001 dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Morenowej,
Na podstawie art. 12, ust. I i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrLennym (OzU nr 89. poz.415 ze
zmianami) oraz art. 18. ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (OzU nr 13 z 1996 r., poz. 74),
w związku z § 9, ust. 3 Statutu Miasta. Rad a Miasta Puszczykowa
uchwa la, co następuje:
§ I
Przystę puje s ię do zmiany miejscowego planu szczególowego
zagospodarowan ia przest rzennego Puszczykowa Starego zatwierdzonego uchwalą Rady Miasta Puszczykowa nr 42/94/1I
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z 12. I 2. I 994 roku, zmicn ionego u c hwalą nr 238/981 II Radv
Miasta Puszczykowa z dnia 11.05.1998 oraz uchwałą ~r
19 1/200 I I III z 19.03.200 I - dla terenu położonego w Puszczykowie, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 13, obejmując ego
dzialki nr 5561 I i 556/2 przy ulicy Morenowej - według
zalącznika do uchwały.
§2

Przedmiotem ustaleli zmiany planu, o którym mowa w § I jest:
I przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
n różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowantal

2 zasady i warunki podzialu terenów na dzialki budowlane,
3 lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zab udowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne wskaźniki
intcnsywności zabudowy,
4 gran ice i zasady zagospodarowania terenów podlegających
ochronie oraz
5 zasady obsługi w zakresie infrastruktury techniczncj.
§3
Wykonani e uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§4
Uchwala wchodzi w życ i e z dniem podjęcia.

Wniosek

dzierżawcy

Uchwalą nr 245/02/1II R,lda Miasta Puszczykowa wyrazila
zgodę na sprzedaż gruntu o pow. 662 m'Do Urzędu Miejskiego wplynąl bowiem wniosek dzi e rżawcy
o kupno powyższej nieruchomości, dzierżawionej na podstawie
umowy zawartej na okres dluższy niż 10 lat. Nieruchomość
zabudowana jest przez dzierżawcę budynkiem uslugowym.

Zlniany

W

Statucie

Uchwala nr 246/02/ II! dotyczy zmian w Statucie Miasta,
z ustawy wyżs zego rzędu, która weszła w życie od
dnia I stycznia 2002 roku.
wynikających

P.-zedłużenie

dodatku

Na podstawie art. 18. ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gmi nnym (OzU z 1996 r. nr 13. poz. 74 ze zmianami), art.
20. ust. 3, art. 2 t, liSt. I ustawy z dnia 6.04.1990 r. o pracownikoch
samorz:\dowych (OzU nr 21. poz. t 24 z 1990 r. ze zmianami). 3. pkt 1.2.
3, 6. ust. lor",. 7 ust. I i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
26.07.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorzqdowych zatrudnionych w urzedach gmin.
starostwach powiatowych i urzędach marszalkowskich (OzU nr 6 t. poz.
707) oraz 9, ust. 3, pkt 13 Statutu Miasta Puszczykowa, Rada Miasta
Puszczykowa przedlu źa Burmistrzowi Miasta dodatek specjalny na rok
2002 w dotychczasowej wysokości. W związku z tym wszySlkie dotychczasowe składniki wynagrodzenia nie ulegaj q zmianie.

Oświadczenia lł.lIty
W oświadczeniu nr 11 S45 / 02 I III Rada uznała za bezzasadne
pismo dotyczące problemów pracy MOPS.
Oświadczenie nr 21 S45/02/III podjęte na podstawie § l. ust.
4. pkt 3 Regulaminu Rady Miasta, stanowiącego zalącznik nr4 do
Statutu Miasla Puszczykowa oraz § 12. ust. 10, pkt I uchwaly
Rady Miasta nr 22910 I I nr z dnia 19 listopada 200 I r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzcnnego terenów
u sług oświaty, kultury, administracji , sportu. tury stki i rekreacji
oraz tcrenów zabudowy mieszkaniowej w Puszczykowi e w rejonie ulic: Wysokiej, Podgórnej, Ks. I. Posadzego. poznariskiej

i Kościelnej (OzU Województwa Wielkopolskiego z 2001 r. nr
147, poz. 3049) Rada Miasta Puszczykowa oświadcza, co

Uzasadnienie
Zgod/lie z § l2. list. lO. pkl l uchwal\" Rad" Miasta /II'
22910l llIl z dnia 19/istopada 200l r. IV sprawie 'miejscowego
1'/011/1 zagospodarowania przestrzen/lego terenów usług o;'wialY,
ku/tury, administracji, sportli, tUI)'slki i rekreacji oraz terel/ów
zabudow)' mieszkaniowej IV Puszczykowie IV rejonie ulic Wysokiej, Podgórnej, Ks. I. Posadzego, POZl1wiskiej i Kościell/ej
istnieje obowiązek uzgodnienia koncepcji zagospodarowania d/a
tego tere/lu z Radą Miasta.
Powyższa koncepcja uzyskała pozytywną opinię Komisji Rady
Miasta:
Inwestycji Miejskich
Porządku i Ochrony ŚrodolVisku
Rozwoju, Ładu PrzestrzenI/ego, Urbanistyki i Arcllitekrul'\'.
W oświadczeniu nr 3/S45/02/TTI Rad; uznała, że uch;vała
w sprawie poruszanej w oświadczen iu nr 2 nie narusza niczyich
interesów prawnych.

nas t~plljc:

Rada Miasta akceptuje koncepcję programowo-przezagospodarowania centrum miasta Puszczykowa
w rejonie ulic Poznańska-Kościelna, oznaczonym w miejs cowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego
terenu symbolem UM, sporządzoną przez Agencję Obsługi
Architektonicznej "ARCHIS" sp. z 0.0. w Poznaniu w styczniu 2002 r. w zakresie układu urbanistycznego, schematu
funkcjonalnego obiektów kubaturowych i wytycznych architektonicznych zgodnie z rysunkiem koncepcji i jej częścią
strzenną

tekstową.

Przedstawiony w rysunku koncepcji nkład urbanistyczny
placów, komunikacji pieszej i kołowej, parkingów, podziału
na działki przyjmuje się jako wytyczne do opracowania
szczególowych projektów drogowych, małej architektury
i geodezyjnych.

