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PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ROBÓT INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNYCH

60-593 Poznań, ul. Radosna 62, tel./fax (61) 48 05 82
Nasza firm a ma za sobą ponad dw adzieścia lat dośw iadczeń w budow ie sieci gazow ych, których
w ykonyw anie rozpoczęliśm y już w 1974 r., realizując m in . zam ów ienia wielu S połecznych Kom itetów
Budowy Sieci G azow ej. W ten sposób w ostatnich latach powstały ga zociągi stalow e średniego i niskiego
ciśnienia w M inikow ie (4.5 km), na Podolanach (7.0 km), w Krzyżow nikach (7,0 km), w Sm ochow icach
(4,0 km), w E dw ardow ie (4,0 km i stacja redukcyjna), na O siedlu Plew iska (17,0 km i stacja redukcyjna).
W czerw cu 1992 r. zaczęliśm y stosow ać najnow ocześniejszą technologię budow y gazociągów z rur
polietylenow ych (PE), łączonych poprzez zgrzew anie doczołow e i elektrooporow e. Um ożliwiło to znaczne
zw iększenie tem pa i zm niejszenie kosztów robót gazyfikacyjnych. Na osiedlu Plew iska w ykonaliśm y 11.0
km gazociągu w technologii PE, w gm inie Plewiska - 8,0 km; w yko nu jem y także prace w innych gminach.
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D ysponujem y najnow szym sprzętem do zgrzew ania rur PE oraz do w ykonyw ania przecisków pod
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drogam i dla rur o średnicach od 32 mm do 350 mm. Dzięki takim m ożliw ościom technicznym budowanie : :
przez naszą firm ę gazociągów i w odociągów nie pow oduje naruszenia naw ierzchni dróg utwardzonych, co | |
zm niejsza utrudnienia w ruchu drogow ym i koszty inwestycji.
Budowana obecnie w Puszczykow ie i M osim e-C zam okurzu sieć gazociągów średniego ciśnienia jest
dużym , kom pleksow ym zadaniem inw estycyjnym , obejm ującym poiozenie ok. 50 km rur PE o średnicach
od 63 mm do 420 mm oraz w ykonanie do 2000 przyłączy gazow ych do indyw idualnych odbiorców gazu.
Planuje się zakończenie gazyfikacji Puszczykow a i Puszczyków ka do końca 1995 r. Pozostała część
miasta, w tym Stare P uszczykow o, będzie gazyfikow ana zgodnie z harm onogram em ustalonym przez
Urząd Miejski, zakończenie w szystkich prac przew iduje się w 1996 roku.
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Kierunek rozbudow y sieci gazow ej, tj. od strony południow ej ku północy, w ynika z lokalizacji stacji | |
redukcyjnej II0 w M osinie przy granicy z P uszczykow em . Stacja redukcyjna jest końcow ym odcinkiem j |
gazociągu w ysokiego ciśnienia, budow anego przez W ielkopo ski O kręgow y Zakład G azow nictw a (W OZG).
Zgodnie z porozum ieniem zaw artym pom iędzy W O ZG a Zarządem M iasta Puszczykowa, w m om encie | |
oddania do użytku gazociągu w ysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnej llo (planow ane na sierpień 1995 r),
m iasto powinno być przygotow ane do odbioru gazu w ilości ok. 50% docelow ego zapotrzebow ania. Z tego
powodu harm onogram budow y sieci gazow e] został tak opracowany, ażeby liczba przyłączy w ykonanych
do połowy 1995 r. m ogła być jak największa. D otychczas w ykonanych zostało ok. 450 przyłączy, a do
sierpnia br. liczba przyłączy w yn iesie ok. 700. Szacuje się. że w ok. 60% budynków z pow yższej liczby (tj.
u około 420 przyszłych odbiorców gazu) zostanie w ykonana instalacja w ew nętrzna, um ożliw iająca pobor ■
gazu. W arunek ten pow inien być spełniony, ażeby w sieci gazow ej w Puszczykow ie m ógł popłynąć gaz.
Firm a "LITZ" oferuje kom pleksow e usługi w w ykonyw aniu instalacji gazow ych w m ieszkaniach, |
budynkach m ieszkalnych, produkcyjnych, handlow ych itp. O ferujem y projektow anie i w ykonaw stw o |
instalacji z rur stalow ych i m iedzianych, m ontaż kotłów centralnego ogrzew ania. Proponujem y również
dogodne warunki fina nso w an ia inw estycji w system ie ratalnym (do 30 min starych zł), obejm ującym
zarów no zakup kotła ja k i w ykonanie instalacji przez naszą firm ę.
W celu ułatw ienia m ieszkańcom P uszczykow a zaopatrzenia się w kotły gazow e oraz w akcesoria i
m ateriały instalacyjne, firm a "LITZ" otw orzy już w lutym sklep specjalistyczny w Puszczykow ie przy ul. |
P oznańskiej - obok rem izy strażackiej. Będzie w nim m ożna nabyć kotły różnych producentów, skorzystać ff
z fachow ych porad i w yb rać optym aine rozw iązanie odpow iednie do potrzeb klienta.
M ieszkańcy, którzy będą zyczyli sobie zaiożenia gazow ej instalacji wew netrznej, proszeni są o kon tak
tow anie się z kierow nikiem budow y p. Andrzejem Jankow skim lub m ajstrem budowy p. Leszkiem Ja s
trzębskim na placu buoow y przy ul. Kościelnej w Puszczykow ie, albo telefonicznie z siedzibą firm y w
Poznaniu (tel. 48 05 82) Po otwarciu sklepu specjalistycznego będzie m ożna uzgadniać w ykonanie
instalacji gazow ej bezpośrednio w sklepie. Z achęcam y m ieszkańców do w ykonyw ania w ew nętrznych
instalacji gazow ych: im w ięcej dom ów będzie przygotow anych do odbioru gazu, tym w cześniej gaz p o 
płynie ruram i i tym w cześniej zaczną być odczuw ane oszczędności finansow e zw iązane z przestawięniem się na opalanie gazem . Pam iętajm y, ze sezon grzew czy zacząć się może już pod koniec września.

