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PUSZCZYKOWA
M ł o d z i e ż y i dzieciom powracającym z
wakacji ż yczymy znajdowania przyjemnoci w nauce i zrealizowania marzeń o po
dróż ach w czasie następnych wakacji.
□

D g rze w a n ie m ie s z k a ń i b u d y n k ó w

7btiżająca się jesień, a za nią zima każe się zastanowić nad wy^ b o rem sposobu ogrzewania mieszkania, domu lub innego
mdynku użytkowego. Kryterium wyboru musi obejmować trzy
;lementy: koszty, pracochłonność oraz ilość odpadów i zanie:zvszczenie środowiska.
Mieszkańcy Puszczykowa mogą używać następujące nośniki
aiergii cieplnej: drewno, węgiel (koks), olej napędowy (brak w
landlu oleju opałowego) i energię elektryczną. Poniżej przedtawione zostały dane o zużyciu poszczególnych materiałów
grzewczych, oparte o kilkunastoletnie doświadczenia jednego z
nieszkańców Puszczykowa. Da to pogląd na realne zużycie
:r.ergii w dwupoziomowym domu o powierzchnuiżytkowej 180 m
kubaturze (po obmiarze zewnętrznym) 660 m . Dom, z płaskim
łachem, zbudowany w 1975r. był ogrzewany drewnem, węglem oraz
nergią elektryczną. Temperatura preferowana przez użytkowni:ów domu wynosiła 18°-19°C.
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1. O p a la n ie d re w n e m
Kłopoty z zakupem węgla w ilości potrzebnej do ogrzania do
mu zmusiły właściciela do częściowego zastąpienia węgla drew
nem, irz e z dwa okresy p-zewcze zużyto oprócz 8 ton węgla około
30 m drewna dębowego. We wcześniejszych i późniejszych sezo
nach grzewczych zużywano przeciętnie 8 ton węgla rocznie. Moż
na zatem prająć, że rezygnując całkowicie z węgla, należałoby
zakupić 30 m' drewna (dębowego) na jeden sezon.
Ogrzewanie domu drewnem wiąże się z dużą pracochłonno
ścią oraz z koniecznością częstego dokładania drewna do pieca.
Nieodzowne jest też posiadanie piły elektrycznej lub spalino
wej, ułatwiającej pocięcie drewna. Średnio dziennie trzeba
przeznaczyć 30-60 minut na przygotowanie dziennego zapasu
opału, a czas między kolejnymi wsadami do pieca nie będzie zi
mą dłuższy niż 1 ,5-2 godziny.
Zgromadzenie zapasu drewna na cały sezon wymaga też
przeznaczenia odpowiednio dużego placu na jego składowanie
i przygotowanie do palenia. Główną zaletą opalania drewnem
jest niewielkie zanieczyszczenie środowiska. Ilość odpadów wa-
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jako nawóz w uprawach przydomowych.

2. Opalanie węglem

□

Węgiel - obecnie podstawowy u nas nośnik energii cieplnej oprócz znanych powszechnie zalet ma niestety wady. Jak wspo
mniano, na ogrzanie domu o powierzchni 18Ó m potrzeba ok.
8 ton węgla w ciągu sezonu. Pomijając sprawę ceny, kupno wę
gla nie nastręcza obecnie większych trudności. Węgiel jednak
bardzo zanieczyszcza środowisko: w dobrym węglu kamiennym
może znaleźć się nawet do 1% siarki oraz do 10% składników
mineralnych (popioły). Spalając zatem 8 ton takiego węgla na
leży się liczyć z emisją do atmosfery ok. 80 kg siarki i nie mniej
szej ilości pyłu oraz z pozostałością kilkuset kilogramów
popiołu. Dodajmy, że siarka jest emitowana w postaci gazowe
go dwutlenku siarki (a to już daje 160 kg, lub 2,5 m ), który łą
cząc się z wodą spada na ziemię w postaci kwaśnego deszczu
(200 kg kwasu siarkawego).
Do niedawna spalano na terenie Puszczykowa od 10 do 11
tysięcy ton (!) węgla rocznie. Jeżeli się przyjmie, że tylko 1%
produktów spalania węgla jest emitowane przez kominy do at
mosfery, to ilość pyłu można oszacować na 100 ton, a ilość
związków siarki na 200 ton rocznie. Wyniki pomiarów wskazu
ją, że na teren Puszczykowa spada w ciągu roku ok. 120 ton py
łu. Porównując te liczby nie można twierdzić, że opadające pyły
pochodzą głównie od "naszych sąsiadów. Przedstawione dane
dotyczą węgla kamiennego. Przy spalaniu brykietów, miału,
mułu oraz węgla brunatnego ilość siarki i pyłu może być dwu- i
trzykrotnie większa.