Plan p.oaey Komisji

Rewizyjnej
Rada Miasta postanowieniem nr
l 12002 IIII zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2002.

Sp.-awozdanie
Z działall.ośei

Rady Miasta
Puszezykowa
za rok 2001
Rada Miasta Puszczykowa w roku
2001 obradowała na 12 sesjach zwyczajnych i 3 nadzwyczajnych, W ciągu całe
go roku Rada Miasta podjęła 63 uchwały, w tym w sprawach:
- planów zagospodarowania przestrzennego
17
- budżetu miasta
9
- podatkowych
5
- sprzedaży gruntów komunałnyc h
6
- podz i ał u nie ruchomości
3
23
- innych
Dwukrutnie Rada Miasta wyrażała
swoje stanowisko w sprawie prywatyzacji szpitala w Puszczykowie_
Wykonanie Uchwał Rady Miasta
(stan na dzień 31.12.2001 r.)
Z podjetych przez Rad~ Miasta 63 u chwał
w czcśc i nie wykonano uchwały nr
210 I Ol I !lI z dnia 30.07.200 I r. dotyczą
cej wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów
komunalnych.
Nieobecności radnych na sesjach Rady Miasta:
4
Banach Kazimierz
2
Bekas Piotr
CicłlOcka Katarzyna
2
7
Czyż Bogdan
Ewicz Wojc iech
7
Jopek Jarosław
.Iopek Krzysztof

Echo Puszczykowa 2/2002

Kociemba Wojciech
Krzysztof
Kozeńska Janina
Madej Ludwik
Napierała Janusz
Odrowąż Janusz
Paszko wsk i Krzysztof
Ratajczak Maria
Strzelczyk Jarosław
Szafarkiewicz Janusz
Storożuk Leszek
Thiel Michał
Wojtkowiak Zygmunt

I
I
2

Kamiński

4
5
2
7

posiedzeli
Komisji Rady

Bezpieczeństwa

Rozwoju , Ładu Przestrzennego,
Urbanistyki i Architektury
Budżetowa

Zarząd

W lasach i na ich obrzeżach na terenie
Puszczykowa można napotkać tajemnicze kopczyki, ruwki i nietypowe kamienie graniczne, stosunkowo duże graniastosłupy o podstawie kwadratu,
z charakterystyczna koniczynką - krzyżem maltańskim. Są to znaki granic lasów
królewskich (przed rozbiorami łasy te były
własnością Kapituły Poznańskiej) z XIX
wieku. Najstarsze znane plany z ich przebiegiem pochodzą z roku 1827. Dobrze
widoczny

2
2
20
9
3
4
l
10
2
2
8
8

Pojednawcza

Zarząd

Ślady da,vnych

granic

Ilość

Mienia Komunalnego
Inwestycji Miejskich
Statutowa
Rewizyjna
Historyczna
Opieki Zdrowotnej, Socjalnej
i Osób Niepcłnosprawnych
Edukacji, Kultury i Sportu
Porządku i Ochrony Środowiska
Gospodarki Komunalnej

Z prac Komisji Historycznej

Miasta

Miasta w roku 2001obradował na 51 posiedzeniach, na których
przyjął 27 uchwał, 3S postanowień,
przygotował 63 projekty uchwał do rozpatrzenia przez Radę Miasta, Ponadto
rozpatrzył pisma skierowane przez Mieszkańców bezpośrednio do Zarządu Miasta
między innymi w sprawie podatków lokalnych , dofinansowania działalności organizacji, kół zainteresowań oraz sekcji sportowych działających na terenie Miasta .

fragment

rowu

granicznego

z kopcem znajdziemy w lesie około 50
m na północ od ul. Dworcowej (jest to
obecna granica miedzy gminami Puszczykowo i Mosina, przebiegająca nietypowo - środkiem lasu), a kopce i kamienic na
skraju lasu, na zachód od ul. Mazurskiej .
Niestety część kopców jest zdewastowana, prawdopodobnie przez poszukiwaczy skarbów. Jednak żadnych skarbów tu
nie ma. Kopce, o których tu mowa, tl) nie
kurhany, lecz tylko stare znaki geodezyjne. Miejsc, gdzie zachowały si~ kamienie
graniczne, jest wi~cej. Można je spotkać
na skraju lasu przy polach Starego Puszczykowa i w lesie przy stacji PKP Puszczykowo. Są też na terenie gminy Mosina
(m. in. na granicy pól pożegowskich i w le sie wzdłuż drogi od jeziora Kociołek do
Jeziora Góreckiego) .
Interesujące jest to, że biegnące przez
lasy WPN. granice gmin w dużej części
pokrywają się z dawnymi granicami lasów
królewskich.
Kamienic graniczne, kopce i rowy to
pamiątki dawnych czasuw. Obecnie prowadzone są prace mające na ceJ u inwentaryzację dla ewentualnego objęc ia ich
ochroną·