Rozpoczęta budowa
gazociągu wysokiego ciśnienia
Wielkopolski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Poznaniu rozpoczął wykonywanie gazociągu wysokiego ciśnienia wiodącego od
Konarzewa do Mosiny (koło granicy z Puszczykowem). Prace na
polach uprawnych wykonywane są w okresie przerwy w wegetacji
roślin w celu zminimalizowania szkód rolniczych. Wysokociśnieniowe
rury stalowe o średnicy 250 mm są układane i spawane, a następnie
umieszczane w wykopie. Po sprawdzeniu szczelności gazociąg zostanie zasypany. WOZG przewiduje zakończenie całej budowy łącznie z końcową stacją redukcyjno-pomiarową 11° w sierpniu 1995 r.
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Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej
W dniu 28.12.94 r, odbyła się, zwołana w trybie nadzwyczajnym,
już ostatnia w 1994 r. sesja Rady Miejskiej Puszczykowa. Nadzwy
czajny termin obrad, czyli termin poza kalendarzem zwyczajnych
sesji Rady Miejskiej, wynikał z konieczności ustalenia przez Radę
wysokości podatków lokalnych w Puszczykowie i podjęcia stosow
nych uchwał przed końcem roku. Uchwały te nie mogły być podjęte
na jednej z wcześniejszych sesji zwoływanych w zwyczajnych
terminach, gdyż stosowne rozporządzenia Ministra Finansów i Rady
Ministrów, wyznaczające górne granice stawek podatków, ukazały
się dopiero w dniu 7.12.1994 r. Ustalone przez Ministerstw; Finansów
tabele stawek podatków pokazują, że urzędy centralne w dalszym
ciągu powielają ten sam stary szablon stawek podatków, jedynie
zrewaloryzowany o wskaźnik zbliżony do stopy inflacji. Ministerstwo
Finansów wyraźnie brom się przez zrewidowaniem samych zasad
poboru podatków. Widoczne jest to zwłaszcza po tabeli podatków
od środków transportu, w której pojazd jawi się jako większy lub
mniejszy luksus a kwoty podatków zupełnie nie wiążą się ze stopniem
zużywania dróg przez samochody. Jedynym novum jest ustalenie
zniżki wysokości podatku w przypadku pojazdów wyposażonych w
katalizatory spalin — ukłon w stronę ochrony środowiska naturalnego.
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W pierwszej kolejności radni dyskutowali nad projektem Uchwały
Nr 50/94/II o podatkach od nieruchomości. Radna M. Banach
zauważyła, że stawka podatku od domków letniskowych jest 9-krotnie wyższa od stawki dla domów mieszkalnych i wnioskowała o ob
niżenie jej do 0,66 zł/m2czyli do poziomu, jaki projekt uchwały prze
widywał dla budynków gospodarczych, np. szop, wiat, garaży.
Burmistrz i radny J. Napierała wyjaśnił, że rozporządzenie Ministra
Finansów przewiduje co prav/da jednakową stawkę dla domków let
niskowych i budynków gospodarczych, ale w wysokości 2,21 zł/m2.
Zarząd Miasta proponuje obniżenie stawki podatku tylko dla domków
gospodarczych (szopy, wiaty i garaże wolnostojące są mieszkańcom
potrzebne w codziennym życiu), przy zachowaniu maksymalnej
stawki dla domków letniskowych. Miasto ponosi bowiem większe
wydatki na utrzymanie otoczenia posesji z domkami letniskowymi,
których właściciele nie przyczyniają się do oczyszczania jezdni, po
boczy i chodników z ziemi lub śniegu. Przewodniczący Komisji
Budżetowej M. Thiel powiedział, że Komisja zgodziła się z tą argu
mentacją i dodał, że miasto nie może zanadto ograniczać swoich
dochodów', ponieważ w konsekwencji Regionalna Izba Obrachun
kowa, będąca organem kontrolującym finanse gmin, spowoduje
zmniejszenie przez Ministerstwo Finansów wysokości subwencji z
budżetu centralnego i miasto poniesie podwójną stratę. Radna R.
Kabza-Klatt również poparła propozycję projektu uchwały stojąc na
stanowisku, że stawki podatku nie powinny być jednakowe. Z-ca
Burmistrza radny K. Paszkowski dodał, że warunki naturalne w
Puszczykowie powodują, że wiele domów nie może być podpiw
niczonych i często jedynym możliwym rozwiązaniem jest wybudo
wanie garażu wolnostojącego, szopy itp. Właściciel nie powinien z
tego powodu płacić znacząco wyższego podatku w porównaniu z
właścicielem podpiwniczonego domu z wbudowanym garażem.
Przewodniczący Rady Miejskiej M. Hempowicz poddał wniosek
radnej M. Banach pod głosowanie. Za wnioskiem opowiedziała się
jedna osoba, przeciwko 16 a troje radnych wstrzymało się od głosu.
W głosowaniu nad uchwałą jedna osoba była przeciw i nikt nie
wstrzymał się od głosu.
Dyskusja nad projektem Uchwały Nr 51/94/11 zogniskowała się
wokół propozycji obniżenia podatku o 20% w przypadku pojazdów
wyposażonych w katalizatory spalin. Taka propozycja pojawiła się
po raz pierwszy — na wniosek Komisji Kształtowania Środowiska.
Radny J. Jopek zauważył, że katalizator jest bardzo drogi i niewielu
kierowców decyduje się na jego wymianę w przypadku uszkodzenia
lub zużycia — może stymulująca byłaby obniżka o 40%? Radni D.
Kaczmarek i St. Taraszkiewicz podkreślili, że wobec ceny nowego
katalizatora przekraczającej 1000 DM, redukcja podatku o 20% ani
nawet o 100% nie stanowi znaczącej rekompensaty. Propozycja
obniżenia podatku ma wymowę symboliczną, ukazującą troskę władz
miejskich o ochronę środowiska. Radny L. Storożuk dodał, że
samochody sprowadzane do Polski są w większości uszkodzone i
nie mamy gwarancji czy katalizatory są sprawne — musimy polegać
na wpisie w dowodzie rejestracyjnym, bez gwarancji czy bonifikata
faktycznie przysługuje właścicielowi pojazdu. Radna M. Banach
postawiła wniosek o zwiększenie stopy obniżenia podatku z 20%
do 30%. Za wnioskiem głosowało 5 radnych, przeciwko 9 i wstrzy
mało się od głosu 6 radnych, w związku z czym w projekcie uchwały
utrzymano pierwotną stopę obniżenia 20%. Ponadto w' dyskusji nad
tym podatkiem radny W. Ewicz zaproponował obniżenie podatku
również dla motocykli, które nie są używane przez cały rok, ale nie
postawił wniosku formalnego. Burmistrz J. Napierała podkreślił, że
ten podatek nie wyrównuje nadal faktu zużywania dróg i w dalszym
ciągu jest podatkiem od posiadania samochodu. Radny M. Thiel
stwierdził, że stawki podane w rozporządzeniu Ministra Finansów
są stawkami zeszłorocznymi, powiększonymi w przybliżeniu o stopę
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inflacji. Dcdat, że jeżeli teraz Rada Miejska zdecydowałaby się na
znaczne obniżki wysokości stawek podatku, to po zapowiadanym
wliczeniu podatku do ceny benzyny miasto otrzymywałoby odpo
wiednio mniej pieniędzy z tytułu udziału w podatku. Za projektem
uchwały głosowali wszyscy radni — nikt nie był przeciw ani nie
wstrzymał się od głosu.

nie uchybia możliwości korzystania przez Puszczykowo z rzeczy
wspólnej na miarę potrzeb.

