IN F O R M A T O R R A D Y I ZA R ZĄ D U M IA S T A
Komunikat Zarządu Miasta Puszczykowa
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz.
415 z późn. zm.) zawiadamia się, że projekt zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania

przestrzennego Puszczykowa Starego z 12.12.1994 r. w raz z prognozą skutków w pływ u ustaleń planu na
środowisko przyrodnicze będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 2.03.1998 do 23.03.1998 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, w godz. 8.00 -15.00.
Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść protest.
Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte
w projekcie planu, może wnieść zarzut.
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta, z podaniem oznaczenia nieruchomości,
w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

Przewodniczący Zarządu
dr inż. Janusz Napierała

Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
Obowiązująca od 1 stycznia 1998 r.
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. Nr 115, poz. 741) wprowadziła
. istotne zmiany w zakresie obniżania
opłat za użytkowanie wieczyste. Ob
niżka następuje obecnie poprzez
udzielenie bonifikaty.

Bonifikaty udziela się osobom
fizycznym, których dochód m ie
sięczny na jednego członka ro
dziny nie przekracza 50% śred
niego miesięcznego w ynagro
dzenia w gospodarce narodowej

za czw arty kw artał roku poprze
dzającego rok, za który opłata
ma być wnoszona, ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego. Bonifikata przy
sługuje tylko wówczas, gdy nieru
chomość jest przeznaczona lub w y
korzystywana na cele mieszkanio
w e. Nie ma obecnie znaczenia, czy
osoba taka jest emerytem lub rencistą.
Ustalenie wysokości bonifikaty na
leży do kompetencji Rady Miasta,
która ustali ją na najbliższej sesji.

Zgodnie z informacją uzyskaną tele
fonicznie w Wojewódzkim Urzędzie
Statystycznym wskaźnik, w oparciu
o który będzie udzielana bonifikata,
zostanie ogłoszony przez Prezesa
G U S w połowie lutego. Jego wyso
kość podamy w następnym „Echu
Puszczykowa".

Anna Szawelska
Radca Prawny Urzędu
PS. Traci moc obowiązującą informacja
o 50% zniżce w opłatach za wieczyste
użytkowanie dla emerytów i rencistów
zamieszczona w „Echu Puszczykowa" nr
11 /97, s.2. (grudzień).

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Z dniem 1 stycznia 1998 r. weszła
w życie ustawa z dnia 4 września 1997 r.
o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fi
zycznym w prawo własności. Przepisy te
zostały opublikowane 9 października
1997 r. w Dzienniku Ustaw Nr 123 pod
poz. 781.
Przepisy ustawy stosuje się do osób
fizycznych, które nabyły prawo użytko

wania wieczystego przed dniem 9 paź
dziernika 1997 r. tj. przed dniem jej ogło
szenia. Należy zaznaczyć, że nabycie pra
wa użytkowania wieczystego następuje
dopiero z chwilą wpisu do księgi wieczy
stej. Przekształcenie następuje na w nio
sek. Nikogo więc nie zmusza się do
zmiany formy władania nieruchomością.
Osoby zainteresowane powinny zło
żyć do Burmistrza Miasta Puszczykowa

wniosek o przekształcenie prawa użyt
kowania wieczystego w prawo własno
ści.
Wniosek powinien odpowiadać w y
mogom określonym w rozporządzeniu
Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grud
nia 1997 r. opublikowanym w Dzienniku
Ustaw Nr 157, poz. 1037.
Treść wniosku powinna zawierać:
1. wskazanie adresata wniosku (dla
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użytkowników wieczystych gruntów
położonych w Puszczykowie będzie
to Burmistrz Miasta Puszczykowa),
2. dane osobowe wnioskodawcy ( J e 
żeli prawo użytkowania wieczystego
przysługuje kilku osobom, z wnios
kiem muszą wystąpić wszyscy
współużytkownicy. Mogą to uczynić
każdy odrębnie albo wspólnie, w je
dnym wniosku).
a) imię i nazwisko,
b) imiona rodziców,
c) miejsce zamieszkania,
d) numer ewidencyjny PESEL,
3. określenie położenia i powierzchni
nieruchomości będącej przedmiotem
użytkowania wieczystego, z ozna
czeniem jej według księgi wieczystej
prowadzonej przez właściwy sąd (adres, powierzchnia, nr działki, obręb
geodezyjny),
4. okres użytkowania wieczystego nie
ruchomości przez wnioskodawcę
i jego poprzedników prawnych,
5. dane dotyczące sposobu powstania
prawa użytkowania wieczystego,
zwłaszcza na mocy umowy notarial
nej, decyzji administracyjnej lub
orzeczenia sądu,
6. informacje o:
a) wysokości uiszczonej opłaty rocz
nej z tytułu użytkowania wieczys
tego za 1997 r.,
b) proponowanym sposobie uiszcza
nia opłaty, o którym mowa w art.
5 ust. 5 ustawy,
c) otrzymaniu nieruchomości w użyt
kowanie wieczyste nieodpłatnie al
bo o uprawnieniu do nieodpłatne
go przekształcenia prawa użytko
wania wieczystego w prawo włas
ności stosownie do art. 6 ust. 1 pkt.
1 -3 ustawy,
7. datę wniosku i podpis wnioskodaw
cy.

Zbiórka makulatury
Ostatniego dnia lutego (sobota) od
godz. 8.00 zbierana będzie w Puszczyko
wie makulatura.
Powiązane paczki lub zawiązane worki
prosimy wystawić w bezpieczne i dostęp
ne dla zbierających miejsce.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Badania profilaktyczne
kobiet
Zainteresowanie problemem wczesnego
wykrywania schorzeń nowotworowych
piersi przeszło wszelkie przewidywania. Do
końca stycznia pani dr nauk med. Aniela
Danuta Pater przebadała ok. 330 Pań.
Rejestracja do tych badań czynna jest
codziennie od godz. 10.00 do 17.00
w Przychodni Rejonowej w Puszczykowie.
Badania są bezpłatne.
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Do wniosku należy dołączyć doku
menty potwierdzające prawo użytkowa
nia wieczystego:
1. odpis księgi wieczystej nieruchomo
ści, będącej przedmiotem użytkowa
nia wieczystego, a w razie gdy wpis
w księdze wieczystej nie odpowiada
stanowi faktycznemu lub prawnemu
- wymagany będzie odpis decyzji
administracyjnej,
ustanawiającej
prawo użytkowania wieczystego lub
wypis umowy, zawartej w formie
aktu notarialnego, ustanawiającej to
prawo,
2. dokumenty
potwierdzające,
że
wnioskodawca jest następcą pra
wnym użytkownika wieczystego,
gdy wniosek o nieodpłatne prze
kształcenie prawa użytkowania wie
czystego w prawo własności składa
następca prawny użytkownika wie
czystego,
3. dokumenty potwierdzające upraw
nienie użytkownika wieczystego lub
jego następcy prawnego do nieod
płatnego przekształcenia prawa uży
tkowania wieczystego w prawo w ła
sności (o czym niżej).
Od dnia 2 lu teg o br. w U rzęd zie
M ie js k im (bud. A, pokój 2) m ożna
o db ierać p rz y g o to w a n e , dla u ła t
w ie n ia u ży tk o w n ik o m w ie c zy s ty m ,
fo rm u la rz e w n io s k ó w .
Przekształcenie prawa następuje na
podstawie decyzji. Nie można jednakże
uzyskać pozytywnej decyzji o przekształ
ceniu prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności, jeśli toczy się po
stępowanie administracyjne dotyczące
prawidłowości nabycia nieruchomości
przez Miasto Puszczykowo.
Ustawa przewiduje opłaty za prze
kształcenie prawa. Opłata składa się z rat
rocznych płatnych przez:
1. 15 lat— jeżeli użytkowanie wieczys
te trwało 5 lat i krócej.