Krzysztof Paszko wsk i
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WioSl1il 1990 roku odhyły się pierwsze po rcwolucyjnym przewrocie 19R9 roku
demokr. tycz ne wybory samorządowe. Przemiany przebiegaj'lce w Polsce ś ledził caly
';w iat a z wyjqtko\\'ą uwag'l Rada Miejska departamentu IlIe-et- Vila ine w Bretanii. Najej
zaproszenie pięćdz iesięc iu wielkopolsk ich radnych wyjechało do Francji, aby zobaczyć
jak funkcjonuje demokracja w kraju, który budowal j'l od stu leci. De legacje poszczególnych gmin zostaly przyjęte w Re/1Iles - stolicy departamentu zaprzyjaźnionej z Poznaniem. Puszczykowo repre ze lllowa lo troje Radnych . Po dwudniowym sz koleniu
() podziale samorz'ldllwym, pracy urzedów i roli p'lIistwa w życ iu społeczeJistwa każdą
z delegacji zawieziono do innego mi astec zka. Puszczykow iani e trafili do Chateaug iron.
Dlaczego wlaśnie tam') O ile Poznań jest miastem partnerskim dla Re/1Iles - ohydwa są
ośrodkami akade mickimi a zarazem stu licami purównywalnych regionów, o Iyle
Puszczykowo spełnia mniej więcej t ę sa m'l mi ę co Chateaugiro n. Oba miasta są
oddalo ne od dużych aglo me racji miejskich, co zapcwnia spokój mieszkańcom,
a wypoczynek lury stom. Z drugiej struny są /w Iyle blisko, że współpraca I . miaslcmjest
m oż li wa. Tam radni spędz ili dwa Iygodnie i choć niewątpliwie była to podróż ich życia,
nic były to wakacje.
Powitanic, które miało miej sce w siedzibie merostwa. upłynęło w serdecznej atmosferze otwartośc i i chęci nawiązania wspólpracy. wykazanej zobydw u stron. Na wstepie zosta ła przedstawiona Rada Miasta
a następnie nasi delegaci zostali ulokowani
w rod/jnach radnych. Dwa tygodnie były calkowicie zaplanowane. Zwiedzanie
oezyszcwlni śc i eków, spalarni śm i eci. poznawanie infrastruktury sa nitarnej (bnalizaeji ), to tylko niektóre z przykladów rozwiązali franc uskich, które zos laly im przedHOJEL DE V/LU:; . siedziho "'''/'OSM(J
stawi o ne. Poza tym wizyly w urzędac h ,
których pracownicy byli zawsze chętni do udzielen ia informacji z uśmiechem na ustach.
w sz kołach i placówkach pomocy s połecznej pozwoliły poznać zasady i e fek ty
funkcjonowania systcmu demokratycznego.
Bretl!liczycy, z natury dumni ze swej kultury . nie omieszkal i zapreze nl ować swojego
rcgi,mu od slrony muzyc zncj. tanecznej, a przede wszyslkim kulinarnej. Radni
odwiedzili miasleczk a o typowym breto'lskim charakterze. poznawali ich prohlemy
i porównywali z naszymi . Wieczo ry spędzal i u rodzin, gdzie prowadzono dyskusje
o polityce i o przyszłości wspó łpracy. Znajomoś~ j ęzy ka fmncuskiego pr7.ez wszys lkich
puszczykowian umoi. liwiłu plynną wymiane myśli oraz nawicFanie znajomości nie
Iylko na forum oficjalnym , lecz równ i eż towarzyski m. Po wyjeździe z Chateaugiron
delegaci spotkali s ię z re sztą grupy w Renne s. gdz ie spędzili dwa dni dzieląc siC
wrażeniami i pods umowując pobyt wc Francji.
W czerwcu na s tępnego roku (199 I ) przyjechali do Pu szezykowa przedstawiciele
Rady Chateaug iron z merem panem P. Le Treu t na czele. Mer Chateaugiron za prosił
wówczas grupę pol skiej mlodziei.y IV wieku szko lnym do Brelanii. Tennin wyjazdu
uslalono na okres ś wiąt Wielkanocnych. Dziewięcioo s obowa grupa dzieci z dwojgiem
opiekunów s pędziła we Francji Iyd zie/i. Za go.;c innc przyjecie w szyscy uczestni cy mogli
odwdz i ęczyć się w roku na s lępnym IV Puszc7.ykow ie.
W tym samym mku (1991) <.lo Poznania przyjech ała g rupa radnych I. deparlamentll
ł1l e-ct- Vilainc. Specjaliśc i do spraw r(,żncgo rodzaju inweslycji (kanalizacja, oczys/.cza lnia śc ick('w, utylizacja ś miec i ) odwiedzi li również Puszczykowo. Udzi e lili IIam
wiciu WSKaz(,wck dOlyCZ<łcych projektów oraz kosztory sów planowanych przed s ię
wzięć.

Tak zaczęła się dziesięcioletnia już historia wymiany. Pierwsze porozumienie
pud pisane zostalo w roku 1997 w puszczykowskim Leśnym Ośrodku Szkoleniowym, a przypieczętowane deklaracją pruklamnwaną w Chatcaugiron w ruku 1998.
Dziś zaczynamy przy gotowywać s il.' do IClniej wyprawy do Francji. Mam nadzieję. i.e
ten arlykul zachęci wszys tkieJ!. klórzy chcieliby w pl"lyszłości odwiedzić krain \,
tajemniczych. ś red ni ow iecznych lege nd. a I.uraze m poznać lub doskonalić język
francuski poprzez wyjazdy lurystycZ/le . do współpracy z naszym S lowarz yszeniem.
Serdecznie zapraszamy.
Dorota Muth
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Stowal-zyszenie
PuszczykowoChateaugb-on
W informacji zamieszczonej w puprzcdnim "Echu Puszczykowa" a cłotycz'lccj
nauki j ęzyka I'rancuskiego wkradly s i ę
trzy wyrazy, które nie maj'l zwhlZku
z całym a rtykułem i ni e są a utorstwa pani
Doroty Muth. Chouzi mianowicie o s ł owa
mówiące

o "tinansowalliu przez Mias-

tu". Wszyslkich Zainteresowanyc h tą
spraw~ uprzejmi e przcpras/.am . Sprawy
organizacyjne nauki języka naszych przyjaciól z Chateaug iron n a leżll do Zarządu
Stowarzyszenia.
Redakcja "Echa Puszczykowa"

L.M.

KOlnpostownik
Pora wiosenno-Ielnia sprzyja I.układaniu
komposlow nika na własnej działce. Kompost lo wieloskładnikowy nawóz organiczny. zawicraj'łcy wszyslkie substancje odż.ywczc potrzebne ro.~linom. Ponadto wlasny kompost pozwala na zmniejszenie ilości
odpadów wywożonych na wysypisko.
.Jak więc produkować kompost'!
Kompostownik IJowinien być zlokalizowa ny w miej scu OSI(Hl i ętym i zac ienionym.
niezbyt odkglym od elomu. Może to być
stos kompostowy (kopiec) albo ażurowy
kompoSlownik zbudowany z żerdzi, siatki
lub kupion y speCjalny pojemnik .
Na kompost nadają się gnijące odpadki
kuchenne, drobne skrawki papieru, liście,
obornik, trociny i węgiel drzewny (ni eduże ilo śc i). Resztki roślin ogrodowych powiJ/ny być rozdrobnioJ/e - w tedy ich rozkład
prl.chicga znacznie s/,ybcicj. Na le?y pamit.;luć. i.c Ilic wszystkie nasiona c..:hwastóv./ oraz

czynnik i chorobotwórcze

S'I

niszczollt:

w trakcie rozkładu ma te rii kompostowanej.
Należy wi!;c re zyg nować z kompostowan ia
"p. chorej kapusty czy pom idorów.
Do właściwego rozkladu kompost 1'0tr/.ehuj e dużo powie lrza - dobrze jest wiyc
lIa spodz ie stosu ułożyć warstw.; gah!L~k.
Sze rokość stosu kompostowego ni e powinna przekroczyć 150 cm. a wysokość 120 cm.
Nalcl.y t eż pami~lal: . ic kompost wymaga
oJrowicdniej wilgot llu ~ci - w czasie suszy
ni cz hcdll ~ jesl podkwalli~.
Prndukcja kompostu trwa ukolo 2 miesięcy. 1'0 tym czasie z odpadków organicznych otrzymujemy ziemię kompostową niedoceniany naw!./., który podnosi urodza.ino';" gleby, nie zawiera suhstancji
szkodliwych. Jest niezh~dny dla prudukeji zdrowej źywllnści.
Kumisja Ochruny
Środowiska Rady Miasta

Obóz żydowski - ~~Judenlagel·~~ - w Puszczykowie
W czasie okupacji przedsiębiorstwa niemieckie, zwłasz
cza wykllnujące roblIty puhliczne, korzystały z darmllwej,
niewolniczej pracy Żydów polskich. W miejscowościach
tzw. Kraju Warty (Warthegau), w których prowadzono
np. budlIwy dróg, roblIty melillracyjne itp. pozakładanIl
obozy pracy, w których lokowano Żydów przekazywanych przez zarząd getta w Łodzi (Gettoverwaltung) do
dyspozycji niemieckich przedsiębillrstw . Na terenie Wielkopolski założono 143 takie obozy, nazywane "obozami
żydowskimi" (Judenlager).
Również w Puszczykowie, gdzie zaplanowano przeprowadzenie prac odwadniających miejscowość, utwo·
rzony został w ostatnich miesiącach 1941 roku obóz dla
Żydów. Na miejsce obozu wyznaczono położoną w Starym
Puszczykowie posesję należącą do Braci Serca Jezusowego, skąd uprzednio wysiedlono wszystkich zakonników.
Obóz mi eśc ił się w kilkumorgowym parku-ogrodzie otaczaj;]cym dwupiętrowy dom z okolo 20 pomieszczeniami oraz
budynek gospodarczy .

legały

ochronie sprawowanej przez niemieckie firmy ochroktóre ustanawiały dozorców obozów spośród swo ich
pracowników . W Puszczykowie dozorcą został Połak. zatrudniony w ramach pracy przy mu sowej w przedsiębiorstwie
dozoru mienia, które miało p ie czę nad puszczykowskim
obozem. Odmowa podjęcia tak iej pracy przez Połaka naraża
ła go w świetłe hitł erows kich przepisów na karę w najwyż
szy m wymiarze. Dozorca sta le przebywał na terenie obozu,
był odpow i ed z iałny za porządek w obozie i w ograniczonym
za kres ie wypełniał o bowiązki quasi-komendanta obozu.
Więźniów traktowano w obozie pu szczykowskim odm ienni e ni ż w znanych powszec hni e du7.ycb obozach koncen tracyjnych, będ'lcyc h w zasadzie obozami zag ład y. W Pusz,
czykowie reżim był znacznie ł agod ni ejszy . Przede wszystkim
nikt nie dążył do unicestwienia więźniów, howiem przedsię
bi orstwu , które korzystało z ich pracy, zależa ło w picrwszym
rzędz i e, że by hyłi oni na tyle spraw ni , aby mogli podołać
wykonywanej pracy i reałi zować zadania, których wykona ni a
przed siębiorstwo się podj ęło. To też Żydzi ni e byłi bici ani
ma ltrelowani i nikt w obozie ani poza obozem nad nimi się ni e
niał·skie.

z nęcaL

Warunki obozowe były jednak bardzo trudne. Brak było
dostatecznej iło śc i e łementarnych środków higieny oraz
lekarstw , a skąp e, ściśle regłam e ntowan e racjc ż.ywnośc i owe
nie były wystarczaj'jce dła zaspokoj enia w pełni potTzeb
ciężko pracuj ącyc h łud z i.

Żydzi nosili naszy ty na ubraniu e mblem at z gwiazdą
ich zakaz opu szczania obozu, za wyj'ltkiem
oczywiście, ki edy wykonywali prace na terenach poza obozem. Za samowolne opuszczenie obozu groziła kara śmie rc i.
Mimo to zakaz był przez więźniów sporady cznie łamany ,
gdyż Żydzi wymykali s ię nieraz z obozu na krótkie wy pady
do Starego Pll szczykowa w ce łu zdobycia dodatkowej żyw
no śc i . S zczę ś liwi e nigdy w czasie takich wypadów nic zosta łi
z łapani , co mogło s powodować trag icz ne konsekwencje nie
tylko dła uc iekini e rów, ałe równie dla osób pomagaj;lcych
Żydo m , bowiem dostarczani e im żyw ności także było zai

Pr~c: dH'ojell!ly

dom Braci Serca Je:II .\'OH'cgo

Pod koniec 1941 r. sprowadzono z getta łódzki ego do
Pu szczykowa 32 Żydów pochodzących z Łodzi i ziemi
łódzkiej . Organizacja obozu w Puszczykowic była podobna
jak w pozo s t ałych tego typu obozach pracy. Zwierzchnie
kierownictwo obozu i nadzór nad nim sprawował Amtskommis sar Puszczykowa (komi sarz urzędu gminy" odpowiednik
wójta lub nacze ł n i ka gminy). Warto nadmicnić , że takim
komi sarzem w Puszczykowie był Niemiec Mlinek ( Mły nek),
który przed wojną mieszkał w Polsce i jako polski ohywate l
odbył s ł użbę woj skową warmi i polskiej . Do zaopatrywania
obozu w żyw n ość zobow i ązany był urz<ld gminy, natomiast
zaopatrzen ie wi ę źn i ów w odzież i inne potrzehne artykuły
n a ł eżało do zarz'ldu getta w Łodzi . Nad zór policyjn y nad
ohoze m wykonywała miejscowa jednostka ża ndarmerii, a polityczny - w l aściwa komó rka gestapo.
W wi<;ksz ych obozach oprócz kom isarza urzędu i s tni a ł o
jeszcze specjałne stanowisko tzw. " Lagerfhrera ", czyli bezpo ś redn i ego komendanta oboz u. W Puszczykowi e, z uwagi
na ni e wie ł ki rozmiar obozu i nicdużą i ło ść wi ęź niów, uznano
widocznie tak ie stanowisko za zbędne . a kierowanie obozem
przez komi sarza urz<;du gminy za wystarc z ając e .
Obóz był nie s trzcżony , nie pi l nowałi go żadni umun durowani strażnicy lub żandarm;' Obozy żydowskie pod -
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obowiązywał

grożone karą ś mi erci .