3. Ogrzewanie energią elektryczną

□

Gdyby rozpatrywać nośniki energii cieplnej tylko ze względu
na zminimalizowanie pracochłonności oraz ich wpływu na śro
dowisko, to energia elektryczna znalazłaby się na pierwszym
miejscu. Niestety, trzeba jeszcze uwzględnić czynnik ekonomi
czny oraz odpowiedni stan linii energetycznej, pozwalający na
zwiększony pobór energii.
W analizowanym przykładzie domu mieszkalnego stosowano
do ogrzewania energię elektryczną przez dwa ostatnie sezony
(lekkie zimy). Zużycie energii na ogrzewanie wynosiło ok.
41.000 kWh rocznie. Koszt ogrzewania zależy oczywiście od
proporcji zużycia energii w porze dziennej i nocnej.

4. Ogrzewanie olejem napędowym

D

W Puszczykowie są już domy, w których do opalania stosuje
się olej napędowy. Jest on znacznie mniej uciążliwy dla środo
wiska niż węgiel, a piec i układ zasilający wymaga jedynie okre
sowej, rutynowej kontroli. Opisywany użytkownik nie ogrzewał
jeszcze swojego domu olejem, zatem możemy tylko oszacować
jego przypuszczalne roczne zapotrzebowanie na to paliwo.
Przeliczając zużycie energii elektrycznej (41.000 kWh) i kaloryczność oleju otrzymujemy w wyniku 4100 litrów.
Zastąpienie węgla olejem wymaga również dodatkowych na
kładów na palnik z układem zasilania oraz na zbiornik (min. 5 n r).
W następnym numerze podamy aktualną kalkulację kosztów
stosowania poszczególnych nośników energii odniesioną do
analizowanego domu mieszkalnego.
Dr Janusz Napierała
Burmistrz m. Puszczykowa
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Sprawozdanie z działalności Komisji
Nadzwyczajnej d.s. zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Puszczykowa
1. Podstawa działania Komisji
Podstawą działania Komisji jest Uchwała Rady Miejskiej m.
Puszczykowa z dn. 25.02.91r. powołująca w/w Komisję w składzie:
Przewodniczący -1 . Ryszard Celler
Członkowie - 2. Krzysztof Paszkowski 3. Jerzy Przystański 4.
Andrzej Kędziora 5. Zenon Konieczny 6. Krzysztof Norek
Za zgodą Rady Miejskiej przewodniczący Komisji dokoopto
wał następujące osoby do składu Komisji:
7. Janusz Napierała - Burmistrz m. Puszczykowa 8 . Andrzej
Barczak - Pofski Klub Ekologiczny 9. Lech Mayer - Towarzy

stwo Miłośników Puszczykowa i WPN 10. Marian Gołka Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego 11. Stanisław Bałazy
- Rada Wlkp. Parku Narodowego 12. Regina Kabza-Klatt - Ra
da Miejska 13. Marek Nowak - Wlkp. Park Narodowy
Zadanie Komisji: analiza i ocena wniosków mieszkańców do
tyczących zmiany planu zagospodarowania przestrzennego m. Pu
szczykowa.

2.Materiały i dokumenty służące do analizy i oceny
2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Puszczykowa.
2.2. Część opisowa planu.
2.3. Podkłady geodezyjne omawianych lokalizacji.
2.4. Wnioski mieszkańców.
2.5. Pisma instytucji i towarzystw.
2.6. Propozycje Zarządu Miasta.
2.7. Korespondencja Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
oraz Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
[...]
Komisja działała w czasie od 7.03.91r. do dnia 18.06.91r.. Ko
misja odbyła w tym czasie sześć spotkań roboczych, z których
sporządzono protokoły załączając listę obecności. [...] Rozpa
trzono 53 wnioski, propozycje Zarządu Miasta Puszczykowa,
opinię Komisji Budownictwa.