2. 10 lat— jeżeli użytkowanie wieczys
te trwało dłużej niż 5 lat i krócej niż
20 lat,
3. 5 lat— jeżeli użytkowanie wieczyste
trwało 20 lat i dłużej.
Wysokość raty rocznej jest równa w y
sokości opłaty rocznej naliczanej za 1997
r. i będzie corocznie waloryzowana śred
niorocznym wskaźnikiem wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych za rok
poprzedni. Można je wnieść jednorazo
wo, unikając w ten sposób waloryzacji.
Okresy użytkowania wieczystego liczy
się do dnia wejścia wżycie ustawy tj. do
9 października 1997 r. Dla zabezpiecze
nia należności związanych z opłatą, gmi
nie przysługuje hipoteka przymusowa.
Ustawa reguluje przypadki, w których
przekształcenie prawa następuje nieod
płatnie. Dotyczy to użytkowników wie
czystych oraz ich następców prawnych:
1. którym nieruchomość została odda
na w użytkowanie wieczyste w zwią
zku z utratą mienia wskutek wojny
1939-1945 r. i którzy pozostawili
majątek na terytorium nie znajdują
cym się na obecnym obszarze Państ
wa Polskiego,
2. którzy na mocy umów międzynaro
dowych zawartych przez Państwo
Polskie mieli otrzymać ekwiwalent za
mienie pozostawione za granicą,
a wartość tego mienia jest wyższa od
opłaty, o której mowa w art.. 4,
3. którym
oddano
nieruchomość
w użytkowanie wieczyste w związku
z wywłaszczeniem dokonanym po
1949 r., a przed dniem 29 kwietnia
1985 r„
4. którym
oddano
nieruchomość
w użytkowanie wieczyste nieodpłat
nie.
A nna S zaw elska
Radca P ra w n y Urzędu

Badania profilaktyczne
mężczyzn

Kontrola sprzedaży
alkoholu

Od 8 stycznia 1998 r. trwają badania
profilaktyczne gruczołu krokowego (pros
taty) w celu wykluczenia przerostu lub
zmian nowotworowych. Pacjenci przy
jmowani są w każdy czwartek w Przycho
dni Rejonowej w Puszczykowie, ul. Po
znańska 30 od godziny 15.00 do 16.00.
Gabinet przyjęć mieści się na piętrze bu
dynku w lokalu fizykoterapii.
W każdy czwartek przyjmowanych jest
10 pacjentów. Nie ma ograniczeń wieku
Panów, którzy chcą z tej pożytecznej inic
jatywy skorzystać. Należy tylko dokonać
rejestracji, która odbywa się w Przychodni
codziennie od godz. 10.00 do 17.00
(te l. 8 1 -3 3 -2 0 3 ). Terminy do końca
kwietnia są już zajęte.
Badania prowadzi specjalista-urolog dr
med. Kazimierz Pruszewicz.
Badania są bezpłatne.

Przepisy dotyczące ograniczenia
dostępu do alkoholu mają na celu
utrudnienie, jeśli nie uniemożliwienie,
spożycia tego trunku. Dotyczy to
szczególnie dzieci i młodzieży. Stąd
przepis o zakazie sprzedawania alko
holu młodzieży do 18 roku życia.

Dotyczy to także wina i piwa.
W dalszym ciągu kontrolowane są
pod tym względem wszystkie punkty
sprzedaży alkoholu. Przekroczenie
zakresu zezwolenia lub złamanie
przepisów zabraniających sprzedaży
i serwowania napojów alkoholowych
powoduje odpowiednie kary i cof
nięcie licencji.
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W dniu 26 stycznia 1998 r. odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady M iasta, poświęcona niżej
prezentowanym problem om Puszczykowa.

Opłata za lokale
Uchwała Rady Miasta Puszczykowa nr 226/98/11
z dnia 26.01.1998 r. w sprawie: określenia s ta w e k czynszu
regulow anego za lokale m ieszkalne na terenie M iasta
Puszczykow a.
Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 26a usta wy z dnia 02.07.94 r. o najmie
lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105 poz. 509
z póź. Zmianami) orazart. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.90 r. o samorządzie
terytorialnym (t.j. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r.)

Rada M ias ta Puszczykow a u chw ala, co następuje:
§1

1. Ustala się wysokość stawki bazowej czynszu regulowanego
na okres dwunastu miesięcy poczynając od dnia 01.03.98 r.
następująco:
a) Od dnia 01.03.98 r. stawka bazowa czynszu wynosić
będzie 1,20 zł za 1m2 pow. użytkowej lokalu mieszkal
nego.
b) Od dnia 01.09.98 r. stawka bazowa czynszu wynosić
będzie 1,50 zł za 1m2 pow. użytkowej lokalu mieszkal
nego.

§2
1. Wysokość czynszu ustala się następująco:
a) Stosuje się odliczenia (liczone od stawki bazowej)
— za lokal położony w suterenie — 20%
— za lokal położony na poddaszu — 10 %
— za lokal z pokojami tylko od północy lub brakiem
bezpośredniego nasłonecznienia — 10%
b) Stosuje się doliczenia (liczone od stawki bazowej)
— za lokal wyposażony w ujęcie wody — 10%
— za lokal wyposażony w wc — 10%
— za lokal wyposażony w łazienkę — 10%
— za lokal wyposażony w instalację c.o. — 10%
— za lokal z możliwością korzystania z gazu sieciowego
—
10%
— za lokal wyposażony przez właściciela budynku w in
stalację gazu sieciowego
a) do celów bytowych — 10%
b) do celów bytowych i grzewczych — 50%
§3
Czynniki wpływające na wysokość czynszu, a w szczególności
powierzchnia lokalu i wyposażenie, określone winny być w umo
wie najmu lokalu mieszkalnego.
§4
Właściciel, zarządca lub osoba uprawniona do pobierania
czynszu zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia najemcy
o zmianie wysokości czynszu nie później niż na siedem dni przed
wejściem w życie uchwały Rady Miasta.
§5
1. Za lokal położony na poddaszu w rozumieniu uchwały uważa
się lokal położony na ostatniej kondygnacji budynku, posia
dający skośne sufity w pokojach lub gdy ich wysokość nie
przekracza 2,40 m.
2. Za lokal położony w suterenie w rozumieniu uchwały uważa
się lokal, którego podłoga (posadzka) znajduje się poniżej
otaczającego terenu co najmniej o 0,9 m.
3. Za lokal z pokojami tylko od północy w rozumieniu uchwały
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uważa się lokal, którego wszystkie pokoje posiadają otwory
okienne skierowane na północ.
4. Za lokal z możliwością do korzystania z gazu sieciowego
w rozumieniu uchwały uważa się lokal, do którego wykonane
zostało, na koszt właściciela budynku bądź lokalu, podejście
gazowe do miejsca przewidzianego na zamontowanie licznika
dla danego lokalu.
5. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w rozumieniu
uchwały oznacza sumę powierzchni wszystkich pomieszczeń
znajdujących się w lokalu objętym umową najmu tj. pokoi,
kuchni, spiżarni, alków, przedpokoi, korytarzy, holi, pomiesz
czeń wc, łazienek bez względu na sposób ich używania. Nie
uważa się za powierzchnię użytkową lokalu powierzchni
balkonów, tarasów, logii, antresol, szaf i schowków wbudo
wanych w ścianach, pralni, suszarni, piwnic oraz komórek
gospodarczych położonych poza lokalem.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§7
Z dniem 28.02.98 r. traci moc uchwała Rady Miasta Pusz
czykowa nr 199 /97 /II z dnia 20.06.97 r.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.03.98 r.
§9
Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego oraz w „Echu Puszczykowa".
Uzasadnienie
W związku z nowelizacją ustawy o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych, ogłoszoną w Dzienniku Ustaw nr
111 poz. 723, zachodziła konieczność przyjęcia przez Radę Miasta
nowej uchwały spełniającej wymogi nowelizacji.
Określenie wysokości stawki bazowej czynszu jest wymogiem
ustawy.
Podniesienie stawek wynika z rozporządzenia Wojewody Po
znańskiego (nr 69/97), podwyższającego wartość współczyn
nika odtworzenia 1 m2 powierzchni lokalu od kwoty 1499 zł.
Według tego wskaźnika ustalony czynsz, łącznie z doliczeniami,
nie może przekroczyć kwoty 3,75 zł za 1 m2pow. użytkowej lokalu.
Po przyjęciu stawki 1,20 zł najwyższy czynsz będzie wynosił
2,06 zł, a przy stawce 1,50 zł (od 01.09.98 r.) będzie wynosił 2,70
zł i nie przekroczy górnej granicy, zwłaszcza że współczynnik
ogłaszany kwartalnie przez Wojewodę ma tendencję wzrostową.

Nowa ustawa o gospodarce
nieruchomościami
Uchwała nr 227/98/II
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26.01.1998 r.
Na podstawie art. 13 ust. 1,34 ust. 6, 68, ust. 7 i 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz.
741) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 08.03.90 r. o samorządzie
terytorialnym (Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z póź. zmianami)
Rada miasta Puszczykow a u ch w a la, co następuje:

§1

Rada Miasta Puszczykowa w y ra ża zgodę na sprzedaż lokali miesz
kalnych w budynkach komunalnych, łącznie z przynależnym gruntem,
położonych przy:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ul. Poznańskiej 72 a
ul. Poznańskiej 72 b
ul. Poznańskiej 74 a
ul. Zielonej 1
ul. Ks. Ignacego Posadzego 5
ul. Dworcowej 41
ul. Krętej 2
ul. Solskiego 8
ul. Wysokiej 4

Rada M ia s ta Puszczykowa u chw ala, co następuje:
§1

ich najem com w drodze bezp rzetarg ow ej.
§2
Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokalu jego najemcy, jeżeli najem
został nawiązany na podstawie umowy zawartej z Miastem.