Tylko raz zda rzy ł się przypadek, opisany przez świadka, że
podczas przeprowadzanej przez władze kont rol uj ące obóz
nocnej rewizji pomieszcze rl obozowych znal eziono ujednego
z więźniów zabroniony ni ew ielki zapas chleba i inn ych
produktów, co na s unęło, podejrzenie o zewnęt rznyc h ko ntaktach więźniów . Mimo że funkcjonarius z przeprowadzaj'lcy
rew izj ę groził winowajcy pistołetem i natychmiastow;1 egze kucją - a takiej groź by w czasac h okupacji nie m oż na było
lekceważyć - nic zdoł a ł wymusić wskaza ni a rzekomych
dostawców. Dzic; ki powśc i ąg li wej i przyc hy lnej pos ta wie
a sys tującego ppy rewizji komisarza lIrzc;du ods tąpi o no od
zas tosowania naj gorszych represji i sprawa miał a prawdopodobnic stosunkowo łagodne zakorlczcnic.
Do jakiejś dłu ższej nieobecności łub ucieczki z obozu
nigdy nic doszło. W istni ej 'lcych warunkach uc icczka zakoJlczy łaby s ię niew;ltpliwie szybkim z łapani e m uc iek ini erów
i srogimi represjanii, z pozbaw ie ni e m życ ia w ł'jcz ni e. Z Iych
też powodów obec n ość sta ły c h wartownik ów w obozie była
z b ędna.
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Roboty melioracyjne, przy których zatrudnieni byli więź
niowie obozu żydowskiego, były ciężkie, ponieważ wszystkie wykopy i inne towarzyszące prace wykonywane były
ręcznie za pomocą najbardziej prostych narzędzi bez używa
nia zmechanizowanego sprzętu. Robotami kierował bezpośrednio także Polak, z zawodu geodeta, w czasie okupacji
przymusowo zatrudniony pracownik przedsiębiorstwa wykonującego calą melioracje w Puszczykowie. Meliorację prowadzono wedlug planów i dyspozycji władz niemieckich,
których przedstawiciele kontrolowali bieżąco jakość prac
i zakres ich wykonania zgodnie z normą określoną harmonogramem. Prace wykonywane były mniej więcej wzdłuż
dzisiejszej szosy musińskiej, puprzez ul. Ogrodową, Lipową
i dalej ląkami przez drogę w miejscu istniejącego niegdyś
mostku oraz przez nasyp kolejowy aż do Warty . Prace zostaly
zakończone w lecie 1943 roku.
ZakoIlczenie prac zbiegło się z wydanym w lipcu 1943
rozporządzeniem Reichsfhrera SS Himmlera o likwidacji
wszystkich tego typu żydowskich obozów pracy. Zgodnie
z tym rozporządzeniem obóz żydowski w Puszczykowie
został zlikwidowany 25 sierpnia 1943 r. Podobnie jak
więźniów z innych obozów wielkopolskich Żydów z Puszczykowa wywieziono prawdopodobnie do Chełmna n. Nerem, gdzie po przeprowadzeniu selekcji kierowano ich do
innych obozów nie wyłączając obozów zagłady .
W obozie żydowskim na Starym Puszczykowie więzieni
byli wylącznie mężczyźni młodzi lub w sile wieku. Ilu Żydów
przebywało w obozie puszczykowskim w calym okresie jego
istnienia nie można na podstawie zachowanej tylko szcząt
kowej dokumentacji ściśle ustalić. Początkowa liczba 32
więźniów przy uruchomieniu obozu w 1941 r. wynika ze
sprawozdania zarządu miasta Poznania dotyczącego 1941
roku. Nadto zachowało się pismo starosty z dnia 10 lipca 1943
r. adresowane do zarządu getta w Łodzi, zamawiające
dostawę odzieży dla więźniów obozów żydowskich, m.in .
również dla Puszczykowa. Trcść zamówienia wskazuje, że
bylo ich wówczas w Puszczykowie 35. Jeśli siC uwzględni, że
w obozie zmarło 6 Żydów, to można szacować, że przeciętny
stan liczebny więźniów kształtował się w granicach ok. 40
osób. Natomiast nie można wykluczyć, że ze względu na
dokonywanie wymiany, przemieszczenia więźniów oraz uzupełnienia i napływ nowych osób ogólna ilość Żydów, którzy
przewinęli się przez obóz puszczykowski mogla być większa.
Niestety nie zachował się również żaden wykaz imienny
Żydów więzionych w Puszczykowie i nic znamy ich nazwisk
oprócz tylko tych, którzy zakończyli życie w obozie i zostali
wpisani du ksiąg zgonów Urzędu Stanu Cywilnego naszego
miasla w latach 1942 i 1943.
W 1942 zarejestrowano 5 następujących zgonów:
dnia 08.01 zmarł Israel Kmmel , lat 36, z Łodzi, szczotkarz,
05.02 - Chaim Kar1strum, lat 39, robotnik,
12.04 - Dawid Rozenbaum. lat 42, z Łodzi, krawiec,
23.07 - Jakub Rychter, lal 36, z Łodzi, robotnik,
17.09 - Fischel Gewirtz, lat 17 , z Piotrkowa, robotnik ,
a w 1943 nastąpił jeden zgon:
4.07 - Nachum Jeszna Ofman. lat 20, z Łodzi. cukiernik.
Wszyscy zmarli zostali pochowani w Puszczykowie na
nicpoświęconej ziemi w zakątku cmentarza, w miejscu
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przeznaczonym na grzebanie samobójców i innowierców.
Według opisu świadka, obserwującego ceremonie pogrzebowe, pogrzeb odbywał się zgodnie z obrządkiem żydowskim
w obecności kilku Żydów, którzy przetransportowali zwłoki
z obozu i podczas pochówku odmawiali przepisane modły .
Zmarłego chowano do grobu bez trumny składając zwłoki
w pozycji kucznej, a także i w leżącej. Przy pogrzebach nie
asystowali ani funkcjonariusze policji ani władz bezpieczeńs
twa.
Przyczyną zgonów były - w trzech przypadkach - niedomoga serca, w jednym gruźlica, a w dwóch ogólne osłabienie
organizmu, na co niewątpliwy wpływ miały ciężkie warunki
pracy i pobytu w obozie i brak stosownej opieki lekarskiej.
Nic stwierdzono natomiast, mimo prowadzonych dochodzeń ,
innych przyczyn śmierci więźniów poza naturalnymi, a przeprowadzone przez Sąd Grodzki w Poznaniu jesienią 1945 r.
postępowa nie obejmujące byłe obozy żydowskie w Wielkopolsce nie ustaliło, aby w obozie puszczykowskim miała
miejsce jakakolwiek egzekucja bądź zgon więźniów był
następstwem dokonanej zbrodni.
W bibliografii polskiej brak jest wzmianek o obozie
żydowskim w Starym Puszczykowie. Natomiast w Izraelu
istnieją opracowania na temat ub ozów działających na terenie
Wielkopolski i wynika z nich, według pani dr Krystyny
Ziółkowskiej z Muzeum Martyrologii w Żabikowie, która
materiały izraelskie przestudiowała, że obóz w Puszczykowie
uważany jest za jeden z najbardziej - jeśli wypada użyć
takiego określenia - "przyzwoitych" obozów, gdzie istniały
najbardziej "ludzkie" warunki. Opinię lę potwierdza leż
informacja, że nie wpłynęła nigdy żadna skarga na działal
ność osób wykonujących funkcje nadzorcze lub kierownicze
związane z obozem. Również świadczy o tym fakt, zrelacjonowane przez świadka tamtych zdarzeń, że w jakiś czas po
wojnie zjawili się w Puszczykowie dwaj byli więźniowie
obozu m.in. celem złożenia podziękowań swojemu polskiemu nadzorcy, informując równocześnie, że część Żydów
więzionych w Puszczykowie uratowała s i ę i przeżyła wojnę.
Sformułowanie tej pozytywnej opinii możliwe było przypuszczalnie nie tylko dzięki zachowaniu się osób nadzorujących
więźniów bezpośrednio, ale także ogólnej postawie społe
czeństwa puczczykowskiego wobec ciemiężonych Żydów,
co winno zasługiwać na wyróżniające podkreś l enie.
Niniejsze opracowanie sprawy żydowskiego obozu pracy w Puszczykowi e oparłem na materiałach znajdujących
się w zasobach Muzeum Martyrologii w Żabikowie, na
relacjach świadków ówczesnych zdarzeń i przede wszystkim na cennych informacjach uzyskanych od pani dr
Krystyny Ziółkowskiej, Starszego Kustosza Muzeum Martyrologii. Za wszystkie wiadomości pozwalam sobie
w imieniu Komisji Historycznej Rady Miasta Puszczykowa wyrazić Pani Kustosz oraz Osobom, które przekazały
swoje wspomnienia, serdeczne podziękowanie.
Michał Thiel
Materiały źródłowe