------A JJsialsna Komisji

4.1. Szczegółowe ustalenia Komisji są zawarte w sześciu pro
tokołach.
4.2. Komisja z wielkim naciskiem stwierdza, że charakter
miasta wynikający z planu t.j. turystyczno-wypoczynkowy nale
ży utrzymać.
4.3. Nie należy ingerować w tereny rolnicze poza pas przyle
gły do ulic i dróg z wyjątkiem pojedynczych przypadków logicz
nie i technicznie uzasadnionych.
4.4. Należy ustalić wielkość działek na 1200 m dla całego
miasta i front od drogi min. 25 m szerokości.
4.5. Opiniuje się pozytywnie likalizację oczyszczalni ścieków.
4.6. Komisja uważa, że ewentualne dalsze i inne zmiany planu
będą możliwe po wykonaniu infrastruktury technicznej, zwłaszcza
oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, gazu, wody.
4.7. W okresie perspektywicznym nadal przewiduje się dalszy
rozwój funkcji turystycznej miasta poprzez wybudowanie odpo
wiedniej bazy turystycznej, gastronomicznej z ograniczeniem
rzemiosła produkcyjnego.

____ 5, Wnioski

5.1. Należy zlecić opracowanie uaktualnienia planu miejsco
wego w oparciu o załączone wnioski Komisji oraz wyniki oceny
skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynl./^ących z realizacji planu miejscowego.
5.2. Opracowujący aktualizację planu powinni określić ob
szary, dla których należy sporządzić miejscowy plan szczegóło
wy obecnie lub w dalszej przyszłości.
5.3. Przedłużyć działalność Komisji d.s. planu przestrzennego
na okres uaktualniania planu.
5.4. Sukcesywnie uzgadniać wycinki uaktualnianego planu z
Komisją d.s. planu przestrzennego.
Przewodniczący Komisji
/ - / Ryszard Celler

Wkrótce remont ulicy Dworcowej
Tak już informowaliśmy, w poprzednim num erze"Echa", finanJsow any z budżetu wojewódzkiego remont ulicy Dworcowej
między ulicą Wysoką (szosa Poznań-Mosina) a torami kolejo
wymi obejmować będzie: przebudowę kolektora deszczowego,
budowę studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych i przykanalików, ułożenie krawężników i chodnika, poszerzenie odcinka
ulicy wiodącego przez las oraz położenie nowej nawierzchni
jezdni. Do przetargu zgłosiło się 6 firm (podajemy wg kolejno
ści odpieczętowania oiert);
1. Zakład Instalacyjny p. Antonii Frankiewicz (Puszczykowo)
2. Centrum Naukowo-Wdrożeniowe (Poznań)
3. Zakład Brukarski p. Wojciech Wożniak (Luboń)

4. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych (Poznań)
5. Rejon Dróg Publicznych (Puszczykowo)
6. Budomel (Poznań).
Analiza ofert wykazała wiele luk i niejednoznaczności wym
m^ a '
jących wyjaśnień i uzupełnień kalkulacji ze strony oferentów,
rząd Miasta po czterech posiedzeniach w dniach 5, 12 19 i 26
sierpnia b.r. ¿decydował się powierzyć wykonanie kolektora i stu
dzienek rewizyjnych firmie Budomel (koszt szacowany na ok. 500
min zł) a roboty drogowe - bez odcinka przez las - Rejonowi Dróg
Publicznych (kalkulacja opiewa na ok. 750 min zł). Poszerzenie
odcinka leśnego ulicy zostanie wykonane w przyszłym roku, o ile
Urząd Wojewódzki dopełni formalności z gminą Komorniki (ad
ministrator terenu) i przekaże wyasygnowane na ten cel środki.
Dotychczas Urząd Wojewódzki przekazał 400 min zl i zapowie
dział przelanie na konto miasta dalszych 300 min zł.