1.

2.
3.
4.

§3
Cena zbywanych lokali odpowiada ich wartości ustalonej przez rzeczo
znawcę majątkowego, przy czym od wartości nieruchomości odliczone
mogą być, na wniosek najemcy, nakłady poniesione na:
a) remont kapitalny lokalu.
b) przebudowę pomieszczenia na lokal, będący przedmiotem sprzeda
ży.
c) budowę lokalu w ramach nadbudowy lub rozbudowy domu, po
czynione przez najemcę.
Na wniosek nabywcy cena zbywanego lokalu może zostać rozłożona na
raty roczne, płatne przez okres do 10 lat.
Raty wraz z oprocentowaniem płatne są z góry w terminie do 31 marca
każdego roku.
Kwota pozostała do spłaty podlega oprocentowaniu na następujących
warunkach:
a) w pierwszym — bez oprocentowania
b) w drugim roku spłaty oprocentowanie wynosi 3%
c) w każdym następnym roku spłaty oprocentowanie wzrasta o 1%.

§4

Rada Miasta wyraża zgodę na udzieleniebonifikaty odceny sprzedaży
lokali w drodze bezprzetargowej w budynkachobjętychochroną
konser
watora zabytków.
§5
Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie lokali w budynkach wymienionych
w § 1 w drodze przetargu, jeżeli osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości, nie skorzystają z tego uprawnienia w wyznaczo
nym przez Zarząd Miasta terminie.
§6
Tracą moc uchwały Rady:
a) nr 38/92 z dnia 28.09.92 r.
b) nr 214/97/11 z dnia 24.11.97 r.
c) nr 216/97/11 z dnia 24.11.97 r.
d) nr 78/II/95 z dnia 19.06.95 r.
e) nr 171 /97/II z dnia 27.01.97 r.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie w dniu 01.01.98 r. nowej ustawy
o gospodarce nieruchomościami zachodziła konieczność znowelizowania
uchwał Rady dotychczas podjętych w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
będących własnością gminy.
Brak takiej uchwały, zgodnej z obowiązującym obecnie prawem, unie
możliwiałby Zarządowi Miasta prowadzenie dalszej sprzedaży mieszkań już
poprzednio przeznaczonych uchwałami do sprzedaży. Jako pozycję nową
przeznacza się do sprzedaży mieszkanie położone przy ul. Solskiego 8. Jest
to dom parterowy, zawierający jedno mieszkanie o powierzchni 87 m2
pobudowany przez dziadków obecnego najemcy na podstawie wydanego
pozwolenia na budowę w latach czterdziestych na gruncie Skarbu Państwa.
Obecnemu najemcy przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych
na budowę w przypadku niesprzedania mu tej nieruchomości.

Sprzedaż gruntów
Uchwała nr 228/98/II
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26.01.1 998 r.
w sprawie: w yrażenia zgody na sprzedaż g ru n tó w kom unal
nych położonych w Puszczykow ie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 ustawy z dnia 08.03.90 r. o samorządzie
terytorialnym (t.j. Dz. U. 1996 r. Nr 13, poz. 74 z póżn. zmianami) oraz art. 13
ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. Nr. 115 z 1997 r. poz. 741).
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1. Rada Miasta wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu
gruntów komunalnych stanowiących:
a) działkę nr 2030, obręb Puszczykowo
b) działkę nr 719/2, obręb Niwka
c) działki nr 1022/1, 1026, 1028/8, 1021, obręb Niwka
d) działkę nr 990, obręb Niwka
e) działkę nr 924/2, 930, obręb Niwka
2. Zgoda obejmuje również sprzedaż działek powstałych w wyni
ku podziałów nieruchomości opisanych w ust. 1.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
W związku z prowadzonymi przez Miasto inwestycjami zachodzi
konieczność pozyskiwania nowych źródeł dochodów.
Środki finansowe otrzymane ze sprzedaży powyższych nieru
chomości komunalnych przeznaczone zostaną na inwestycje ko
munalne, głównie na kanalizację Miasta.

Szosa z Komornik do Jezior
Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Komunikacji i Infrastruktury Technicznej przysłał do Urzę
du Miejskiego w Puszczykowie następujące pismo:
Wydział Komunikacji i Infrastruktury Technicznej Urzędu Woje
wódzkiego w Poznaniu uprzejmie dziękuje za wyrażoną opinię
Zarządu Gminy w sprawie przeklasyfikowania drogi wojewódzkiej
nr 645 tzw. „G ra jze ró w ki" do kategorii dróg gminnych.
Jednocześnie tutejszy Wydział informuje, ze na ostatniej tj. XIX
Sesji Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego
w dniu 29.08.1991 r. delegat gm iny Kom orniki p. Marian Walny
ponownie w niósł interpelację w sprawie podjęcia czynności mają
cych na celu realizację wspomnianego przeklasyfikowania, uznając
(co jest zresztą zgodne z przepisami ustawy o drogach publicz
nych), ze opinie w tym przedmiocie w inny wyrazić nie tyle zarządy,
co rady gmin.
W tym stanie rzeczy Wydział Komunikacji i Infrastruktury Tech
nicznej uprzejmie prosi o wyrażenie o p in ii w formie uchwały
tamtejszej Rady Gminy i przekazanie je j do tutejszego Wydziału.
Na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym i Regulaminu
Rady Miasta Puszczykowa.
Rada miasta opiniuje n e g a ty w n ie propozycję zamknięcia dla
ruchu samochodowego drogi 645 z Komornik do Jezior (Uchwała
nr 229 /98/II).
Uzasadnienie
Zamknięcie drogi Nr 645 na odcinku Komorniki — Jeziory
spowoduje, że wszystkie samochody jadące do Jezior (również
z Komornik) będą jeździły przez Puszczykowo. Wpłynie to na
nasilenie ruchu samochodowego na odcinku Puszczykówko
— Jeziory. Wzrośnie więc zagrożenie dla osób wędrujących tą
drogą w kierunku Jeziora Góreckiego. Na tym odcinku brakuje
poboczy, a hałas i spaliny są zagrożeniem dla przyrody. Obecna
lokalizacja dyrekcji W PN, prowadzone w tym miejscu zajęcia
dydaktyczne dla szkół oraz planowane przeniesienie tam Muzeum
Przyrodniczego W PN, decyduje o konieczności dojazdu do Jezior
coraz większej ilości turystów. Dla zapewnienia dogodnej komuni
kacji do Jezior ze wszystkich kierunków, a więc i od zachodu,
konieczne jest utrzymanie przejazdu na całej drodze nr 645 od
Komornik do Puszczykowa.

Komisja Rewizyjna
Rada Miasta, postanowieniem nr 1/98/11, zatwierdziła plan
pracy Komisji Rewizyjnej na rok 1998.

Czynsz i dodatek mieszkaniowy
Komisja Rady Miasta ds. Gospodarki Mieszkaniami, dla zorien
towania się, ile jest na terenie Puszczykowa lokali mieszkalnych,
których najemcy płacą czynsz regulowany, prosi Właścicieli lub
Administratorów nieruchomości o wypełnienie ankiety (wzór
podajemy niżej). Uzyskane w ten sposób dane pozwolą przewi
dzieć skutki finansowe (dodatki mieszkaniowe) przy ewentual
nych podwyżkach stawki bazowej czynszu.
Jednocześnie informujemy, że dodatek mieszkaniowy mogą
otrzymać najemcy mieszkający w lokalach, do których mają tytuł
prawny (przydział) i równocześnie:

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje, jeżeli powierzchnia
użytkowa zajmowanego lokalu przekracza powierzchnię normaty
wną o więcej niż 30% w budynkach wybudowanych po 1945 r.
i o więcej niż 50% w budynkach wybudowanych przed końcem
1945 r.
Dodatek przysługuje też właścicielom domów jednorodzin
nych, którzy spełniają warunki pkt. 2 i 3.
Szczegółowe informacje oraz formularze dla składających
wnioski o dodatek mieszkaniowy można otrzymać w Urzędzie
Miejskim, pokój nr 2a w poniedziałki (godz. 12.00 - 16.00) oraz
wtorki — czwartki od godz. 8.00 do 14.00.