W punkcie obrad "Komunikaty" radny J. Przystański, będący
delegatem Rady do Sejmiku Samorządowego Województwa
Poznańskiego, omówił IV sesję SSWP w dniu 16.12.94 r. Sesję
zdominowało sprawozdanie Wojewody Poznańskiego za pierwsze
półrocze 1994 r. oraz dyskusja nad sytuacją samorządu w Polsce.
Projekt Uchwały Nr 52/94/11o opłacie targowej nie spowodował
dyskusji. Projekt skomentował Burmistrz J. Napierała: propozycja ! Przeważał pogląd, że rozwijają się niepokojące procesy wtórnej
wzrostu opłat targowych o 25% jest poniżej poziomu inflacji. Opłaty ] centralizacji władzy i hamowania jej decentralizacji oraz obciążania
gmin dodatkowymi wydatkami (np. na dodatki do czynszów) przy
te nie stanowią znaczącej pozycji w budżecie miasta i zaledwie
zmniejszaniu udziału gmin w wydatkach budżetu centralnego (np.
wystarczają na pokrycie kosztów sprzątania targowiska. Miasto chce
deticyt środków na oświatę).
utrzymać targowiska jako udogodnienie dla mieszkańców. Wszyscy
radni głosowali za uchwałą.
Burmistrz J. Napierała zakomunikował, że zakończone zostały
negocjacje z Bankiem Ochrony Środowiska, który udzielił naszemu
Nieco szerszego komentarza wymagał projekt Uchwały Nr 53/
miastu kredytu w wysokości 8 mld zł przy stopie oprocentowania
94/11 o podatku od posiadania psów. Burmistrz J. Napierała
powiedział, że proponowana stawka jest bliska stawce z rozporzą- i poniżej 10%. Są to najbardziej korzystne dla kredytobiorcy warunki
dzenia Ministra Finansów — zaokrąglona w dół do pełnych złotych, j kredytowania gazyfikacji, jakie udało się wynegocjować z Bankiem
Ochrony Środowiska w Poznaniu. Pierwsza transza zostanie wypła
W trakcie organizowania jest schronisko-przechowalnia dla psów,
cona w styczniu 1995 r., a spłata pierwszej raty nastąpi dopiero w
które będą wyłapywane w mieście. Wiadomo, że wiele włóczących
1996 r.
się psów ma właścicieli: przy odbiorze psa właściciel poniesie koszty
opieki nad psem w schronisku. Zdyscyplinowany zostanie pobór
W "Wolnych głosach i wnioskach" p. R. Kaden po przeczytaniu
tego podatku. Radna R. Kabza-Klatt zauważyła, że zmniejszyła się
oświadczenia Przewodniczącego Rady Miejskiej M. Hempowiczaw
liczba psów bezpańskiech. Burmistrz wyjaśnił, ze zmalała migracja
ostatnim numerze "Echa” poprosiło udzielenie zgody na nagrywanie
psów z Poznania dzięki sprawniejszemu działaniu służb komunal
przebiegu sesji. Przewodniczący M. Hempowicz, przypominając
nych w Poznaniu, ponadto jest to skutek eliminacji bezpańskich psów
wykładnię prawną sformułowaną na poprzedniej sesji przez mec.
przed dwoma laty w okresie zagrożenia wścieklizną. Za projektem
M. Thiela, podtrzymał swój sprzeciw wobec nagrywania obrad przez
uchwały głosowali wszyscy radni.
osoby trzecie. Rada rozważy natomiast ewentualność nagrywania
sesji dla celów archiwalnych. Z kolei p. B. Golczak wypowiedział
Ostatnia Uchwała Nr 54/94/11 również została podjęta jedno
swoje uwagi do podjętych uchwał podatkowych i wskazał na
głośnie. Według słów Burmistrza uporządkowała ona stan prawny
potrzebę zwiększenia możliwości uprawiania drobnego handlu na
współpracy z gminą Komorniki, dotyczącej przygotowania do bu
dowy i następnie budowy oczyszczalni ścieków' w Łęczycy. Po
targowiskach.
przednia Rada Miejska I kadencji podjęła już dwie uchwały, umoż
Zamykając obrady Przewodniczący Rady Miejskiej M. Hempoliwiające wykup i zamianę gruntów, dzięki czemu gminy Puszczy
wicz złożył na ręce radnych życzenia wszelkiej pomyślności dla
kowo i Komorniki wspólnie dysponują odpowiednimi terenami. Udział
mieszkańców i całego miasta w 1995 roku.
Puszczykowa we współwłasności owych terenów wynosi 1/3 i taki
też będzie udział naszego miasta w kosztach budowy oczyszczalni.
Przyjęcie uchwały przez Radę Miejską umożliwia Zarządowi Miasta
Uchwała Nr 50/94/II Rady Miejskiej Puszczykowa
Puszczykowa zawarcie porozumienia z Zarządem Gminy Komorniki,
z dnia 28.12.1994 r.
regulującego sprawy budowy oczyszczalni (finansowanie, zarzą
w sprawie: podatku od nieruchom ości
dzanie inwestycją itp.). W odpowiednim czasie zostanie zawarte
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o opiatach i
odrębne porozumienie, regulujące eksploatację oczyszczalni. Radny
podatkach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z późn. zmianami) i art. 18 ust.
J. Przystański przypomniał pokrótce historię złej współpracy z
2 pkt 8 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U.
Mosiną w sprawie budowy oczyszczalni "południowej" i na tym tle
Nr 16 poz. 95 z późn. zmianami) oraz § 1 rozporządzenia Ministra
bardzo dobrze ocenił współpracę z Komornikami. Burmistrz zaz
Finansów z dnia 7.12.1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
naczył, że nie odcinamy się od współdziałania z Mosiną, która
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Oz.U. Nr 132 poz. 675)
realizuje w tej chwili pierwszy etap budowy oczyszczalni "połud
Rada Miejska Puszczykowa uchwala co następuje:
niowej1. Po rozbudowie oczyszczalni (II. etap) będzie w przyszłości
podłączona do niej część Puszczykówka i Szpital PKP, jeżeli
oczyszczalnia przyszpitalna będzie przeciążona. Natomiast budowa
kanalizacji w kierunku oczyszczalni "północnej" i jej eksploatacja
będą znacznie tańsze. Wydaje się więc, że zapoczątkowana została
realizacja optymalnego wariantu odprowadzania ścieków z terenu
miasta. Na pytanie radnego L. Madeja, w jaki sposób zostało
obliczone obciążenie miasta 1/3 kosztów budowy oczyszczalni,
Burmistrz odpowiedział, że podstawą był ilościowy i jakościowy
bilans ścieków. Oczyszczalnia będzie rozbudowywana w przysz
łości (II etap), tak że nie będzie obawy o jej przeciążenie. W I etapie
ścieki z Puszczykowa będą dowożone, a z Komornik doprowadzane
kolektorem. Radca prawny A. Szawelska dodała, że udział Pusz
czykowa we współwłasności gruntów (1/3) determinuje również
udział w powiększaniu jego wartości (budowle, instalacje itp.), co
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§ 1
1. Ustala się wysokość nowych rocznych stawek podatku od
nieruchomości:
1) Od budynków mieszkalnych lub ich części — 0,18 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej;
a) za powierzchnię użytkow ą budynku uważa się, w
rozum ierniu ustaw y, pow ie rzchn ię m ierzoną po
wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondyg
nacjach łącznie z piwnicami i strychami z wyjątkiem
po w ie rzch n i kla te k sch o d o w ych oraz szybów i
dźwigów;
b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część
kondygnacji o w ysokości w świetle od 1,40 tn do
2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50%;
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jeżeli w ysokość ta je s t m niejsza niż 1,40 m po
wierzchnię tę pomija się.
2) Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej — 6,63 zł od 1
m2 powierzchni użytkowej, a od powierzchni użytkowej
na cele socjalne w budynkach związanych z prow a
dzeniem działalności gospodarczej — 0,66 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej.
3) Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków:
a) od dom ków go spoda rczych (w tym szop, wiat,
garaży wolnostojących) — 0,66 zł;
b) od domków letniskowych — 2,21 zł.
4) Od budowli — 2% ich wartości.
5) Od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodar
czej — 0,22 zł;

§6
U chwała w chodzi w życie z dniem 1.01.1995 r. i podlega
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/ - / Maciej Hempowicz

Uchwała Nr 51/94/11 Rady Miejskiej Puszczykowa
z dnia 28.12.1994 r.
w sprawie: podatku od środków transportu
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o opłatach i
podatkach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z póżn. zmianami) i art. 18 ust.
2 pkt 8 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U,
Nr 16 poz. 95 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 7.12.1994 r. w sprawie podatku od środków transportowych {Dz.U.
Nr 132 poz. 676)
Rada Miejska Puszczykowa uchwala co następuje:
§ 1

b) pozostałych — 0,02 zł.
2. Za budynek uważa się obiekt budowlany um ocowany w
ziemi lub na ziemi, posiadający ściany lub słupy albo filary
oraz pokrycie dachowe.

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie (zł):
1) Od m otorowerów

3. Za grunty związane z prowadzeniem działalności gospo
darczej uważa się grunty zabudowane i niezabudowane,
służące prowadzonej działalności, a w szczególności:
1) grunty pod budynkam i produkcyjnym i, adm inistracyj
nymi, socjalnymi, hotelowymi, magazynami;

7

2) Od motocykli z silnikiem o pojemności skokowej:
a) do 50 cm3 włącznie

15

b) powyżej 50 cm 3 do 350 cm 3 włącznie

25

c) powyżej 350 cm 3

123

3) Od sam ochodów osobowych z silnikiem
o pojemności skokowej:

2) grunty pod budowlami i urządzeniami;

a) do 900 cm 3 włącznie

38

3) grunty zajęte na drogi wewnętrzne, place manewrowe,
place składowe, zieleńce oraz tereny, na których są
lub mają być realizowane zadania inwestycyjne.

b) powyżej 900 cm3 do 1300 cm 3 włącznie

69

§2

c)

powyżej 1300 cm3 do 1500 cm3 włącznie

87

d)

powyżej 1500 cm3 do 1600 cm3 włącznie

138

e)

powyżej 1600 cm 3do 1800 cm3 włącznie

217

f)

powyżej 1800 cm 3do 2000 cm3 włącznie

366

1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia m ie
siąca następującego po miesiącu, w którym powstały oko
liczności uzasadniające ten obowiązek.

g)

2. O bow iązek podatkowy w ygasa z upływem miesiąca, w
którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

i)

h) od sam ochodów marki “W arszawa”