Szkoły podstawowe w gestii miasta
]Wa sesji w dniu 26.08.91r. Rada Miejska powzięła uchwałę w
1 ’ sprawie prowadzenia szkół podstawowych:
"Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia
08.03.90r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. N r 16 poz. 95 z późniejszymi
zmianami) Rada Micyska uchwala co następuje:
1. Z dniem 01.01.1992r. przejmuje się obowiązek prowadzenia szkół podstawo
wy^1- -'.najdujących się na terenie miasta Puszczykowa jako zadanie własne.
2.
onanie Uchwałypowierza się Zarządowi Miasta.
3. benwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała ta rozpoczyna proces przechodzenia szkół pod ad
ministrację miejską, co da przedstawicielom społeczności puszczykowskiej możliwość bezpośredniego oddziaływania na
funkcjonowanie szkół poprzez Rady Rodziców i władze miej
skie. Oddziaływanie to obejmie zarówno treści i formy naucza
nia jak i gospodarkę finansową. Ostateczny termin przejęcia
szkół przez gminy upływa z końcem 1994r.

Ponadplanowe dochody w budżecie miasta
|U a tej samej sesji Rady Miejskiej uchwalono zwiększenie do-

1 chodów i wydatków miasta o Kwotę 672.235.555 zł. Podwy

ższony dochód wynika ze zwiększenia przez Ministerstwo
Finansów subwencji ogólnej w kwocie 336.680.000 zł oraz z na
gromadzenia odsetek na rachunku bankowym (335.555.555 zł).
Uzyskane w ten sposób środki przeznaczono na: budowę Szko
ły Podstawowej N r 1 (335.555.555 zł), budowę wodociągu
(136.680.000 złj i na remonty ulic (200.CI«).000 zł)

V»*blne wybory za pasem
P a d a Miejska powzięła również uchwałę w sprawie utworze
n i a obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wy
borów do Sejmu i Senatu w dniu 27.10.19ylr.:
"Na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 28.06.1991r. - Ordynacja Wyborcza
do Sejmu RP (Dz.U. N r 59 poz. 252) R ada Miejska
1.tworzy obwody głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczycn zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
2.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w miej
scach zwyczajowo przyjętych."

Nię ma istotnych zmian w granicach obwodów głosowania (listę
ulic w obwodach opublikujemy), natomiast zmieniły się sieaziby
dwóch Obwodowych Komisji Wyborczych. Kolejne obwody gło
si
sowania mają obecnie siedziby
w następujących miejscach:
Obwód nr 1. - Miejski (Ośrodek Sportu i Rekreacji, Puszczykowo,
ul. Kościelna 7, teł.: 133-691
Obwód nr 2. - Szkoła Podstawowa Nr 1, Puszczykowo, ul. Wysoka 1,
tel.: 133-461
Obwód nr 3. - Liceum Ogólnokształcące, Puszczykowo,
ul. Kasprowicza 3, tel.: 133-411
Obwód nr 4. - Zabawkarska Spółdzielnia Pracy, Puszczykowo,
ul. Niepodległości 1, tel.: 133-081
Obwód nr 5. - Okręgowy Szpital Kolejowy, Puszczykowo,
ul. Kraszewskiego 3,133-331

Nadal brak nowych numerów telefonicznych
[ ) o Burmistrza nadeszło pismo z Urzędu Telekomunikacyjne
go Poznań Południe z dnia 7.08.91r. następującej treści:
"Sprawa: odwołania działalności Komisji do rozpatrywania wniosków o zainsta
lowanie telefonów.
Zgodnie z regulaminem wykonywania usług telekomunikacyjnych o charakterze
powszechnym przez p.j.o.PPTT z dnia 1 npca 1991r. wydanego na podstawie
art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 199ur. o łączności (Dz.U. n r 84 z 1990r.
poz. 504) z dniem 15 sierpnia 1991r. zostało odwołane działanie Komisji d.s.
rozpatiywania wniosków.
Wyżej powołane przepisy przewidują, iż abonament przyznaje i zawiera urnowe
o korzystanie z aoonamentu telefonicznęgo z wnioskodawcą - NACZELNIK
U R ZĘD U TELEKOMUNIKACYJNEGO. Za dotychczasową współpracę
Urząd oprzejmie dziękuje.
Naczelnik Urzędu Telekomunikacyjnego
/- / p.o. inż. Wojciech Mędlewsfci."