1. opłacają czynsz regulowany;
2. dochód na jednego członka gospodarstwa nie przekracza:

♦ ♦ ♦

Ankieta dotycząca mieszkań,
których najemcy płacą czynsz
regulowany.

a) 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednooso
bowych (ok. 570 zł);
b) 100% najniższej emerytury w gospodarstwach wielooso
bowych (ok. 380 zł);
3. Spełniają warunki odnośnie normatywnej powierzchni użyt
kowej lokalu.
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na
liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1) 35 m2 -dla 1 osoby,
2)

40 m2 -dla 2 osób,

3) 45 m2 -dla 3 osób,
4) 55 m2 -dla 4 osób,
5) 65 m2 -dla 5 osób,
6) 70 m2 -dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej
liczby osób — dla każdej kolejnej osoby zwiększa się nor
matywną powierzchnię użytkową o 5 m2.
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Adres: Puszczykowo, ul...................... n r ....nr mieszkania
Ilość osób zameldowanych ................................................
powierzchnia użytkowa w m2 .............................................
Wyposażenie lokalu (jeśli jest — wpisać „+ ",
brak — zaznaczyć „0 ” a (nie „ — "):
w c ..... . łazienka..... . c.o......., gaz przewodowy (miejski) .
W uwagach
suterenie, itp..

określić, czy lokal mieści się na poddaszu,

Powyższe dane prosim y dostarczyć do Urzędu M ie js 
kiego, pok. n r2 a , najlepiej w poniedz. (12.00 — 16.00) lub
w t .- c zw a rt. (8.00 — 14.00).
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Nadzieja na telefony
W piątek 30 stycznia, w siedzibie TP S.A., odbyło
się kolejne spotkanie w sprawie rozbudowy sieci
telefonicznej i instalowania nowych numerów te 
lefonów w Puszczykowie. Wspotkaniu uczestniczyli ze
strony firmy Panowie:
Marek Śledziejowski — Dyrektor Naczelny Zakładu TP
S.A. Poznań Miasto,
Edward Chojnacki — Z-ca Dyrektora ds. Technicznych,
Konrad Sobkowiak — Kierownik Działu inwestycyjnego
Zbigniew Kujawski — Dyrektor TP S.A. Poznań Południe,
Tomasz Bigosiński — Z-ca Dyrektora ds. Usług,
a ze strony Puszczykowa:
pan Zbigniew Brzeski — Przewód. Komitetu Kontrahen
tów,
pan Janusz Napierała — Burmistrz Miasta
pan Ludwik Madej — Przewodniczący Zespołu Redakcyj
nego „Echa Puszczykowa".
Dyrektor TP S.A. przedstawił stan prac, zmierzających do
zapewnienia naszemu miastu centrali telefonicznej, która
zaspokoiłaby aktualne potrzeby mieszkańców. Dzięki pro
śbom Zarządu Miasta, kierowanym przez cały czas do
Dyrekcji TP S.A., aby wszyscy wnioskodawcy otrzymali
numer telefoniczny oraz — paradoksalnie — „dzięki"
opóźnieniu zakładania telefonów w Puszczykowie Miasto
otrzyma centralę cyfrową o najnowszych parametrach
Echo Puszczykowa 1 /98

technicznych (E10 B), która zapewni nam zainstalowanie
1400 numerów, a nie 950 — jak wcześniej planowano.
Praktycznie więc wszyscy wnioskodawcy otrzymają tele
fon.
Według dalszych wyjaśnień Dyrekcji TP S.A. firma
TELBUD, która wygrała przetarg na wykonanie dokumen
tacji technicznej, nie wywiązała się ze swoich zadań.
Jednak Dyrektor pan M. Śledziejowski zapewnił, że ostate
czny termin wykonania projektu dla całego Puszczykowa,
tym razem realny i pewny, wyznaczony został na 31 marca
1998 r. Natomiast rejon Niwki i Puszczykówka otrzyma
gotową dokumentację do 13 lutego br.
Burmistrz Miasta, nawiązując do wielu poprzednich
rozmów i obietnic ze strony TP S.A., zaznaczył, że ze strony
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie wszystkie zobowiąza
nia zostały spełnione. Natomiast zapewnienia Przedstawi
cieli TP S.A. z Poznania, wyrażane na kwietniowych
spotkaniach ubiegłorocznych, że do końca 1997 r. za
instalowanych będzie 450 stacji telefonicznych, nie zostały
dotrzymane. Dlatego Burmistrz z przykrością oświadczył,
że taki sposób postępowania jest niepoważnym i lek
ceważącym traktowaniem mieszkańców Puszczykowa,
którzy obecnie mają moralne prawo podchodzić do kolej
nych obietnic z dużym sceptycyzmem. Oby tym razem nie
mieli racji.

5

Pan dyrektor M. Śledziejowski rzetelnie odnosząc się do
problemu sfinalizowania w 1998 roku telefonizacji Pusz
czykowa, przedstawił obecnym uchwałę Zarządu TP S.A.
z dnia 23 stycznia obecnego roku, w której Puszczykowo
jest ujęte jako jedna z inwestycji TP S.A. na rok bieżący.
Pan Dyrektor M. Śledziejowski wyrazi! ubolewanie, że
sprawa telefonizacji Puszczykowa nie doszła do skutku
zgodnie z zapowiedziami. Sama firma też z tego tytułu
poniosła wymierne straty. Wydaje się, że obecne plany
realizacji inwestycji są na dobrej drodze, a Dyrektor Naczel
ny Zakładu TP S.A. sprzyja naszym oczekiwaniom i do
końca 1998 roku zapomnimy o dotychczasowych pery
petiach telekomunikacyjnych.

Warunki finansowe dla w nioskodawców o insta
lację telefonu nie uległu zmianie. W dalszym ciągu
obowiązuje opłata równa wartości 300 dolarów amerykań
skich według aktualnego kursu. Pieniądze tych wnios
kodawców, którzy wpłacili na poczet kosztów stacji telefo
—

i—

nicznej w ubiegłym roku, są zdeponowane na lokacie
terminowej. Przypuszczalnie ci, którzy wpłacili po 1.000 zł,
do tej sumy nic nie będą dopłacać.
Zgodnie z zapewnieniami Dyrektorów TP S. A., obecnych
na spotkaniu, w lutym br. będzie rozstrzygnięty przetarg na
wykonanie sieci i przyłączy do budynków i — jak tylko
pozwolą warunki atmosferyczne — powinna się zacząć ich
budowa na terenie Niwki i Puszczykówka.
Kontrakt z TP S.A na budowę sieci i przyłączy podpisują
w imieniu wnioskodawców ich przedstawiciele — Komitet
Kontrahentów — i przed tym formalnym aktem kwes

tie finansowe muszą być przez wszystkich uregulo
wane. Dopiero po wybudowaniu sieci i przyłączy każdy
wnioskodawca (kontrahent) będzie podpisywał indywidu
alną umowę (kontrakt) także z TP S.A. na użytkowanie
właściwego numeru (telefonu) i wtedy nastąpi również
rozliczenie wpłaty, wniesionej przed podłączeniem instala
cji.

mm.

mmmm

Projekt kanalizacji Puszczykowa
Dnia 21 stycznia br. rozstrzygnięty został przetarg
nieograniczony na wykonanie projektu techniczne
go kanalizacji z przyłączami i przykanalikami do
budynków w raz z zasilaniem grupowym pomp i mo
nitorowaniem (system kontrolny) na terenie Niwki
i części Puszczykówka (na terenie pomiędzy torami
kolejowymi a Wartą oraz ulicą Mocka — szosa z Mosiny do
Kórnika — i ulicą Dworcową). Do przetargu zgłosiły się trzy
firmy, z których Komisja Przetargowa wybrała najkorzyst
niejszą dla Miasta firmę P-PRO JEKT s.c..
W związku z tym Zarząd Miasta uprzejmie informuje, że
w lutym przedstawiciel Projektanta przyjdzie do właścicieli
każdej posesji na powyższym terenie w celu uzgodnienia
przebiegu podłączenia przykanalikówdo budynku. Prosimy
wszystkich o dokładne uzgodnienie miejsca podłączenia
domu do kanalizacji. Dla właścicieli posesji te uzgodnienia
nie pociągają żadnych kosztów.

Nie musisz być alkoholikiem!
Uzależnienie zagraża całej rodzinie!
M ity o alkoholizmie zakorzeniły się głęboko
w świadomości Polaków. Nie dopuszczamy myśli,
że każdy z nas może popaść w tę śmiertelną choro
bę. Ale trzeba też stanowczo powiedzieć, że tę
chorobę można przezwyciężyć, zahamować. Wystar
czy tylko, czy aż, uświadomić sobie, że ja jestem uzależ
niony, że ja jestem chory. Reszta już jest łatwiejsza.
Zdradliwość i podstępność działania alkoholu polega
m.in. na tym, że powoduje on chorobę najczęściej bez
wiedzy człowieka. A jej objawami są:
1. wewnętrzny przymus picia i obawa, że bez alkoholu
długo nie wytrzymam;
2. niezdolność kontroli ilości i przerwania picia;
3. drażliwość, majaczenie, zaburzenia świadomości;
4. zwiększenie lub zmniejszenie tolerancji picia;
5. codzienne życie i myśli skupiają się wokół wódki — jak
zdobyć, gdzie wypić;
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W następnym „Echu Puszczykowa" podamy szczegóło
we dane dotyczące kosztów inwestycji dla każdego miesz
kańca miasta oraz czasu jej realizacji.
Po wstępnych ustaleniach sposobu finansowania naj
większej i najdroższej z dotychczasowych inwestycji w na
szym mieście (woda, gaz, telefony) informujemy Mieszkań
ców,

1. że opłaty wnoszone będą dopiero w chwili pod
łączania budynku do kanalizacji;
2. że będzie możliwość rozłożenia całej sumy na
dogodne raty;
3. że przez okres trzech lat wszyscy wpłacający
będą zwolnieni z bieżących opłat za zrzut ście
ków do kanalizacji miejskiej.
Dla uspokojenia reszty mieszkańców informujemy, że
proces kanalizacji całego Puszczykowa trwać będzie około
5 lat.