Zasoby Muzeum Manyrologii w Żabikowie. sygn. akt J-I92
Akta b. Sądu Grodzkiego w Poznaniu nr 55/1945. s. 30 1-303 '
Ksi~gi zgonów USC w Puszczykowie. roczniki 1942 i 1943.
Re lacje świadków
Ponadto:
Bibliografia izraelska
Zasoby Suchdienst Arolsen - Kaesel - Niemcy
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Szkoda. że tak niew i e ł e osóh na co
dzieli okazuje swoj e ucz ucia. Czyi. nicjest
miło u s łysze ć z ust b li skiego prl.)'jac ie la:
.. bardzo ci, lubię". Może warto bv bylo
spróbować podjąć trud wyrażania l~gO.- co
czujemy. Wtedy codziennie na twarzach
wszyslk ich mog li b yśmy og ł<ld ać u ś miech
radości .
Anna Gierszewska

ł-'e.-ie ziołowe

w

~~Jedyllee~~

w

czasie ferii (2 1.01.02 - 1.02.02)
w naszej szkole hyły org>lnizowane pólkolonie. Co drug i dzieli (w pierwszym
tygodn iu) wyjeżdi.aliśmy: we wtorek do
kina na !'ilm " Harry Potlcr i kam ieli filozofi cz ny" a w czwartek na hasen do Lesl.I1a.
Oprllcl. tego codz ienn ie odhywaly s i ę zaj ~ci a sportow~ : gra w te ni sa sto ł owego.
siatkówka o koszy kówka.

Wychowan kow ie oprowadzili gości po
swoim dom u. By l on pickn ie udekoro wany ozdobam i zrobionymi przez opiekunki
i oczywiście przez dzi ec i. Następnie Maluchy zaprosily uczniów do I.ahawy. Podz ie lili si, o ni na dwie grupy. Pi erwsza
bawiła się kolorowymi zabawkami z dziećm i IV wieku -+ lat. nato m iast druga CZeŚĆ
zahawi a ła ni eco młodszyc h wy~howan
kó w międ zy innymi grając z nimi w pi łk ę.
Mali gospodarLc miel i mnóstwo pomysłów i w ogóle nie tracili sil. Kiedy
ucznio wie hy li ju7. prawie wyc ień c/.e ni
dwugodzinn ą

Drugi t ydz i eń obfitowal w liczne wyjazdy na basen do Leszna. Ostatni ego dnia
pół ko ł o nii i niestety rów ni eż feri i wybra li śmy s il' do stadnin y ko ni , która znajduje si~ na Niwce. Tutaj można hyło
przejechać się bryczk~l. Pozosta łe dwa dn i
tygodn ia spędz ili ś m y w s/ko le na zaję
c iach sportowych ..
D la dz ieci n aj młodslye h mi ało miejsce
spotka nie z Policja ntem. który wyg ł os ił
pogaclankc na temat bczpicczetht\va. zarówno w szko ł e j ak i poza nią. Odhywały si C
tahe zajcc ia komp ut erowe i spacery po
nieznanych dotąd zakątkac h Pu szaykoWH .