4)

§3

2) nieruchomości lub ich części stanowiące własność ociem 
niałych inwalidów I grupy, z którymi nie zam ieszkują w spól
nie osoby bliskie, prowadzące wspólnie gospodarstwo do
mowe, posiadające w łasne źródło utrzymania,
3) nieruchomości lub ich części stanowiące własność kościołów
i innych związków wyznaniowych przekazane na cele miesz
kalne duchownych i członków zakonów.
§4
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§5
T raci m oc u ch w a la Nr 3 0 /9 3 i 3 /9 4 R ady M ie js k ie j w
Puszczykowie w sprawie podatku od nieruchomości.
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764

Od sam ochodów osobowych:
178

b) z napędem elektrycznym
5)

566
87

powyżej 2500 cm 3

a) z silnikiem nie charakteryzującym się
pojemnością skokową

Zwalnia się od podatku od nieruchomości z wyjątkiem przez
naczonych na prowadzenie działalności gospodarczej:
1) nieruchomości lub ich części zajęte przez żłobki, przed
szkola, szkoły, placówki społecznej służby zdrowia oraz
budynki komunalne,

powyżej 2000 cm3 do 2500 cm 3 włącznie
z wyjątkiem sam ochodów marki “W arszawa"

38

Od autobusów oraz sam ochodów ciężarowych przysto
sowanych do przewozu osób o liczbie miejsc do sie
dzenia łącznie z miejscem kierowcy:
a) do 15 miejsc

138

b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc

254

c) powyżej 30 miejsc

560

6) Od sam ochodów ciężarowo-osobowych
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) do 2 t w łącznie

87

b) powyżej 2 t

138

7) Od sam ochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
o ładowności sam ochodu lub nacisku na siodło ciągnika:
a) do 0,5 t włącznie

87

b)

powyżej

0,5

t do

1 t w łącznie 138

c)

powyżej

d)

powyżej

1

t

do 2

t w łą

2

t

do 4

e)

powyżej

4

t

do 6

t włą
279 t włą
5

f)

powyżej 6 t do 8 t włącznie

331

g) powyżej 8 t do 10 t włącznie

484

h) powyżej 10 t

637

8)

Od sam ochodów specjalnych

138

9)

Od ciągników balastowych

637

§ 1
Ustala się na terenie miasta Puszczykowa następujące stawki
opłaty targowej od osób fizycznych I prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonu
jących sprzedaży na targowiskach:
1) sprzedaż w małych ilościach (z kosza, wiadra, torby,
skrzynki z wyłączeniem art. przemysłowych) — bez opłaty,

10) Od ciągników rolniczych z silnikiem
o pojemności skokowej:
a)

do 4000

cm 3 włącznie

22

b)

powyżej

4000 cm 3

57

2) sprzedaż na małym stoliku, ze skrzyń, wiader, koszy,
pojemników (art. przemysłowe, żywnościowe, kwiaty)
— stawka dzienna wynosi 2,50 zł,

22

3) sprzedaż ze straganu, przyczepy, samochodu — stawka
dzienna wynosi 6,00 zł,

11) Od przyczep i naczep:
a) cam pingowych
b) o ładowności do 0,5 t włącznie

18

4) kioski ustaw ione na te renie targow isk miejskich —
włącznie 63stawka dzienna wynosi 0,50 zł od 1 m2,

c) o ładowności

powyżej 0,5 t do 1

t włącznie 38

d) o ładowności

powyżej 1 t do

5 t

e) o ładowności

powyżej 5 t do

20

f)

powyżej 20 t

o ładowności

g) pozostałych

5) 96
opłata miesięczna — staw ka dzienna x 20.
t włącznie
164
138

12) Od łodzi motorowych oraz jachtów z silnikiem
o pojemności skokowej:
a)

powyżej

200 cm3 do 1000 cm3 włącznie 63

b)

powyżej

1000 cm 3

13) Od promów

138
38

14) Od łodzi służących do zarobkowego przewozu
towarów i osób

§2
Opłaty pobiera Strażnik Miejski lub osoba upoważniona przez
Zarząd Miasta.
§3
Zarząd M iasta ustali w ykaz stałych targow isk oraz miejsc
czasowo wyznaczonych do prowadzenia handlu.
§4

138

§2
Ustala się obniżenie stawki podatku od środków transportu
dla pojazdów posiadających katalizatory lub możliwość napędu
na gaz płynny o 20%. W yposażenie ww. urządzeń musi być
potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego.

W ykonanie Uchwały powierza się Zarządow i Miasta Pusz
czykowa.
§5
Traci moc Uchwala nr 31/93 Rady Miejskiej w sprawie opłaty
targowej.

§6

§3
Podatek od środków transportowych płatny jest z góry bez
wezwania:
I rata

do 15 lutego 1995 r.

II rata

do 15 września 1995 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.1995 r. i podlega
podaniu do publicznej w iado m ości w sposób zwyczajow o
przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/ - / Maciej Hempowicz

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.1995 r.
§5
W ykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Uchwała Nr 53/94/11 Rady Miejskiej Puszczykowa
z dnia 28.12.1994 r.
w sprawie: ustalenia podatku od posiadania psów
na obszarze miasta Puszczykowa

§6
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/ - / Maciej Hempowicz

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12.01,1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z późn. zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16
poz. 95 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 7.12.1994 r. (Dz.U. Nr 132 poz. 676)
Rada Miejska Puszczykowa uchwala co następuje:

Uchwała Nr 52/94/II Rady Miejskiej Puszczykowa
z dnia 28.12.1994 r.
w sprawie: opłaty targowej
Na podstawie art. 19 ustawyzdnia 12.01.1991 r. o podatkach i oplalach
lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z późn. zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16
poz. 95 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 7.12.1994 r. (Dz.U. Nr 132 poz. 676)
Rada Miejska Puszczykowa uchwala co następuje:
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§ 1
Podatek od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych
posiadających psy.

§2
Podatek wynosi 17,00 zł od każdego psa.
§3
Podatku od posiadania psów nie pobiera się:
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1) Pod warunkiem wzajem ności — od członków personelu
przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsu
larnych oraz innych osób zrównanych z nimi na pod
stawie ustaw, umów lub zw yczajów międzynarodowych,
jeżeli nie są obywatelam i polskimi i nie mają miejsca
pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób
kalekich (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych).
3) Od o só b w w ie k u p o w y ż e j 70 lat p ro w a d z ą c y c h
samodzielnie gospodarstwo domowe — od jednego psa.
4) Z tytu łu p o s ia d a n ia psów utrz y m y w a n y c h w celu
pilnowania gospodarstw rolnych — po dwa na każde
gospodarstwo, a utrzymywanych w celu pilnowania stad
i pastwisk — bez względu na liczbę.
§4
Podatek pobiera się w po ło w ie staw e k je ż e li obow iązek
podatkowy powstał po dniu 30.06. roku podatkowego.
§5
Podatek płatny jest z góry, bez wezwania w ciągu miesiąca
stycznia każdego roku lub w ciągu 14 dni od dnia powstania
obowiązku podatkowego. Podatek płatny jest w kasie Urzędu
Miejskiego.

§6
W ykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 7
Traci moc Uchwała Rady Miejskiej nr 32/93 z dnia 20.12.93 r.