6. po wypiciu pojawiają się „dziury pamięciowe", przery
wa się film;
7. bezskuteczne przekonywanie siebie i rodziny, że ja nie
muszę pić.

Jak pomóc sobie, żonie, rodzinie dowiesz się
najlepiej w Punkcie Konsultacyjnym, mieszczącym
się w budynku A Urzędu Miejskiego. Punkt prowadzo
ny jest przez panią psycholog Danutę Bułkę, która od wielu
lat zajmuje się lecznictwem odwykowym i terapią.
Przyjazna atmosfera, ogromny takt i szacunek dla każ
dego człowieka, gwarancja tajemnicy rozmów i osobiste
walory p. Danuty pomagają w przezwyciężeniu ciężkiej
i trudnej choroby alkoholowej. Umów się telefonicznie lub
przyjdź w tajemnicy przed wszystkimi, daj sobie szansę, by
stać się znowu wolnym. Wejście osobne (w lewo od
głównych drzwi Urzędu) daje możliwość uniknięcia spot
kania z kimkolwiek.

Ośrodek doradczy o tw a rty jest w każdy piątek od
godz. 12.30 do 14.30. Chęć spotkania się z Terapeutką
można zgłosić telefonicznie, bez podawania personaliów.
Telefon: 81 -33-225, 81 -33-241 lub 81 -33-042.

Polacy z Kazachstanu w Puszczykowie
Grupa 63 Rodaków z Kazachstanu przebywała
w Polsce od 19 grudnia 1997 r. do 2 stycznia br. Te
niecodzienne odwiedziny Ojczyzny doszły do skutku
dzięki Polskiej Akcji Humanitarnej. M im o przeszko
dy atmosferyczne (burza śniegowa, minus 39 st. C)
i administracyjne (kw estionow anie polskich wiz)
polski samolot rządowy w ylądow ał w Krakowie.
Zwiedzanie tego miasta zajęło gościom trzy dni.
Potem była Częstochowa, Jasna Góra a następnie
pobyt u polskich wolontariuszy, którzy zaopieko
w ali się Pielgrzymami w czasie św iąt Bożego Naro
dzenia, Sylwestra i Nowego Roku. Puszczykowo
znalazło się na szlaku pielgrzymkowym dwu Polek
z Pawłodaru.
Dzięki inicjatywie państwa A.A. Ziębów z Puszczykowa
doszło do spotkania obu Pań z Burmistrzem Miasta dr
Januszem Napierałą. Odbyło się ono w dzień Nowego
Roku 1998 w budynku Urzędu Miejskiego. Burmistrz uznał
bowiem, że nic nie może stać na przeszkodzie uhonorowa
nia Polaków, którzy dochowali wierności swej Ojczyźnie
i polskości. Być może to spotkanie w Nowy Rok będzie
znakiem lepszego jutra dla tych, którzy ponad miarę cierpieli
za to, że byli Polakami.
Rozmowy z Gośćmi miały charakter zapoznawczy nie
tylko z osobami z Pawłodaru, ale przede wszystkim z ich

wrócić „na ojczyzny łono". Nieśmiało, z zażenowaniem
błagają o pomoc mniej wprawnym słowem, a więcej
załzawionymi oczyma i pooranym bruzdami obliczem, o po
moc w urzeczywistnieniu 60-letnich marzeń, tęsknot,
a przede wszystkim nadziei, która utrzymywała ich przy
życiu. „Polsko, ojczyzno moja, ile cię trzeba cenić, ten tylko

się dowie, kto cię stracił".
W czasie tych rozmów, wspomnień, urywanych myśli,
wzbudzonej po raz któryś nadziei zrodziły się dwa pomysły,
dwie możliwości konkretnej pomocy tym ludziom. Pierwsza
może pojawić się wtedy, gdy ktoś z mieszkańców Pusz
czykowa przyjmie do swego domu osoby z „dalekiego
kraju", zapewniając im mieszkanie i utrzymanie (pracę)
w zamian za opiekę, sprzątanie i zabezpieczenie dożywocia.
Druga ewentualność to zakup lub wybudowanie domu dla
rodziny z Pawłodaru lub innego rejonu Kazachstanu.
Inicjatorzy drugiego pomysłu zdają sobie sprawę, że bez
akceptacji i przyzwolenia społeczności Puszczykowskiej
niczego nie dokonają. Natomiast Burmistrz, Zarząd Miasta
i Rada dołożą wszelkich starań, aby wspomagać tę szlache
tną akcję nie tylko pomocą organizacyjną, prawną i ad
ministracyjną, ale także rzeczową.

W poniedziałek 5 stycznia odbyło się w sali sesyjnej Rady M iasta zebranie osób zainteresowanych
pomocą Polakom z Kazachstanu. Przybyli na nie wszy
scy, którym bliska jest idea nie
sienia pomocy tym, którzy nie
z własnej winy zostali okrutnie
skrzywdzeni. Burmistrz Miasta
przedstawił na czym polega
problem pomocy i jakie mogą
być jej formy. Jeśli idea ta znaj
dzie podatny grunt i zaowocuje
podjęciem decyzji o budowie
domku rodzinnego, to Puszczy
kowo będzie miało powód do
satysfakcji, że przyszło z pomo
cą potrzebującym.
Następne spotkanie wolon
tariuszy w sprawie pomocy dla
polskich rodzin z Kazachstanu
odbyło się 12 stycznia. Powsta
ło na nim Puszczykowskie

Tow arzystwo Pomocy Ro
dakom z Kazachstanu. Prze
wodniczącym został wybrany
p. Albin Zięba, lekarz pediatra.
Dnia 26 stycznia uchwalono
Statut Towarzystwa.
Towarzystwo zostanie zarejestrowane w sądzie i rozpo
cznie działalność na rzecz budowy mieszkania dla Polaków
z Kazachstanu.

Od lewej: Antonina Zięba, Krzysztof Paszkowski, Halina Maruszewska, Janusz Napierała, Janina
Korzeniewska, Elżbieta Tonder i Albin Zięba.
problemami i możliwościami pomocy ze strony naszego
miasta. Z opowieści Pań, przerywanych wzruszeniem i łza
mi, wynikało, że ich rodziny (dzieci, wnuki) pragną po