Burmistrz po raz kolejny udał się do Urzędu Telekomunika
cyjnego na pertraktacje w sprawie nowych numerów dla Pusz
czykowa. Podtrzymywana jest obietnica przekazania na
przełomie roku 1024 numerów (dwie jednostki po 512 nume
rów), jeśli dzielnica Grunwald zwolni zajmowaną obecnie cen
tralę na Dębcu. Liczba wniosków z Puszczykowa wynosi ok.
900, zatem przekazanie nam wspomnianej puli numerów roz
wiązałoby problem telefonów w naszym mieście. Na razie pozo
staje nam cieszyć się nadzieją...

Najrówniejsze chodniki
f ld z ie ich szukać? Jeden został położony w połowie sierpnia
na ulicy Ogrodowej, a drugi wzdłuż ulicy Wąskiej został
ukończony kilka dni temu. Mieszkańcy tych ulic świętowali
zwieńczenie dzieła pieczeniem kiełbaseK i namawiają innych
Puszczykowian do kontynuowania akcji, mającej wieloletnie
tradycje w mieście. Tym razem inicjatorem był radny p. An
drzej Kędziora, służący radą i pomocą wszystkim ludziom chcąm zamienić błoto na chodnik. Wartość robót na ul.
grodowej: materiał (krawężniki i płyty chodnikowe za ok. 15
min zł) zakupił Urząd Miejski, a oszacowana wartość robocizny
mieszkańców wynosi ok. 20 min zł! Chodniki mogą być kła
dzione na tych ulicach, na których nie przewiduje się robót in
stalacyjnych w najbliższych latach.
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Informacje drobne
pro sim y o zgłaszanie zgonów z terenu Puszczykowa tylko w fi,
1 lii Urzędu Stanu Cvwilnego, znajdującej się w szpitalu PKP
(parter, pok. 78, tel.: 133-331; p. Walkowiak). Niestety nie jest
możliwe przyjmowanie zełoszeń zgonów w dwóch miejscach
(t.j. w szpitalu PKP i w Urzędzie Miejskim) ze względu na ko
nieczność prowadzenia jednego rejestru zgonów.
następnym numerze znajdą się informaqe o sposobie załatwiax informujemy, iz inż. S.Smoćźyk nigdy nie otrzymał z Urzędu
Miejskiego prawa wyłączności w projektowaniu przyłączy. Nato
miast jako uprawniony projektant może oferować swoje usługi, ale
____ Posadzego i przy ul. Wysokiej (t.zw. "Zameczek-).
Fuszczykówku między ulicami Gwarną i Kasprowicza (na
T ' placu przy szkole podstawowej nr 2) zostanie wkrótce udo
stępniony do użytku mini-rynek, na który przeniesie się drobny
handel sprzed sklepów przy ul. Dworcowej.
T arząd Miasta up
7arząd
uprzejmie przypomina o konieczności uzyskiwa
^ n i a w Urzędzie!
.. . ___________
____ z jezdni i poUrzędzie Miasta zezwolenia
na korzystanie
boczy na składowanie materiałów budowlanych i produkcyjnych.
Umieszczenie tablicy informacyjnej na placu budowy jest obo
wiązkiem inwestora - policja budowlana z Urzędu Rejonowego w
r do'i" przy ul. Ks. Posadzego 5 (tel.:133-015) można nabyć ¡»je
mniki
no 1T0-litrowe z blachy ocynkowanej w cenie 225 tys. zł za'sztukę,
oszt wywozu śmieci w przeliczeniu na jeden pojemnik 1101
■wynosi 13,5 tys. zł. Od 1 września miasto bedzie dofinanso
wywać oczyszczanie miasta w kwocie 6,5 tys. zł, co spowoduje
wzrost odpłatności indywidualnej z 5 na 7 tys. zł. Powód: su-

kcesywny wzrost ceny paliwa oraz konieczność wywozu
śmieci na odległość 40 km do Zernik (dotychczasowe wysypi
sko w Luboniu zostało zamknięte dla innych gmin).
K in o w Puszczykowie zostanie zamienione na lokal gastronomiczI v ny, z pozostawioną możliwością wyświetlania filmów dla widzów
siedzących przy stolikach. Zbędne w tej koncepcji fotele kinowe zo
stały przekazane nieodpłatnie dla kościoła w Puszczykówku,
K olporterzy "Echa" starają się, by informator dotarł do każdej
i v rodziny. Niestety, nie wszyscy mieszkańcy mają skrzynki na
listy, co stwarza ryzyko, że gazetka zatknięta w płot może za
moknąć w deszczu lub być porwana przez podmuch wiatru. Za
chęcamy więc mieszkańców do zakładania skrzynek na listy - w
miarę możliwości dużych.
TV) informacji dotyczącej zakazu hodowli na Niwce i Starym
^Puszczykow ie (“Echo" nr4) zakradł się chochlik i zmienił ist
niejący w planie zagospodarowania przestrzennego Puszczyko
wa /a v a /“hodowli na skale produkcyjną na: zalcaz wszelkiej
hodowli. Przepraszamy.
7 e względu na dużą ilość informacji bieżącej Statut Straży
■^Miejskiej omówimy w późniejszym terminie, zachęcając za
razem do lektury "Echa".