Raport Komendanta
Komisariatu Policji za 1994 r.
Komisariat Policji w Puszczykowie ma pełną obsadę etatów
(kom endant + 6 funkcjonariuszy), pracuje w systemie dwuzmianowym, ale stan bezpieczeństwa zmusza do wprowadzenia
dodatkowych służb nocnych (średnio 19 w ciągu miesiąca).
Skierowanie funkcjonariuszy do służby nocnej oraz wydłużenie
godzin przyjmowania interesantów (od 7°° do 18°°) było możliwe dzię
ki zrozumieniu problemu przez Burmistrza Miasta, który w 1991 r.
zatrudnił w niepełnym wymiarze godzin jako pracownika samorzą
dowego p. Zygmunta Bielaka i oddelegował do pracy w Komisariacie
Policji. Ścisła współpraca ze Strażą Miejską i Urzędem Miejskim
pozwala na bieżąco wymieniać uwagi, informacje i podejmować
wspólne działania. Zauważalne są pozytywne efekty pracy Komisji
Pojednawczej.
Stan bezpieczeństwa i porządku w mieście ulega poprawie,
nastąpił wzrost wykrywalności przestępstw — o 5,7% w porównaniu
z rokiem 1993. Wykrywalność przestępstw w kolejnych latach
wynosiła: 1991 — 48,0%, 1992 — 58,1%, 1993 — 68,9%, 1994 —
74,6%. Większość stwierdzonych przestępstw ma charakter kry
minalny (najczęściej włamania i kradzieże). Zatrzymano podczas
pościgu lub w toku postępowania przygotowawczego 25 podejrza
nych, w tym 12 nieletnich. W wyniku czynności dochodzeniowo-śled
czych odzyskano mienie o łącznej wartości 110 min starych zł i od
zyskano skradziony samochód o wartości 70 min starych zł. Zlik
widowano trzy grupy przestępcze, w tym dwie dokonujące włamań
do samochodów i jedną uprawiającą proceder wymuszeń, czynów
lubieżnych i gwałtów zbiorowych.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.1995 r. i podlega
ogłoszeniu w sposób zw yczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/- / Maciej Hempowicz

Uchwała Nr 54/94/11 Rady Miejskiej Puszczykowa
z dnia 28.12.1994 r.
w sprawie: zawarcia przez Gm iny Komorniki i Puszczy
kowo porozum ienia dotyczącego zadania publicznego
budowy oczyszczalni ścieków w Łęczycy
Na podstawie art. 74, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 7 ust. 1 13 ustawy z dnia
8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 poz. 95 z póżn.
zmianami)

Z agrożenia w ykroczeniam i
Za wszelkiego rodzaju wykroczenia nałożono 544 mandaty karne
na łączną sumę 79 min starych zł, przeprowadzono także 567
rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych, odstępując jednocześnie
od ukarania. Skierowano łącznie 22 wnioski do Kolegium ds.
Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu, w tym 9 wniosków
o ukaranie kierowców, w stanie nietrzeźwym prowadzących pojazdy.
Przeprowadzono łącznie 289 interwencji domowych, mieszka
niowych, lokalowych i in.; zebrano 482 wywiady od upoważnionych
instytucji. Zatrzymano i przekazano celem odbycia kar pozbawienia
wolności 35 osób, wylegitymowano w różnych porach dnia i nocy
1070 osób. Powyższe wyniki uzyskano dzięki zastosowaniu
niekonwencjonalnego systemu pracy funkcjonariuszy, odpowiednim
posunięciom kadrowym, wprowadzeniu służb nocnych oraz bardzo
dużemu poświęceniu i zaangażowaniu wszystkich funkcjonariuszy
Komisariatu Policji.

Rada Miejska Puszczykowa uchwala co następuje:

§ 1
Rada M iejska upow ażnia Zarząd M iasta P uszczykow a do
pow ierzenia G m inie Kom orniki zadań w zakresie budowy
wspólnej dla obu gmin oczyszczalni ścieków w Łęczycy.

Z a d a n ia na 1995 r.
W r-ozpoczętym roku Komisariat Policji w Puszczykowie stawia
przed sobą następujące zadania:
1. Utrzymanie wykrywalności przestępstw na niezmniejszonym po
ziomie.

§2

2.

Rada Miejska upow ażnia Zarząd Miasta do zawarcia poro
zum ienia w sprawie, o której mowa w § 1.

Kontynuowanie służb patrolowo-obchodowych ze szczególnym
uwzględnieniem wprowadzania służb nocnych.

3.

Przeprowadzanie kontroli radarowych na wysokości szkół pod
stawowych.

4.

Przygotowanie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 do egza
minu na karty rowerowe i motorowerowe.

5.

Udzielanie wszelkiej pomocy Mieszkańcom miasta.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/ - / M adej Hempowicz
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Komendant Komisariatu Policji
/-/asp. Tadeusz Andraszyk
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Z

życia

Uroczystość wigilijną w Szkole Podstawowej Nr 1 w dniu 22
grudnia 1994 r. uświetniła swoim przybyciem dr Wanda Błeńska,
zaproszona wraz z ks. dr. Ambrożym Andrzejczakiem — autorem
komentarzy do filmów o pracy lekarki w Afryce, przez Dyrekcję
Szkoły i Radę Rodziców. Przy stole wigilijnym zasiedli również
Burmistrz J. Napierała oraz przedstawiciele Rady Rodziców: K.
Kaczmarek, K. Norek. H. Kaźmierczak i M. Nowak, a także dyrekcja
szkoły z gospodarzem uroczystości — dyrektorem Wł. Kaczmarkiem.
Po serdecznym powitaniu z kwiatami, dzieci z kl. Vlb przedstawiły
barwne “Jasełka” w reżyserii B. Przybył, ze scenografią P. Łuka
szewskiego i v/opracowaniu muzycznym H. Ziemkiewicz. Finałem
przedstawienia było tradycyjne łamanie się opłatkiem,
W drugiej części uroczystości przypadło mi w udziale pro
wadzenie rozmowy dzieci z dr Wandą Błeńską. Uczniowie wcześniej
zapoznali się z pracą lekarki: oglądali filmy wyświetlane na
katechezie i lekcjach wychowawczych ("W sercu Afryki” , “ Po
żegnanie z Ugandą"), dzięki czemu mogli przygotować wiele pytań.
Honorowy gość ujął nas swą serdecznością i ciepłem. Radosnym
akcentem, kończącym uroczystość, było przybycie Świętego
Mikołaja z workiem słodkich prezentów. Nikt nie został pominięty.
Gości obdarowano stroikami wykonanymi przez uczniów a na
pożegnanie dr Wanda Błeńska złożyła dzieciom życzenia świąteczne
w języku luganda.
We wczesnych latach swego dzieciństwa, od 1911 do 1914 roku
przyszła lekarka trędowatych mieszkała w Puszczykowie — tę
informację przekazał mi ks. dr A. Andrzejczak, były proboszcz mojej
rodzinnej parafii w Łodzi k. Stęszewa i właśnie dzięki niemu 6 lat
temu poznałam “Doktę”. Urodziła się 30.10.1911 r. w Poznaniu.

szkół
Studia medyczne ukończyła na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Poznańskiego w I934 r. W 1950 r. dr Wanda Błeńska przybyła do
Ugandy i rozpoczęła pracę w leprozorium w Bulubie, założonym
przez Zgromadzenie SS. Franciszkanek. Wkrótce dzięki jej talentowi
organizacyjnemu i wytrwałej pracy zaczęły powstawać w Ugandzie
filie terenowych stacji leczniczych trądu, których liczba sięga dziś
prawie stu. Rozpoczęła badania naukowe nad szczepionką przeciwtrądową i przygotowywała ugandyjskich studentów i lekarzy do
opieki nad trędowatymi, m.in. poprzez zorganizowanie dwuletniego
specjalistycznego szkolenia personelu medycznego ("Leprosy As
sistants”). Otrzymała za swą pełną poświęcenia pracę 17 odznaczeń,
w tym trzy odznaczenia papieskie i Krzyż Komandorski z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski, nadany przez Prezydenta RP w 1993 r.
W uznaniu jej pracy i osiągnięć ośrodek w Bulubie przyjął w 1993 r.
oficjalną nazwę "Wanda Bter'iska's Training Centre” , a Uniwersytet
Makarere w Kampali, w którym nauczała na Wydziale Lekarskim,
nadał jej tytuł “Honorary Clinical Lecturer”. W grudniu 1994 r. został
jej nadany tytuł Doctor Honoris Causa przez Akademię Medyczną
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Serdecznie dziękuję Dyrekcji Szkoły, Radzie Rodziców i wszy
stkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do zorganizowania
tej uroczystości. Oby spotkań z ludźmi o tak wielkim autorytecie
było jak najwięcej.
Aleksandrii Jerzykie wic/.