List do „Echa Puszczykowa”
W okresie Św iąt Bożego Narodzenia gazety, radio, tele
wizja donosiły o grupie Polaków z Kazachstanu przebywa
jących w Polsce na zaproszenie Polskiej Akcji Humanitar
nej. Informowały o tym, jak cała grupa była goszczona
w Krakowie i Częstochowie zaraz po przyjeździe do Polski
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oraz o przyjęciu Gości przez Premiera i ks. Prymasa w dniu
odjazdu.
Od 23 grudnia do 1 stycznia Rodacy przebywali w pol
skich rodzinach. W woj. poznańskim były 2 osoby:p. Halina
Maruszewska u państwa Żdziechowskich w Śremie i p.
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Janina Korzeniewska w mojej rodzinie w Puszczykowie.
Obie panie są po 60-ce, przyjechały z Pawłodaru. Chciaiy
być blisko siebie, aby dodawać sobie otuchy, jeśli nie będą
mogły porozumieć się po polsku. Obawy o to znikły szybko.
Obie panie dużo rozumiały po polsku, a w obu goszczących
rodzinach są osoby znające rosyjski. Nie obeszło się bez
koniecznych lapsusów jak np. jedna z Pań zdumiała się, gdy
usłyszała słowo „ubieraj się". Po rosyjsku znaczy „wynoś
się". Obie Panie czuły się zaszczycone i wzruszone wizytą
u Burmistrza naszego miasta. Spotkały się z prezesem Koła
Sybiraków dzielnicy Wilda p. Niedziałkowskim mieszkań
cem Puszczykowa. Kilka godzin Panie spędziły z grupą
repatriantów z Pawłodaru zrzeszonych w Kole na Wino
gradach. Zwiedziły także Kórnik, Rogalin, Poznań, Ostrów
Lednicki, Gniezno i Bydgoszcz (Bydgoszcz jest miastem
zaprzyjaźnionym z Pawłodarem).
Wigilię Panie spędziły ze swoimi gospodarzami, ale
w Sylwestra obie były z nami na noworocznym spektaklu
w operze. Wzruszające były długie rozmowy o ich i moich
doświadczeniach z okresu dzieciństwa na zsyłce. Szczegól
nie smutno było słuchać o ich poniewierkach od czasu, gdy
zabrano im ojców na zawsze. O ich egzekucji dowiedziały
się dopiero w łatach 90-tych.
Czuło się, że obie Panie starają się udowodnić swe
polskie pochodzenie. Pokazały paszport z wpisaną narodo
wością „Polka". Jedna z Pań pamiętała kiłka zwrotek
„ Wyganiała Kasia wołki...,,. Piosenkę tę śpiewała je j matka.
W kościele nie powstrzymała łez, gdy chór śpiewał kolędę
ze słowami zapamiętanymi z dzieciństwa: „... dzieciątko
małe, dajcie mu chwałę na ziemi...,. Wzruszaliśmy się i my,
szczególnie piszący te słowa. Gdy zgłaszałem chęć przyję
cia gości z Kazachstanu, zapytano mnie, czy mam jakieś
preferencje. Tak, odpowiedziałem. Proszę o gości z Pawlodaru, jeśli będą. Były obie.
Z sześciu łat wywózki cztery spędziłem właśnie w Pawłodarze. Rodzice i starszy brat oczywiście pracowali, siostra
siedziała w domu, a ja jako najmłodszy wałęsałem się po
mieście, nad rzeką, na stepie. Złowione ryby w Irtyszu i susły
ze stepu były istotną częścią naszego pożywienia.
Gdy opuszczaliśmy Pawłodar w 1946 r. było tam 40 tys.
mieszkańców. Teraz Uczy 350 tys. Lepianek, w których
wynajmowaliśmy jedną izbę, już nie ma. Stoją tam bloki
z płyt. Szkoła, do której chodziłem, jest, ale taka mała
w cieniu dobudowanej dużej. Punktem orientacyjnym
miasta był dom szesnastomieszkaniowy. Stoi nadal otoczo
ny przez wyższe. Większość ulic ma utwardzoną nawierz
chnię dawniej ze sto metrów wzdłuż budynków partii
i zarządu miasta. W zimie nadał dzieci jeżdżą na łyżwach
czepiając się aut i sani. Irtysz jest znacznie węższy, zabierają
mu wodę jakieś kanały i przemysł. Tam, gdzie wiosną rzeka
zalewała setki kilometrów kwadratowych, a my potem
zbieraliśmy szczaw, szczypior czosnkowy i cebulowy, teraz
są dacze. Nie mogły mi Panie przypomnieć nazwy krzewów
rosnących na brzegu rzeki. M iały słodkie korzenie. Żucie
korzeni tłumiło głód. Zmienił się klimat rosną jabłonie, nie
widuje się wilków. Za moich czasów w zimie na peryferiach
miasta rządziły wilki. Zagryzły naszego Ciapka, gdy wypuś
ciliśmy go nad ranem.
Na dzisiejszym folderze widać tramwaj i liczne samo
chody w murowanym Pawlodarze. Wyjechałem z miasta
ulepionego z gliny. Minęło ponad 50 łat. Cywilizacja
postępuje. Nie jest to już taka bieda jak w łatach 40-tych.
Ale...
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Niemcy w większości wyjechali. Wyjeżdżają Rosjanie,
Ukraińcy i inni, jeśli mają dokąd. Kazachowie poczuli się
gospodarzami, odradza się muzułmańska wiara. Prawo jest
jednakowe dla wszystkich, ale w praktyce ludność obca
etnicznie nie widzi przyszłości dla siebie w Kazachstanie.
W Pawlodarze jest dwoje polskich nauczycieli i polski
ksiądz. Je st Zrzeszenie Polaków Obwodu Pawłodarskiego
„Polonia". Uczą się polskiego. Marzą o wyjeździe do Polski.
Goszczące u nas Panie same nie przyjadą. Przyjechałyby
z rodziną swych dzieci i wnuków. Władze polskie nie
obiecują istotnej pomocy. Bez zachęty i wsparcia trudno
przemóc lęk przed wyjazdem. Trudno też opanować lęk
przed przyszłością w Kazachstanie. Może my w Pusz
czykowie pomożemy choćby jednej rodzinie?
Albin Zięba

Położenie Polaków w byłym ZSRR
Po rewolucji październikowej, według spisu ludności
z 1926 roku, na zachodnich terenach radzieckiej Ukrainy
i Białorusi pozostało 782.334 Polaków. Stalin chciał z nich
utworzyć autonomiczne polskie społeczeństwo socjalis
tyczne, ale szybko okazało się, że chodzi mu o ich sowietyzację. Zawiedli oczekiwania tyrana. Nie wyrzekli się wiary,
tradycji, swojej ziemi nie chcieli oddać do kołchozu,
a chcieli wyjeżdżać do Polski.
Uznani za „element szczególnie niebezpieczny" zostali
całymi rodzinami deportowani w stepy Kazachstanu lub
w śniegi Syberii. Na stepie nie było żadnych osad,„nie było

nic, tylko wiatr i trawa oraz wcześniej wykopana jedna
studnia, przypadająca na kilkadziesiąt rodzin". Śmiertel
ność wynosiła ok. 25%. Bez zezwolenia tzw. komendantury
nic nie wolno było robić — oddalać się z „punktu" (toczki),
bo nazw miejsca nie było, korespondować z rodziną,
nauczać języka polskiego. Mężczyzn oskarżono o szpiegos
two, wszystkich wywieziono i rozstrzelano. Zaświadczenie
o śmierci wdowy i dzieci otrzymały, ... dopiero za pierestrojki M. GorbaczowaI
Mówić, że Polakom było ciężko na obcej ziemi, byłoby
niewybaczalnym eufemizmem. Wytrwali dzięki heroiczne
mu hartowi ducha, woli przeżycia i pomocy Kazachów.
Wielu Polaków mówi dziś, że Kazachowie to dobrzy ludzie,
sami ciężko doświadczeni przez władzę radziecką służyli
Polakom radą, sprzedawali żywność, pomagali „zagos
podarować" ziemię.
Na domiar złego Polaków w Kazachstanie nie objęła po
wojnie żadna umowa repatriacyjna, gdyż w 1936 r. byli oni
obywatelami radzieckimi. Tylko nieliczni mieli szczęście
opuścić tę ziemię i powrócić na Ukrainę lub do Polski.

Sytuacja Polaków w Kazachstanie
Wielu autorów i obserwatorów życia polskiego w Ka
zachstanie stwierdza obecnie, że sytuacja naszych Roda
ków w tym kraju z roku na rok staje się coraz trudniejsza.
Narasta poczucie zagrożenia i frustracja. Polacy są trak
towani na równi z Rosjanami, Ukraińcami i Białorusinami
i uważani za kolonizatorów Kazachstanu.
Kazachowie wiążą swoje odrodzenie narodowe z od
rodzeniem religijnym, z islamem, którego Polacy bardzo się
lękają.
Kazachowie preferowani są — często mimo braku kwali
fikacji — przy obsadzaniu wszystkich stanowisk administ

racyjnych. Polacy nie mają prawie żadnych szans na
dostanie się do szkół średnich i wyższych.
W wielu rejonach Kazachstanu nacjonalizm kazachski,
podsycany pogłoskami o powrocie kilku milionów Kaza
chów do swego kraju, powoduje lęk i atmosferę niepew
ności.
Polacy z Kazachstanu w czasie oficjalnych spotkań
pytają z nadzieją: „Kiedy Polska nas stąd zabierze? " Nie

straszcie nas kryzysem w Polsce, drogimi mieszkaniami
i bezrobociem. Skoro przeżyliśmy tutejszą biedę, to i w Po l
sce nie zginiemy. Nie będziemy dla nikogo ciężarem.
Pracować będziemy i pracy się nie boimy".
Około 40.000 Polaków czeka na powrót do Macierzy.