Dz.ięk uję

paniom Danucie Jawo rskiej
i Małgorzacie Dudz ik za wsp ierani e akcji
zimowej a wyrazy pod z i ękowa nia ki eruję
do Zarządu Caritas za pomoc finansow~1
dla dz iec i z rodzi n najuboższyc h.
W czas ie półkolonii panowała sy mpat yCI,na atmosfera, ktć>nl zawdziccz<.Imy naszy m Op ie kunom .
Kasia Ochocka
Iza Kraśkiewiez

U

Z wizytą
Maluehów

Dnia 1(, stycznia uczniowie Gim nazjum nr 2 w P~szc7.ykowic po r az kolejny
odwiedzili "Dom Małego Dziecka"
w ruznaniu . Ta wizyta hyła podoh na do
poprzedn ich. gdyż dz iec i ha rdl.O e i cp ł o
prl.)'jllluj ą wszystk ie. odwi edziny. Mło
d/.iei. ,pra w ił a mił'l ni espodziankI,' Malu cholll. wrcczaj,)c im pac/k i z prc/cntami.
Z najd owa ł y sil,' IV nich rzeay. kl órye h
w domac h dl iccka najbardziej hrakuje .
D/iec i hy ł y zachwycone '
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KUlTURA

I.abn wą

nadeszła

pora,

w której dzieci zwykle Iclakują Tym
raze m maluchy wcał e nic były poc ieszane
- /am iast odpoczynku i drzemk i. wole li by
nadał s ię bawić . Wychowankowie z ia lem
pożeg nali s i ę z gośćmi .
Ta w izyta by ł a hardzo sympatyczna ella
m ł odzióy. gdyi: gos podarze przyję l i ją
cieplo i serdecll1ic. Gimna zjali śc i zapow i edzieł i jU l swoje n ast~pne ouwiedl.iny.
Emilia Sassek

Na

półmetku

W styczniu odbył się kolejny dzień
przedmiotowy "pod patronawm " Gim nazjalnej Ligi Klas. Tym razem stanę łi ś
my przed zadaniam i z hi sto rii . Cały dzieli
zagłęhialiśmy s i,. w zamie rzchle czasy .
poznając ważne uaty i postacie. To wszystko by ł o nam potr/.chne do roz\Vi~lzywania
za dał).

Właś ni e - I.adania .
Ic h róż n oro dno ś ć nas zdzi wiła. Oprócz
testu i krzyż(lwki pracowaliśmy nad lekstem ,inidłowym . map,! hi sto ryc z n ą . a nawet musieli ś m y wykonać plastel in owy
model ś redniowiecznego kośc ioł a.
Wszyst ki e klasy. p op i suj ąc się swoj"
hły s kotliwo śc ią . dohrn ęły do sZCl.cśliwc
go kOlka.

WalelItylIki
O soby wchodz'lce do szkoły od razu
niecodzienny nast rój. Każd y miał
jaki ś czerwony drobiazg na swoim ubran iu
a na twa rzach \\' idniał sze roki u ś miedl (od
ucha do ucha). Gdzie by sic nic obejrzeć,
wszędzie mo7.na hy ł o zna ł eźć sy mbole
dnia. który ohchodzi li śmy. DlaczcIlo
wszyscy byli w ta kic h cu~lownych n~a
strojach') OdpowieM. jest bardz; prosta.
To hy ł y wa l en t yn~i. D/i e li zakocha nych
i nic tylko . To dzień. w klórym okazujemy
sy mpatię inny m. Możemy powiedzieć koleżance i kołed /c. że bardzo ich łuhimy
i że miło jest nam s pcdzać z nimi aas.
Jeżel i ktoś jest wstydliwy i nic m oże
I.dobyC, si;; na odwag,. aby stan~I(' 1\\'ar/4
w twarz I . osob'l. której chce to wyl.nać. to
ż a den prohlem (przynajmniej w naszcj
szko ł e). Jak co roku dz i a ł ał a u nas p"c zta
wal e ntyn kowa. za pośrednictwem której
można hyło przes łać kartki.
Podczas przerw hyła możliwość sfotografowani a si, z w ybra n ą osobą Dl a tyc h.
~tórl.y ni c potra l'i ;1 oddaC, w s ło wac h lego.
co drze m ie w ic h sercu. na tahlicach
pojawi ł y s i ę śc i ~lgaw ki. B y ł y na nich
umieszczone kró tkie wie rszy ki i sentencje
o miłości .
czu ły

Nasza Gimnazja!na Liga Kl a;, jestjużna
Jeszcze kiłka takich dni przedmiotowych i dowiemy się. kt o je s tl.wyci ę 
półm ctku.

LCą

Jak na razie w ranki ngu

prowauzą

klasy: 2b (3g pk!. ). 3a (34 pkt.) i 3b (33
pkt. ). Jednak nic nic jest pewne . Sytuacja
..na podium " z lIIiellia s i~ po każdym
kolejn ym konkursie.
K aż ua klasa liczy Ila wygrancl, w i ęc
czeka lias j eszcze /.aciela wa lk a.
Natalia !\'awroeka

Zapisy
do

~~ze.·ó"rek~~

Dyrekcje obu szkół podstawowych
w PlIszczykowie informują, że przyjmowane są zapisy dzieci (rocznik 1996) do
"zerówek" na rok szkolny 200212003.
Sekretariaty szkół przyjmują zapisy
i lIdzicłająinformacji \\' godzinach urzę
dowania (IWO - 15.(0). Tełefony:
Szkoła Podstawowa nr I, tel. 8- 133-461
Szkoła Podstawowa nr 2, tel. 8-133-371
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Młodzieży
Niepełnosprawnej

Klub Dzieci i

Dnia 8 lutego br. spotkaliśmy się w ostatnich godzinach karnawału. Przyszli
rodzice z dziećmi oraz zaprzyjaźniona z Klubem młodzież. Dzieci zachwycały się
otrzymanymi paczkami z zabawkami, słodyczami i owocami (to dzięki Zar.lądowi
Miasta), a rodzice wymieniali się informacjami o zmianach w przepisach dotyczą
cych dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Główna, bardzo istotna zmiana,
dotyczy zasad przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego.
UWAGA
Zasiłek pielęgnacyjny

(zmiany weszły w życie od l stycznia 2002 r.)
Zgodnie z nowym brzmieniem art . 14 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. zasilek
pielęgnacyjny przysluguje dziecku w wieku do lat 16 tylko wtedy, gdy zostało ono
zaliczone do osób niepełnosprawnych.jednakże w odniesieniu do dziecka w wieku do
lat 16 nie jest ustalony stopień niepełnosprawności.
• Uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego przysługującego dziecku w wieku do lat 16
są ustalane na podstawie orzeczenia o niepelnosprawności wydanego przez zespól
orzekający o niepełnosprawności.
• Osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego dziecku w wieku lat 16 za
okres po 3\ grudnia 2001 r. są zobowiązanie przedłużyć orzeczenie o niepełnospraw
•

ności.

• Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 200 \ r. dzieciom w wieku do lat 16 oraz
dzieciom po ukończeniu 16 lat, którym - zgodnie z dotychczas obowiązującymi
przepisami - zasiłek pielęgnacyjny był wypłacony do dnia 31 grudnia 200 1 r. na
podstawie zaświadczenia lekarskiego. zasiłek ten przysługuje na zasadach dotychczasowych do czasu utraty ważności dokumentu, na podstawie którego zasiłek
pielęgnacyjny przed 1 stycznia 2002 r. był przyznany i wypłacony.
Osoby w wieku powyżej 16 lat
Osobie w wieku powyżej ł6 lat zasiłek pielo;gnacyjny przysługuje tylko wtedy, gdy
jest niepełnosprawna w stopniu znacznym albo wówczas, gdy jest niepełnosprawna
w stopniu umiarkowanym, pod warunkiem jednak. że niepełnosprawność - bez
ustalania stopnia tej niepełnosprawności - powstała w wieku uprawniającym do zasiłku
rodzinnego na dziecko. Z brzmienia przepisu wynika, że nie ulegają zmianie zasady
przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego osobom w wieku powyżej 16 lat niepełnospraw
nym w stopniu znacznym. Natomiast w przypadku uznania tej osoby za niepełnospraw
ną w stopniu umiarkowanym warunkiem wymaganym do przyznania zasiłku pielęg 
nacyjnego jest to, aby niepełnosprawność - bez określania jej stopnia - (do tej pory
musiała to być niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym), powstała w wieku. który
uprawniał do zasiłku rodzinnego na dziecko.
Dla mieszkańców Powiatu Poznmiskiego działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Stopniu Niepełnosprawności, mieszczący s ię przy ul. Słowackiego 8/10 w Poznaniu.
Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. należy się tam udać z wcześniej
wypełnionym przez Lekarza Rodzinnego (pediatrę) wnioskiem oraz z ważniejszymi
dokumentami dotyczącymi zdrowia dziecka (wypisy ze szpitali. opinie lekarskie, wyniki
badań).

Po przyjęciu wniosku wyznaczony będzie termin posiedzenia Zespołu Orzekającego,
o którym zostaniemy powiadomieni listownie. Ważne jest, aby wnioski składać jak
najszybciej po utracie upoważnień, ponieważ od dnia złożenia wniosku na miesiąc
wstecz biegnie czas. za który zasiłek będzie wyplacony, jeśli zostanie przyznany.
Janina Kozeńska

Nowe p."awo jazdy
Zmiany prawa jazdy dokonuje Wydzial Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18/20. W tym celu osobiście należy złożyć wniosek
w Wydz.iale Komunikacji , jedno zdjęcie , ksero dotychczasowego prawa jazdy, uiścić
opłatę oraz zakupić znaczek skarbowy.
Kierowcy , którzy uzyskali prawo jazdy w latach 1968- I 983, powinni je wymienić do
31 grudnia 2002 roku; prawa wydane od stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku
maj .. czas na wymianę do 31 grudnia 2004, a pozostali (prawa jazdy wydane od maja
1993 roku do 30 czerwca ł 999 roku) - do 31 czerwca 2006 r.
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Bądź

widoczny
na drodze!

Najczęściej śmiertelnym

wypadkom na
piesi i rowerzy ści. Niewlaściwie oświetlony rower i pieszy bez dobrych znaków odblaskowych są
niewidoczni dla kierowców. Słaba widoczność w okresie zimowym i wiosennym
w połączeniu z powyższymi brakami
stwarzają ogromne niebezpieczeństwo dla
zdrowia i życia, zwłaszcza dzieci i mło
ulicach i drogach

ulegają

dzieży .

Bądź

widoczny na drodze!

Strażnik

Miejski

Strażnik Miejski ma uprawnienia kontrolne w zakresie m.in. ładu publicznego,
porządku, bezpieczeństwa na drogach
i ochrony środowiska.
Telefon komórkowy: 0-604-557-720

Zwrot

książek

Miejska Biblioteka Publiczna w Puszczykowie oraz Filia Biblioteki, mieszczą
ca się w Szpitalu Puszczykowo przypomi nają Czytelnikom o obowiązku terminowego zwrotu wypożyczonych książek .
Każdy Czytelnik może jednorazowo
otrzymać cztery pozycje na okres jednego
miesiąca. Po tym terminie od stycznia
bieżącego roku Miejska Biblioteka Publiczna i Filia Biblioteki pobierają (bez
upomnienia) opłatę w wysokości l zł od
każdej książki za każdy miesiąc zwłoki.
W wypadku wysłania pisemnego lub
telefonicznego upomnienia Czytelnik dodatkowo pokrywa koszty korespondencji.
W uzasadnionych sytuacjach można telefonicznie (lub osobiście) przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych woluminów .
Inne przepisy o korzystaniu z księgozbioru
zawarte są w regulaminie Biblioteki, dostępnym w godzinach wypożyczan ia.
Kierownik Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna przy
ul. Wysokiej (obok Szkoły Podstawowej nr 1) czynna jest:
poniedziałek, środa,
piątek
12.00 - 18.00
wtorek, czwartek
9.00 - 15.00
Filia Biblioteki, mieszcząca się w
Szpitalu Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 czynna jest:
poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
8.00 - 13.00
środa
12.00 - 18.00