“O w siakow a za d y m a ” w S zk o le N r 1
Pomysł imprezy szkolnej wspierającej Orkiestrę Świątecznej
Pomocy w zbiórce pieniędzy na pomoc cierpiącym na choroby
nowotworowe powstał w listopadzie ubiegłego roku. Początek dały
dwie nauczycielki Beata Markowska i Anna Kempińska oraz
katecheta brat Zbigniew Godlewski. Sami pomysłodawcy nie
przypuszczali, że do imprezy włączy się tak dużo osób, że dzieci i
młodzież szkolna lak licznie wezmą udział zarówno w zbiórce
pieniędzy jak i w przygotowaniach poszczególnych części imprezy,
prześcigając się w pomysłach.
Impreza odbyła się 14 stycznia br. w Szkole Podstawowej Nr 1.
Na początku wystąpiły — zaproszone przez Zbigniewa Gorzelannego — koszykarki Olimpii Poznań, które przed meczem pokazowym
opowiedziały o swojej karierze sportowej i planach na przyszłość.
Kolejnym wydarzeniem sportowej części programu była prezentacja
wschodniej sztuki walki TaeKwon-Do w wykonaniu zawodników AZS
Poznań i najmłodszych adeptów tej sztuki ze Szkoły Podstawowej
Nr 2. Wiele emocji wzbudziła aukcja prowadzona przez Piotra Łuka
szewskiego i brata Zbigniewa Godlewskiego. Pod młotek poszły wy
różniające się prace uczniów, obrazy p. Silskiego, książki darowane
przez dr A. Zwolską i p. Smok z Rogalinka. Znaczna część ofero
wanych obrazów i książek znalazła nabywców; ceny wahały się od
tysiąca do miliona starych złotych (za jedną z dwóch wystawionych
na aukcji kopii obrazów Kossaka).
Muzycznym przerywnikiem były występy zespołu "Atari” i grupy
młodych amatorów muzyki disco z Liceum Ogólnokształcącego w
Puszczykowie. Widownia uznała to za zaproszenie na parkiet i
skwapliwie wykorzystała okazję. Po dawce decybeli nastało łagod
niejsze muzykowanie: najmłodsze dzieci miały swój wielki dzień,
mogąc publicznie zaprezentować taniec i śpiew. Grupa teatralna z
L.O. w Puszczykowie przedstawiła starannie przygotowany spektakl
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"Dziura — czyli tajemnica pewnej pracowni naukowej", dzielnie
pokonując trud złej akustyki szkolnej sali gimnastycznej. W pełni
profesjonalnie, z wprawą gwiazdy obytej z mikrofonem i estradą, radziła
sobie z akustyką Małgorzata Ostrowska, która z prostotą i naturalnością
rozmawiało z ósmoklasistami o swojej karierze artystycznej i związanych
z nią przeżyciach. Na zakończenie wspólnie zaśpiewano "Przeżyj to
sam”. Samorząd klas starszych bawił ponadto publiczność programem
"Czar randki i pary w ciemno", zainspirowanym przez znane programy
telewizyjne, lecz nie naśladującym ich.
Nad całością imprezy czuwała Beata Markowska, wspomagana
organizacyjnie i technicznie (nagłośnienie) przez Małgorzatę Kamińską, Tomasza Mazura, Zbigniewa Gorzelannego, Piotra Łukaszew
skiego, Renatę Kulkę i brata Zbigniewa. W imprezie aktywnie uczestni
czyli dyrektor szkoły Włodzimierz Kaczmarek i jego zastępca Ewa
Budzyńska. Jaki był efekt finansowy- imprezy? Otóż pieniądze uzys
kane z aukcji oraz dobrowolnych datków dały w sumie ponad 15 min
starych złotych, a przed imprezą uczniowie zebrali około 12 min starych
złotych. Łącznie z pieniędzmi zebranymi w L.O., w Szkole Podstawowej
Nr 2 i w niektórych sklepach, zebrano w Puszczykowie ponad 40 min
starych złotych Akcja trwa do końca stycznia!
Szkolna impreza w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
miała bogaty, zróżnicowany program i trwała od rana do późnego
popołudnia. W głośnym i szybkim rytmie tego dnia nie zgubiono
głównego celu — pozostał nim drugi człowiek, mały człowiek ze swoim
ogromnym cierpieniem.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby laki dzień zdarzył
się w Puszczykowie, dedykuję z a"Gazetą Wyborczą” z dnia 13 stycznia
1995 r. słowa czytelniczki: "Jestem matką dziecka, które zostało
wyleczone z choroby nowotworowej. Chciałam serdecznie wszystkim
podziękować, którzy wzięli udział w akcji "Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy" i życzyć im, aby ich dzieci nigdy nie zachorowały..."
Alicja Banaszak

N ow e kontakty L iceum
W dniach 24-26 listopada ub.r. Liceum Ogólnokształcące w
Puszczykowie gościło grupę osób z Rosmalen w Holandii. Przybyli:
pani Woerkom, pan Van der Oord, pan Holland — reprezentujący
Rodenbuch College w Rosmalen oraz pan Koppes — przedstawiciel
władz miejskich Rosmalen. Wizyta zainspirowana została umowami
międzynarodowymi zawartymi pomiędzy Województwem Poznańskim
a okręgiem Północnej Brabancji w Holandii (okolica Einthowen) i miała
na celu przygotowanie gruntu pod przyszłą wymianę oraz zapoznanie
się z warunkami, jakimi dysponuje szkoła i miasto.
Wizyta przebiegała w przyjemnej i przyjacielskiej atmosferze i mimo
że została skrócona z powodu wcześniejszego niż planowano wyjazdu
Holendrów, to umożliwiła im zapoznanie się z walorami Puszczykowa i
przede wszystkim spotkania z niektórymi osobami, aktywnie
działającymi w mieście. Stąd też oprócz spotkania z dyrekcją i
młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w spotkaniu z
Burmistrzem Puszczykowa J. Napierałą; gościli też w Muzeum-Pracowni
Arkadego Fiedlera, oprowadzani przez syna i wnuka pisarza. Zapoznali
się również z możliwościami akomodacji, wyposażeniem MOSiR-u oraz
sposobami dydaktycznego wykorzystania Muzeum Przyrodniczego.
Wieczorem gościli w p. M. Masełkowskiej, kontynuując rozmowy z
dyrekcją L.O. w już nieco mniej oficjalnym nastroju.
Drugi dzień dwudniowej wizyty poświęcono na zwiedzanie okolic
Puszczykowa oraz krótką prezentację walorów Poznania. Goście
zwiedzili pałac w Rogalinie i zamek w Kórniku; zaskoczeni bogactwem
zbiorów historycznych i pięknem zgromadzonych dzieł sztuki z coraz
większym zapałem podchodzili do koncepcji wymiany. Poznań ze swą
mieszaniną nowoczesnej i starej zabudowy przekonał gości, że Polska
jest zdecydowanie państwem europejskim, mającym niebagatelny
wkład w tworzenie dziedzictwa kulturowego fcuropy.
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Wizytę zakończono ustaleniem, że kontakty pomiędzy szkołami
będą rozwijane, czemu będzie służyć wizyta delegacji naszego Liceum
w Rosmalen w połowie 1995 roku. Do tego czasu strony określą zakres
planowanej wymiany oraz przeprowadzą wstępne działania przygoto
wawcze. Podczas planowanej rewizyty delegacja Liceum zapozna się
z warunkami zakwaterowania i pracy, przygotowanymi dla grupy ucz
niów z naszej szkoły.
Dyrekcja Liceum otrzymała już list od Dyrektora szkoły w Rosmalen
pana Fransa Claarensa z podziękowaniami z aserdeczne przyjęcie
holenderskich gości i potwierdzeniem woli rozwijania długotrwałej
współpracy. Tak pozytywna reakcja może cieszyć. Miejmy nadzieję,
że będzie to początek szerokich kontaktów naszego Liceum, zwłaszcza,
że przygotowujemy się do współpracy ze szkołą w Szwecji.
/-/M a d e j Durczewski
c.d. rubryki "Z życia szkól" na następnej stronie.