Polska — Kazachstan (rys historyczny)
„ Tradycje polskiej dyplom acji w Azji Środkowej moż
na wywieść od pierwszej obecności Europejczyków za
Uralem już w X III w. Wtedy to, w latach 1245-1241,
okolice Jeziora Aralskiego, dolinę Syr-darii, Bałchaszu
i rzeki Hi przemierzaj franciszkanin Benedykt Polak
z W rocławia (według Slabczyńskiego, 1992, rodem
z W ielkopolski), uczestnik legacjipapieskiej, zmierzają
cej na dwór Wielkiego Chana". (Przedmowa dra Marka
Gawęckiego do: W stepie dalekim, Poznań — Ałmaty
1997, s. 4).
Polskie służby dyplomatyczne po raz pierwszy rozpo
częły działalność na terenie Kazachstanu w czasie
drugiej wojny światowej. Setki tysięcy Polaków, depor
towanych z terenu Rzeczypospolitej przez radzieckiego
okupanta, znalazło się w azjatyckich republikach Z SR R .
W Kazachstanie powstała polska ambasada (Kujbyszew — Samora), delegatury i tzw. placówki mężów
zaufania. Ale już latem 1942 r. NKW D rozwiązało te
instytucje, aby w kwietniu 1943 r. ostatecznie zerwać
stosunki dyplomatyczne i zlikwidować wszelką polską
działalność w Kazachstanie.
Dopiero w roku 1994 ustanowiono i otwarto ponow
nie polską ambasadę w Ałmaty (Ałma-Acie), stolicy
niepodległego państwa. Ambasadorem został dr Marek
Gawęcki, kierownik zespołu etnografów z Uniwersyte
tu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, który już wcześniej
interesował się problematyką polską w Kazachstanie
(1990-1993). Ze strony Kazachstanu badania socjolo
giczno-historyczne deklarowała grupa badaczy pod
kierunkiem historyka Edwarda Bagińskiego z Uniwer
sytetu w Karagandzie.
Obecnie rozwinięta jest już sieć kontaktów na wielu
poziomach z Rodakami, zamieszkującymi Kazachstan.
Wystarczy wymienić takie imprezy, jak: wystawa foto
graficzna dokumentująca życie Polaków, filmy, kon
ferencje, polska prasa (w Kazachstanie nie ukazuje się
żadna polska gazeta), „okienka" w telewizji i radiu
w języku polskim, małe zespoły teatralne, jazzowe,
młodzieżowe, plakat itp. Latem 1994 r. Muzeum Naro
dowe w Poznaniu i Stowarzyszenie „Wspólnota Pol
ska" zorganizowały wystawę fotograficzną w Kokczetawie. Dąży się także do prezentowania kultury Kazach
stanu w Polsce.
W czerwcu1991 r. Polacy z Kazachstanu byli Pielg
rzymami na wizycie Ja n a Pawła II w Polsce. Od 1989 r.
Echo Puszczykowa 1 /98

dzieci polskich rodzin zapraszane są do Kraju na waka
cje. Na uczelniach polskich studiuje młodzież, wytypo
wana przez Kazachską Polonię.
Od 1993 r. rozpoczęto w Polsce akcję „powrót
z Kazachstanu". Niektóre Samorządy Gminne zobowią
zały się przygotować mieszkania i pracę dla rodzin,
chętnych do powrotu na stałe do Polski. Pierwsza była
gmina Reszel (olsztyńskie). W Wielkopolsce w ciągu
dwu lat Polacy z Kazachstanu osiedlili się w gminach:
Śrem, Leszno, W schowa, Opalenica.

Szanowni Państwo!
Zrzeszenie Polaków Obwodu Pawlodarskiego „ Polo
nia" informuje Państwa, że przy naszym Zrzeszeniu od
1 stycznia 1998 r. będzie otwarty Polski Dom Centrum
„ Polonia".
Projektujemy w nim uruchomienie dziecięcych kółek
artystycznych, tanecznych, wokalnych a także sportowo-rehabilitacyjnego, grupy przedszkolnej z nauką języka
polskiego, która będzie przygotowywać dzieci do nauki
w szkołach polskich. Planujemy także otwarcie vi
deo-salonu, stołówki dla biednych i sierot oraz sklepu
z towarami głównie produkcji polskiej. Zamiarem naszym
jest zorganizowanie polskiej sali dla przeprowadzania
spotkań i świąt polskich.
Wszystko to da możliwość naszym Polakom kontak
towania się, a także odrodzenia utraconej kultury, tradycji
i języka.
Pomoc w trudnych początkach okazują nam: administ
racja miasta Pawłodar, Małe Zgromadzenie Narodów Ka
zachstanu i wiele innych struktur. Otrzymaliśmy budynek
przedszkola na zasadach wynajmu z możliwością wykupu.
Je st nam bardzo trudno pracować bez pomocy ze strony
Rzeczypospolitej. Z Państwa pomocą możemy bardzo
dużo zrobić dla tutejszych Polaków.
Mamy nadzieję na pomoc i zrozumienie naszych Roda
ków, ludzi nieobojętnych, poważnych biznesmenów oraz
innych.
Czekamy na Państwa propozycje.
Nasz adres:
Kazachstan, 631045 Pawłodar
ul. M. Gorkiego 31-101
teł/ fax: 41-19-45 (0-013182)
Prezes Zrzeszenia Polaków
Obwodu Pawłodarskiego
Ju lia Woronina

Kazachstan w statystyce
Powierzchnia: 2.717.300 km
Ludność (1994): 16.942.000
W tym: 40% Kazachów
38% Rosjan
6% Niemców
5% Ukraińców
ok. 100.000 Polaków
Stolica: Ałmaty (Ałma Ata)
Od 1990 r. głową państwa jest A. Nazarbajew
Religia: islam sunnicki (ortodoksyjny)
Kazachstan członkiem ONZ od 1992 r.
opr. L. M.
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Spotkanie z posłem
Januszem Pałubickim

Zaproszenie

W sobotę 10 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Pusz
czykowie miało miejsce spotkanie władz samorządowych
Miasta z posłem Januszem Pałubickim Dotyczyło ono
spraw nurtujących samorządy gminne, a w przyszłości
także powiatowe, oraz problemów lokalnych. Mimo słow
nej dominacji Gościa udało się przekazać Posłowi sugestie
i wątpliwości władz naszego grodu do ewentualnego
wykorzystania na najwyższym szczeblu rządowym i usta
wodawczym.

Głównym źródłem obaw o losy Puszczykowa była
informacja (niepewna) Posła, że nasze Miasto ma być
wcielone do powiatu śremskiego lub do tzw. powiatu
ziemskiego, utworzonego z miejscowości okołopoznańskich. Temu problemowi będzie poświęcone specjalne
posiedzenie Rady Miasta w dniu 2 lutego br.
Poza tym dyskutowano o finansowaniu jednostek samo
rządowych, o problemach policji i kompetencjach najniż
szych ogniw administracyjnych.
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Garbiki na ulicach
Na życzenie Mieszkańców niektórych ulic założone zostały
na jezdni tzw. garbiki, które skutecznie wymuszają ogranicze
nie szybkości samochodów i zmniejszają niebezpieczeństwo
wypadków. Garbiki pojawiły się na ulicach: Chrobrego, Kope
rnika, Kasprowicza, Fiedlera.
Nie wszyscy użytkownicy dróg akceptują ten sposób edu
kowania kierowców, ale jest on skuteczny i pożyteczny.

Urodzenia

Od lewej: Janusz Palubicki, Janusz Napierała,
Michał Thiel, Janusz Odrowąż,
Stanisław Taraszkiewicz.
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Tradycyjne spotkanie noworoczne Emerytów i Rencistów,
zamieszkujących na terenie Puszczykowa, odbędzie się w so
botę 21 lutego br. o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 1,
ul. Wysoka 1.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy

/

1.
2.
3.
4.

Gagat Natalia
Jankowiak Marcin Mateusz
Kasprzak Agnieszka
Machowicz Aleksander August

Zgony
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Humerska Franciszka
Kamieński Zygmunt Ja n
Ratajczak Urszula
Kostrzewski Teofil
Hadyniak Stanisława
Nowak Sabina

ir u L T u r U

Szampańska zabawa
Rada Rodziców i Dyrekcja „Dwójki” organizują zaba
wę karnawałową w dniu 20 lutego (piątek) 1998 roku.
Początek o godz. 20.00. Do tańca będńe przygrywała
orkiestra wojskowa.
Bilety w cenie 70zl od pary można nabywać u; Dyrekcji
szkoły.
Zapraszamy!

Bal w „P U SZ C ZY K U ”
Tradycyjny bal karnawałowy organizuje
PTS w Motelu „Puszczyk” dnia 14 lutego
(„Walentynki”) 1998 r. od godz. 20.00.
Sprzedaż biletów prowadzą:
L. Janaszek
T. Hoffmann i
Motel „Puszczyk” .
Cena biletu dostępna dla wszystkich!

03.12.1997
16.12.1997
21.12.1997
06.12.1997

/

20.09.1915
07.03.1925
18.01.1916
05.12.1916
26.04.1922
09.11.1923

s p o p t

19.01.1998
20.12.1997
24.01.1998
26.01.1998
08.12.1997
11:12.1997

/

Uwaga rowerzyści i piesi!
Śmiertelnym wypadkom na drogach i ulicach najczęściej
ulegają rowerzyści i piesil Rower (poprawnie) nieoświet
lony i pieszy bez właściwego ubioru odblaskowego lub
światła jest niewidoczny dla kierowcówl Zadbajmy o swo
je życie. Zwłaszcza dzieci i młodzieżl

Nagrania
Dnia 20 stycznia br. uczniowie puszczykowskiej „D w ój
ki" byli we Wrocławiu na nagraniu programu rozryw
kowego „Krzyżówka dla 13-latków".
Emisja programu odbędzie się 23 marca br.