Wytnij - zachowaj
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
•
•

Poniedziałek 800 - 1600
Wtorek - piątek 730 - 1530

N a budynku A p rzy wejściu zn a jd u je się skrzyn ka n a ko resp o n 
dencję kierow aną d o Urzędu M iejskiego.

V ía sesji w dniu 26.08.91r. Rada Miejska ustaliła tematy wio1 ’ dącelcolejnych sesji:
• 23.09.91r. - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego
Puszczykowa (drugie sprawozdanie Komisji di. zmiany planu)
• 21.10.91r. - stan bezpieczeństwa miasta (zaproszeni pra
cownicy Komisariatu Policji)
• 25.11.91r. - przejęcie szkół podstawowych przez miasto
(ustalenie sposobu administrowania, finansowania, organi
zacji nauczania, kontroli, zasad współpracy pedagogów, ro
dziców i władz samorządowych i t.d.)
• 16.12.91r. - stan gospodarki komunalnej miasta i ustalenie
planu pracy na 1. półrocze 1992r.
Sesje rozpoczynają się o godz.1800 w sali sesyjnej (budynek B).
Zapraszamy!

lek. med. Piotr Pater

specjalista

GINEKOLOG - POŁOŻNIK
Puszczykowo, ul. Chrobrego 28

zaprasza Panie
we wtorki i czwartki
o d l7 ° ° d o l^ 0

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW
P rz e d s ię b io r s tw a K o m u n ik a c y jn e g o
w P u s z c z y k o w ie
W a i n y o d 1 w r z e ś n i a 1 9 9 1 r.

Odjazd

Podajemy stałe terminy posiedzeń lub dyżurów niektórych ko
misji Rady Miejskiej:
o Komisja Prawa i Porządku Publicznego - pierwszy czwar
tek miesiąca o godz. 18°°(najbliższy termin: 5.09.91r.)
• Komisja Oświaty, Wychowania i Kultury Fizycznej - pier
wszy piątek miesiąca o godz. 1700.
• Komisja Kształtowania i Ochrony Środowiska - poniedzia
łek na tydzień przed sesją Rady Miejskiej o godz. 17 .
• Komisja Informacyjna - dyżur redaktora "Echa" w każdy
piątek w godz. 8°°-900.
arząd Miasta poszukuje osób chętnych do wydzierżawienia
/arz
"iejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puszczykowie,
Miej

Podajemy ceny za 1 cm ogłoszeń za
mieszczanych w informatorze "Echo“:
4200 zł
strona 1:
3400 zł
strony 2 i 3:
3600 zł
strona 4:
W przypadku zaabonowania reklamy
(ogłoszenia) opłata za każde powtórzenie
w następnych numerach jest niższa o
10%. Płatne w kasie Urzędu Miejskiego.

tel.: 133-536

fń

O

p -1

z

Niwki

4 .4 0
5 .2 0
6 .1 0
6 .5 5
7 .4 0
8 .3 0
9.3 0
1 0.30
11.15
12.10
13.15
14.20
15.20
16.10
17.00
17-45
18.30
19.20
2 0 .1 0
2 1 .0 5
2 2 .1 0
2 2 .4 5

,

Odjazd z Dębca
4 .4 5
5.25
6 .1 0
6 .5 5
7 .4 0
8 .3 0
9 .3 0
10.30
11.15
12.10
13.15
14.20
1 5.20
16.10
1 7.00
17.45
18.30
19.20
2 0 .1 0
2 1.05
2 2.15
2 2.45
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Zgłoszenia reklam i ogłoszeń - w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.