Zasady zimowego utrzymania dróg
Śliskość zimowa jest zjawiskiem występującym na drogach na skutek
tworzenia się warstwy lodu albo ubitego śniegu. Przybiera ona forrnę:
— gołoledzi,
— lodowicy,
— zlodowaciałego ubitego śniegu.
Zapobieganie występowaniu śliskości polega na uodpornieniu na
wierzchni drogi przeciw powstawaniu na niej warstwy lodu poprzez pokrycie
jej środkami chemicznymi, obniżającymi temperaturę zamarzania wody.
Likwidacja śliskości polega na usuwaniu z nawierzchni drogi lodu
przy użyciu środków chemicznych lub mechanicznych.
Uszorstnianie lodu polega na posypywaniu nawierzchni kruszywem,
przez co zwiększa się przyczepność kół pojazdu do nawierzchni.
Środki stosowane do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej:
— chlorek wapnia,
— chlorek magnezu,
chlorek sodu (sól kamienna).
Materiały stosowane dc uszorstniania lodu lub zlodowaciałego śniegu:
— piasek,
— żużel kotłowy (szlaka),
— mieszanina piasku i żużla.
Stosowane w drogownictwie chlorki działają szkodliwie na stal, powłoki
ochronne, betony (zwłaszcza chude betony i grunty stabilizowane cemen
tem) oraz na spękane nawierzchnie bitumiczne. Koncentracja tych środków
w glebie również wykazuje szkodliwy wpływ na roślinność przydrożną. Z
powyższych względów władze miasta Puszczykowa wprowadziły zakaz
używania środków chemicznych do zimowego utrzymania dróg i dlatego
reaiizuje się uszorstnianie nawierzchni przy zastosowaniu piasku i żużla
kotłowego. W przypadku opadów śniegu prace drogowe polegają na od
śnieżaniu i posypywaniu szlaką lub piaskiem.
Na terenie miasta Puszczykowa ustalono trzy kategorie kolejności
zimowego utrzymania dróg:
I
— główny ciąg komunikacyjny: trasa autobusu + ul. Dworcowa oraz
główny ciąg ulic na Starym Puszczykowie,
II — inne ulice utwardzone,
III — pozostałe ulice miasta.
W czasie intensywnych opadów śniegu lub wystąpienia śliskości, głów
nym zadaniem służb drogowych jest utrzymanie przejezdności na drogach
I. kategorii. Gdy sytuacja na tych drogach zostaje opanowana, kieruje się
sprzęt na ulice II. kategorii. Do zwalczania śliskości używana jest pługo
piaskarka oraz rozsiewacz rolniczy. Jednorazowa akcja oczyszczania mias
ta z opadów śniegu trwa około czterech godzin. W przypadku wystąpienia
ciągłych opadów śniegu, sprzęt jest stale zatrudniony na drogach I. kolej
ności, gdyż głównym zadaniem jest utrzymanie przejezdności ciągu
komunikacyjnego i zapewnienie łączności autobusowej.
Nie tylko służby miejskie odpowiedzialne są za utrzymanie ciągów
komunikacyjnych. Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska nakłada
na właścicieli nieruchomości przylegających do ulicy obowiązek utrzymania
porządku i czystości oraz odśnieżania chodników w okresie zimowym.
opr. Barbara Mulczyńska-Dywan
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Stulecie urodzin A rkadego Fiedlera

W ramach kuratoryjnej wizytacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Puszczykowie została przeprowadzona w dniu 28.11.94 r., w
obecności wizytatora p. Barbary Gorzelannej, narada klasowa w
klasie Va, zapoznająca z życiem i twórczością Arkadego Fiedlera.
Pretekstem była stuletnia rocznica urodzin dziadka jednego z
uczniów. Lekcja była jednocześnie realizacją cyklu poznawania
wybitnych Wielkopolan. Następnie — przed wyjazdem autokarem
do Poznania — wychowawca p. Danuta Krzyżostaniak podkreśliła
istotę kulturalnego zachowania w miejscach publicznych a zwłaszcza
w miejscach ważnych dla kultury i historii. W Poznaniu uczniowie
uczestniczyli w odsłonięciu tablicy pamiątkowej, wmurowanej w
ścianę domu na rogu ul, Paderewskiego i Murnej, gdzie przed stu
laty urodził się A, Fiedler. W uroczystości wzięła udział delegacja
władz miasta, rodzina i grono przyjaciół, a także przedstawiciele
szkół noszących imię pisarza. Po uroczystości uczniowie udali się
do Biblioteki Raczyńskich, gdzie otwarto wystawę "Świat mnie wabił” ,
zorganizowaną przez synów znanego podróżnika, Arkadego i Marka
Fiedlerów.

Dyrekcja, grono peda
gogiczne, Rada Rodziców
i pracownicy administra
cyjno-obsługow i Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Pusz
czykowie spotkali się 22
grudnia 1994 r. przy wigi
lijnym stole w restauracji “ Hubertus". Tradycyjnego karpia poprze
dziły życzenia Dyrektora szkoły p. Henryka Stybaniewicza, prze
wodniczącej Rady Rodziców p. Ewy Piechowiak i brata Hieronima
Majki. Wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem, życząc sobie lep
szego 1995 roku, a śpiewane wspólnie kolędy wprowadziły wszy
[
stkich w świąteczny nastrój.
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W ieczór z kolędą angielską

Listy, opinie
Do Urzędu Miejskiego wpłynęło w dniu 16.12.94 r. kuriozalne
pismo od P.T. Wydawcy 11Głosu Puszczykowa". Pismo to cytujemy
poniżej w całości z ubolewaniem konstatując, że ‘ falandyzacja" i
“ kołodkowanie' prawa (terminy zasłyszane w radio i TVP) zbłądziły
już pod strzechy.
Puszczykowo I5.XIJ.i994 r.
Wydawca "Echu Puszczykowa”:
Radu Miejska i Zarząd Miasta Puszczykowa
ui. Podleśna 4
62-040 Puszczykowo

W poniedziałek 19 grudnia odbył się w świetlicy “Dwójki” Wieczór
z kolędą angielską, zorganizowany przez Szkołę Języka Angiel
skiego "SYSTEM". Spotkanie prowadziła p. Roma Durżewska-Zięba;
obecni byli również dyrektor szkoły p. Henryk Stybaniewicz i
wizytator p. Barbara Gorzelanna. Oprócz śpiewania angielskich
kolęd przy gitarowym akompaniamencie p. Gogojewicza. odbyło się
również dużo konkursów wymagających znajomości języka angielskiego, bystrości i refleksu. Niektórzy z około pięćdziesięciu uczes
tników spotkania przynieśli słodycze, którymi częstowano się w
przerwach. Szkoda tylko, że pomimo świetnego przygotowania
repertuaru i oprawy plastycznej, publiczność nie w pełni doceniła
wysiłek organizatorów i impreza przerodziła się po pewnym czasie
w hałaśliwą pogawędkę.
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Prze wodniczący Ucznio wskiej R;uly Szkoły j
/ - / Andrzej Biumczyński \
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Uprzejmie wzywam wydawcę “Echa Puszczykowa” do
niezwłocznego, dobrowolnego zaniechania darmowego rozdaw
nictwa po domach i mieszkaniach mieszkańców Puszczykowa
wydawnictwa “Echo Puszczykowa” — RPR 94/91 nr 250.
W/w rozdawnictwo jest sprzeczne z ustawą z dn. 16.IV.93
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w szczególności z:
1) ait. 3 ust. 1 tej ustawy, stanowiącym iż: ‘czynem nieuczciwej
konkurencji jest działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami,
jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy”.
Rozdawnictwo prasy nie mieści się w dobrych obyczajach
w Polsce nie jest, o ile nam wiadomo, nigdzie stosowane, a
“Echo Puszczykowa” jest tutaj niechlubnym wyjątkiem.
Jest to również działalność zagrażająca i naruszająca interes
naszego wydawnictwa, ponieważ po otrzymaniu darmowej
gazety mieszkańcy są mniej skorzy do kupowania naszego
“Głosu Puszczykowa”.
2) art. 3 ust. 2 tej ustawy, stanowiącym iż “czynami nieuczciwej
konkurencji jest utrudnianie dostępu do rynku”. Rozdaw
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nictwo diirmowe w sposób oczywisty utrudnia nam dostęp
do rynku, gdyż popyt na informację jest ograniczony i po
zaspokojeniu go w wyniku rozdawnictwa, zmniejszeniu
ulega popyt na informację płatną.

stosow ana przez organy sam orządu, nie jest sprzeczna z
dobrymi obyczajami i jest praktykowana przez inne gminy,
np. Kraków', gdzie “Gazeta Domowa” dostarczana jest miesz
kańcom miasta nieodpłatnie.