Mistrzostwa w narciarstwie
W dniach 13 — 15 marca 1998 roku odbędą się
w Karpaczu kolejne, czwarte Mistrzostwa Puszczykowa
w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Zgłoszenia
przyjmuje Motel „Puszczyk" i pan Janusz Szafarkiewicz.
Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w tej
największej wyjazdowej imprezie sportowej naszego Mia
sta.

Puszczykowskie Tow arzystw o Sportowe
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Wielka Orkiestra Świąteczna w Puszczykowie
Wzorem lat poprzednich Szkoła Podstawowa nr 1 włą
czyła się czynnie do organizowania akcji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W pierwszą niedzielę stycznia 1998
r. kwestowaliśmy, wraz z nauczycielami, na ulicach Pusz
czykowa. Tydzień później w sali gimnastycznej naszej

Od lewej: Natalia Powąska, p. Beata Markowska, p. Magdalena
Szczotka, Magda Wereszczyńska.

Przygotowaliśmy też konkurs na wzór telewizyjnego „Idź
na całość", w którym nagrodą główną był wspaniały
samochód marki cyklop. Czas uprzyjemniał swoją grą na
keyboardzie Waldek Heht.

Ostatnie trzy godziny imprezy wypełniły koncerty ze
społów: „Matador" z Mosiny, „Violent Fly" z Poznania
oraz „Bluff" z Puszczykowa. Zabawa, która mogła zado
wolić publiczność w różnym wieku, trwała do godz. 20.00.
Konferansjerkę prowadziły uczennice klasy ósmej.

szkoły odbyła się impreza finałowa. Program jej rozpoczął
się o godz. 12.00 teatrzykiem kukiełkowym p. Benona
Małeckiego, Następnie p. Krzysztof Bobrowski z synem
poprowadzili dyskotekę dla najmłodszych mieszkańców
naszego miasta. Mali uczestnicy imprezy bawili się bardzo
chętnie. Każde dziecko otrzymało drobny upominek.
Podczas aukcji „rozmaitości" licytowaliśmy różne
przedmioty, począwszy od prac dziecięcych, poprzez dzie
ła profesjonalistów, jak: obrazy, grafiki, płaskorzeźby, płyty
kompaktowe, książki, koszulkę sportową, bluzkę, świecz
nik, tort a skończywszy na zlewozmywaku.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się część artystyczna,
którą młodzież naszej szkoły zadedykowała społeczeństwu
Puszczykowa. Złożyły się na nią m.in. pokaz tańca standar
dowego w wykonaniu absolwentki „Jedynki" Pauliny
Piwańskiej i Tomara Laniewta, mini playbackshow, którym
młodzi artyści rozbawili licznie zgromadzonych mieszkań
ców Puszczykowa, pokaz mody, teatr „Zielona Gęś".
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Ogólnie cała uroczystość była udana i w tym miejscu
uczniowie starszych klas dziękują Dyrekcji „Jedynki",
Gronu Pedagogicznemu, Dyrektorowi MOK, Sponsorom,
występującym Artystom oraz Osobom zaangażowanym
w akcję W O ŚP za wkład w przygotowanie imprezy. Dzię
kujemy też licznie przybyłym Puszczykowianom i Gościom.
Bez Was nie byłoby „Wielkiej Orkiestry", a także jej
wspaniałego rezultatu. Zebraliśmy 7.583,42 zł, które

przekazaliśmy na konto Fundacji WOŚP. Cieszymy
się, że w ten sposób wszyscy pomożemy dzieciom,
poszkodowanym w wypadkach samochodowych.
Do zobaczenia za roki
Organizatorzy
Oprać. Natalia Powąska i Magda Wereszczyńska
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Ferie zimowe dzieci
W obu podstawówkach Puszczykowa
zimowa przerwa w zdobywaniu wiedzy
szkolnej trwała od 26 stycznia do 6 lute
go. Obie szkoły zapewniły swoim pod
opiecznym maksimum imprez i zajęć,
służących wypoczynkowi i regeneracji
sił. Kierowniczki i Opiekunowie młodzie
ży profesjonalnie organizowali kalendarz
zajęć, aby i ciało, i duch mogły się
wzmacniać.
U „Powstańców Wielkopolskich", po
raz pierwszy w historii tej szkoły, zgłosiło
się aż 130 uczestników! „U Mickiewi
cza" na zajęcia wakacyjne przychodziło
52 osoby. Kierowniczki półkolonii:

w „Dwójce" pani Hanna Tamulewicz,
a w „Jedynce" pani Renata Kulka, zape
wniły wszystkim dzieciom wyśmienitą
rozrywkę.
Wspólnymi imprezami podstawówek
był dzień zmagań sportowych i szałowa
zabawa karnawałowa w rytm muzyki
zespołu MOK-u.
Wszystkie atrakcje, wyjazdy, bilety
wstępu itp. sfinansował Miejski Ośrodek
Kultury. Rodzice pokryli tylko koszt
obiadów. W „Jedynce" rozrywki spon
sorowali: Rada Rodziców, Impuls, Polroko i Ośrodek Szk.-Wyp. Lasów Państ
wowych.

Do prac dom ow ych potrzebny rencista lub emeryt, najlepiej
ślusarz, z Lubonia, Mosiny lub Puszczykowa. Tel. 0602-698-624.
Przyjm ę panią do prac domowych. Tel. 81 -33-299.

Reklamy i życzenia
w „Echu”
Zespół redakcyjny „Echa Puszczy
kowa" uprzejmie informuje, że w Kan
celarii Urzędu (A) przyjmowane są
zlecenia zamieszczania reklam i ogło
szeń oraz innych anonsów, jak:
— podziękowań
— życzeń imieninowych, ślubnych,
urodzinowych, komunijnych, jubi
leuszowych,
— nekrologów, wspomnień itp.

Ceny pozostają niezmienione.
Należność płatna z góry w kasie
Urzędu (B).

Ogłoszenia o pracy — bezpłat
ne.

Sprzedaż drewna opalowego
(odpady pocięte) tanio.
Puszczykowo Słoneczna 9a, tel. 090-618-445 lub 8106-879

Panią do sprzątania i gotowania 2-4 godz. dziennie. Pusz
czykowo, tel. 0602 693 657 po 20.00
Z atru d nię Panie do produkcji. Tel. 81-33-978 od 8 do 16.
Z atru d nię uczni kucharskich i kelnerskich. Tel. 81-33-691.

Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, 60 967 Poznań,
tel. (061) 821-53-00, fax. 852-56-89
przyjmie do służby w podziale bojowym
w jednostkach w Poznaniu, Luboniu i Bolechowie

na stanowiska:
— ratow ników
— ratow ników kierow ców
M ĘŻCZYZN :
— w wieku do 30 lat,
— mających uregulowany stosunek do zasadniczej służby wojs
kowej,
— posiadających wykształcenie minimum:
— średnie (dot. ratowników)

ANTENY RTV-SAT
m ontaż - naprawa
indywidualne
— zbiorcze
— minizbiorcze

Jerzy Marecki
Puszczykowo, ul. Lipowa 5, tel. 813-33-55

Dostarczam WĘGIEL

na telefon 81-33-992
P u szc zy ko w o , ul. P oznańska 64
te l. 8 1 -3 3 -8 7 7 po g o d z. 19.00
Stanisław Szubert
ZAKŁAD Z IE L E N I
♦ projektowanie i zakładanie ogrodów
♦ całoroczna pielęgnacja ogrodów (koszenie trawników,
odchwaszczanie, nawożenie, ochrona chemiczna,
prześwietlanie koron drzew)
♦ ścinanie i karczowanie drzew
^ cięcie drewna opałowego
prace porządkowe
♦ systemy nawadniające

— zasadnicze (dot. ratowników — kierowców)
— prawo jazdy min. kat. C (dot. ratowników — kierowców)
Służba odbywa się w systemie zmianowym, po 9 służbach
przysługuje tzw. wolna służba.
Po odbyciu okresu p rzyg o to w a w c ze g o i m iano w aniu na
stałe strażak ma za g w a ra n to w a n ą p e w n ą i stałą pracę.
Bliższych in fo rm ac ji na te m a t przyjęcia do PSP udzieli:
— naczelnik W yd ziału Kadr i Szkolenia pokój 303,
te l. 8-215-303
— sam odzielna sekcja ds. kadr pokój 108, te l. 8 -215-304
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USŁUGI ELEKTRYCZNE
— Instalacje domowe -warsztatowe - przemysłowe
— Przyłącza elektryczne
— Elektryka maszynowa
— Pomiary elektryczne
—
Instalacje odgromowe budynków

Piotr Grześkowiak
Puszczykowo, ul. Niwka Stara 20, tel. 81-39-106
Faktury VAT