3) art. 15 tej ustawy, stanowiącym iż “czynem nieuczciwej
“Echo Puszczykowa” jest periodykiem o ograniczonej treści
konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu
i w żaden sposób nie utrudnia dostępu do rynku innym
do rynku, w szczególności przez sprzedaż towarów lub usług
czasopismom, których zakres tematyczny ma inny charakter,
poniżej kosztów ich w ytw orzenia lub zakupu w celu
lub wydawanym przez ugrupowania o określonej orientacji
eliminacji innych przedsiębiorców”. Rozdawnictwo jest
politycznej.
swoistą sprzedażą “za darmo” i w oczywisty sposób poniżej I
R ada M iasta Puszczykow a odniesie się do zarzutów
kosztów. Cel eliminascji innych wydawców prasy jest dla
stawianych w W aszym piśmie na najbliższej Sesji, która
nas również oczywisty, gdyż wynika on z rozmów, jakie
odbędzie się w lutym br.
redaktor naczelny “Głosu Puszczykowa” p. Ryszard Kaden
Przewodniczący Zarządu
przeprowadził z urzędnikami Urzędu Miejskiego, podczas
/ - / Janusz Napierała
których wyrażali oni satysfakcję z trudności w utrzymaniu
się na rynku “Gazety Puszczykowskiej” . Wynika to również
z zaistniałego faktu upadku “Gazety Puszczykowskiej”,
która w 1994 r. ukazała się zaledw ie 3 razy (marzec,
Rola prasy lokalnej polega nie tylko na informowaniu o tym co
czerwiec, wrzesień), podczas gdy w latach poprzednich
dzieje się w sąsiedztwie, okolicy, gminie — jest ona strażnikiem małej
wychodziła co miesiąc. W ynika to także z użycia (a właś
demokracji. Ale czy zawsze?
ciwie nadużycia) “Echa Puszczykowa” w celach politycz
Jakie są szanse, aby Puszczykowo posiadało własną, niezależną
nych podczas ostatnich wyborów samorządowych, kiedy
gazetę, nie podlegającą wpływom wydawcy, sponsora? Odpowia
to zamieszczono w nim artykuł brutalnie i kłamliwie szka
dam — żadne: w warunkach małego, podpoznańskiego miasteczka,
lujący przeciwników politycznych ówczesnego i obecnego
liczącego niewiele ponad 8000 mieszkańców, każda wydawana
burmistrza i jego ugrupowania.
gazeta musi być w jakiś sposób sponsorowana — chyba, że jej
4) art. 16 ust. 1 pkt. 5 tej ustawy, który stanowi iż: “czynem
nakład przekroczy 4000 egzemplarzy (przy sprzedaży 100%), albo
nieuczciwej konkurencji jest reklama, która stanowi istotną
jej koszty całkowite pokryją dochody z reklam — ale wówczas
ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez
przestanie być gazetą i pełnić rolę, o której pisałam na wstępie.
przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów”.

Czy może być niezależna?

Towarem jest tutaj “Echo Puszczykowa”. Klientami są w
tym wypadku podatnicy, mieszkańcy Puszczykowa, którym
dostarcza się do ich mieszkań “Echo Puszczykowa” na ich
koszt (z płaconych przez nich podatków) bez otrzymania
od nich jakiegokolwiek zamówienia.

W Puszczykowie, liczącym niewiele ponad 1800 gospodarstw
domowych, tak wysokiej sprzedaży się nie osiągnie, dochody z
reklam imponujące też nie są, a wydawanie gazety winno być
przedsięwzięciem gospodarczym jak każde inne i na stałe nie może
opierać się na pracy społecznej redagujących autorów i kolporterów.

W wypadku nie spełnienia naszego żądania będziemy,
niestety, zmuszeni wystąpić z pozwem do sądu.

W Polsce ukazuje się niewiele ponad 1500 pism lokalnych (na
2500 gmin; na terenie niektórych z nich po 2-3 tytuły), z czego
samorządy lokalne wydają 644 tytuły, 364 — spółki wydawnicze i
osoby prywatne, 103 tytuły — towarzystwa miłośników miast, ziem, a
418 tytułów wydają parafie oraz oddziały terenowe partii politycznych.

Ponieważ przyjmujemy, iż w/w przekroczenie prawa miało
miejsce z powodu jego nieznajomości, mamy nadzieję, że
wszystko odbędzie się bez sądu i alarmowania opinii publicznej
naszego miasta.
Równocześnie informujemy, że za przestępstwa z tytułu
dokonania czynu nieuczciwej konkurencji odpowiadają także
współsprawcy i osoby określone w art. 422 Kodeksu Cywil
nego: pomocnicy i nakłaniający a więc członkowie zarządu i
radni. Ich odpowiedzialność jest solidarna.
Z poważaniem
/-/M ariusz Waszak, wydawca
/ - / Ryszard Kaden, redaktor naczelny
“Głosu Puszczykowa ”
Redakcja powstrzymuje się od polemizowania z treściami
zawartymi w powyższym piśmie, ponieważ polemizować można z
odmiennymi poglądami, ale nie z naginaniem litery prawa i wycią
ganiem fragmentów zdań z kontekstu semantycznego całych parag
rafów ustawy. Przytaczamy poniżej odpowiedź Zarządu Miasta
Puszczykowo i 995-01-1S
Wyda wca ' ‘Głosu Puszczyko wa ’
“SELECTA ”
E M . Waszak
ul. Wrocławska 6
61-837Poznań
Uprzejmie informuję, że “Echo Puszczykowa” jest infor
matorem wydawanym przez Zarząd i Radę Miasta Puszczykowa.
Zarząd stoi na stanowisku, iż zarzuty zawarte w Waszym
piśmie są bezzasadne. Szeroka informacja społeczności Miasta, |

€cho

Puszczykowo

Władze gminy zobowiązane są do informowania członków
wspólnoty o podejmowanych inicjatywach, funkcjonowaniu organów
samorządu. Zadanie to realizowane jest w różny sposób: w gminach,
gdzie istnieją warunki do wydawania gazety dochodowej, informacja
ukazuje się na jej łamach — chyba, że władze chcą wydawać własny
informator; mogą też wspierać gazetę obcą, zamieszczając na jej
łamach odpłatnie własne informacje, mogą wydawać własną gazetę
(nie informator, ale właśnie: gazetę).
Prawie pięcioletni okres redagowania i wydawania "Gazety
Puszczykowskiej” upoważnia mnie do stwierdzenia, że w Puszczy
kowie nie ma szans na ukazywanie się w pełni niezależnej gazety
— z powodu ograniczonych możliwości sprzedaży nakładu i ros
nących kosztów druku, składu, papieru, a wreszcie konieczności
zapłaty za wykonaną pracę autorom, redaktorom.
“Echo Puszczykowa" ukazuje się jako organ Rady i Zarządu
Miasta. "Głos PuszczykOY/a" wydaje grupa popierająca Unię Polityki
Realnej, co nie pozostaje bez wpływu na jego treść i sposób
informowania a także cele jakie chciałby osiągać i niewątpliwie
osiąga. Czy będzie on pełnił rolę strażnika demokracji? Czy będzie
informował obiektywnie?
Odpowiedź pozostawiam Czytelnikom, mając przy tym nadzieję,
że zrealizuje zamiar wydawania gazety pewien mój niedawny
rozmówca. Planowany jej zasięg (od Brodnicy, przez Mosinę,
Puszczykowo i Luboń) dawałby mu pewną szansę.
Krystyna Sorbian-Góral
Prezes Stowarzyszenia Prasy Lokalnej
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