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Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji: Piotr Bekas
Zastępca przewodniczącego: Krzysztof Jopek
Marek Barłóg,
Władysław Hetman
Małgorzata Szczotka

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
Przewodniczący Komisji: Marek Barłóg
Zastępca przewodniczącego: Paweł Rochowiak
Piotr Bekas
Zbigniew Czyż
Andrzej Dettloff
Bogumiła Dolska
Władysław Hetman
Krzysztof Jopek
Janusz Szafarkiewicz

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Elżbieta Czarnecka

Zbigniew Czyż
Małgorzata Hempowicz
Paweł Rochowiak
Maciej Stelmachowski
Jarosław Strzelczyk
Janusz Szafarkiewicz

Komisja Spraw Społecznych
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz
Zastępca przewodniczącej: Elżbieta Czarnecka
Andrzej Dettloff
Bogumiła Dolska
Kinga Górna-Krzeszowiak
Maciej Stelmachowski
Jarosław Strzelczyk

Komisja doraźna ds. Statutu Miasta Puszczykowa
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Marek Barłóg
Piotr Bekas
Paweł Rochowiak
Janusz Szafarkiewicz

Od lewej stoją: Maciej Stelmachowski, Krzysztof Jopek, Piotr Bekas, Władysław Hetman, Andrzej Dettloff, 
Marek Barłóg, Paweł Rochowiak, Jarosław Strzelczyk. Od lewej siedzą: Elżbieta Czarnecka, Małgorzata Hempowicz, 
Janusz Szafarkiewicz, Zbigniew Czyż, Małgorzata Szczotka, Kinga Górna-Krzeszowiak, Bogumiła Dolska.

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI RADY MIASTA

ANDRZEJ BALCEREK nowym Burmistrzem Puszczykowa
W II turze Wyborów Samorządowych przeprowadzonych 5 grudnia 2010 r. 

mieszkańcy naszego miasta zdecydowali, że Burmistrzem Puszczykowa na lata 2010–2014 
zostanie Andrzej Balcerek, startujący z KWW Razem dla Puszczykowa. 

Na Andrzeja Balcerka swoje głosy oddało 2 125 puszczykowian (57,23%)
Małgorzata Ornoch-Tabędzka uzyskała wynik 1 588 głosów (42,77%)

RADA MIASTA PUSZCZYKOWA VI KADENCJI RADA MIASTA PUSZCZYKOWA VI KADENCJI 
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I SESJA
Tradycyjnie I sesję rozpoczynającej się kadencji inau-

guruje radny senior – w przypadku samorządu Puszczy-
kowa rola ta przypadła w udziale Piotrowi Bekasowi. 

Po wypowiedzeniu formuły: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,

ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców” – wszyscy radni stali się pełnoprawnymi
członkami rady i mogli przystąpić do wyboru przewod-
niczącego i jego zastępcy. 

P. Bekas zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Czyża, a
Maciej Stelmachowski Janusza Szafarkiewicza, który jednak
nie wyraził zgody na kandydowanie. Podczas głosowania Z.
Czyż uzyskał 11 głosów „za” przy 4 wstrzymujących się od
głosu. W związku z wątpliwościami mecenas Elżbiety Celi-
chowskiej, dotyczącymi interpretacji zasad głosowania, (zgod-
nie z tą wykładnią kandydat powinien się z głosowania
wyłączyć) zarządzono ponowne głosowanie. Jego wynik to:
13 głosów „za” i jeden przeciw. 

Nowowybrany przewodniczący w swoim pierwszym wy-
stąpieniu zapewnił, że hasło wyborcze KWW Razem dla
Puszczykowa jest dla niego misją oraz powiedział, że dołoży
wszelkich starań, aby Rada Miasta Puszczykowa VI kadencji
konstruktywnie pracowała ze wszystkimi radnymi oraz kon-
struktywnie i partnersko współpracowała z burmistrzem i
całym Urzędem.

Wiceprzewodniczącym Rady Miasta wybrano natomiast
Janusza Szafarkiewicza. 

II SESJA
II sesja (14 grudnia 2010 r.) również miała bardzo uroczy-

sty charakter. W jej porządku znalazło się, bowiem wręczenie
przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Klarę
Krzewińską zaświadczenia o wyborze Andrzeja Balcerka na
burmistrza miasta oraz jego ślubowanie.

– Chciałbym z mieszkańcami i radnymi wspólnie roz-
wiązywać wszystkie problemu naszego miasta. Moje starania
będę zgodne z prawem, przemyślane i będą dobre dla miesz-
kańców Puszczykowa, bo jak podkreślałem w kampanii chcę
działać wspólnie z mieszkańcami dla dobra Puszczykowa –
mówił w swoim expose burmistrz A. Balcerek . 

Nowy burmistrz podziękował także swojej poprzedniczce
Małgorzacie Ornoch – Tabędzkiej za cztery lata pracy.

Gościem na sesji był Starosta Poznański Jan Grabkowski.
– Jestem bardzo zadowolony, że wygrał pan Andrzej Bal-

cerek, oficjalnie popierałem go w trakcie kampanii, bo
uznałem, że miastu potrzebna jest zmiana na stanowisku bur-
mistrza – powiedział starosta J. Grabkowski.

Kolejnymi punktami obrad było powołanie pięciu komisji
Rady Miasta Puszczykowa – czterech komisji stałych: Komisji

Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Edukacji, Kultury i
Sportu, Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjną,
oraz komisji doraźnej do spraw Statutu Miasta Puszczykowa.

Pozytywnie rozpatrzono także uchwałę w sprawie apliko-
wania Miasta Puszczykowa o środki w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyj-
nych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I–III szkół podstawowych”.

III SESJA
Podczas tej nadzwyczajnej sesji w porządku obrad znalazły

się tylko dwie uchwały: w sprawie odwołania skarbnika
Miasta Puszczykowa oraz w sprawie powołania Piotr Łoź-
dzina na skarbnika Miasta Puszczykowa

IV SESJA
Ostatnia sesja Rady Miasta 2010 roku miała w swoim po-

rządku obrad głosowanie nad projektami 5 uchwał. Na po-
czątku radni na wniosek burmistrza zmienili uchwałę w spra-
wie zaciągnięcia przez miasto kredytu krótkoterminowego
na kredyt długoterminowy. 

Uchwała ta dopuszcza zaciągnięcie w 2011 r. kredytu do
kwoty 1.500.000 zł na budowę ul. Gołębiej w Puszczykowie.

Jak wyjaśniał skarbnik P. Łoździn zaciągnięcie kredytu na
początku roku, w tak szybkim tempie, wynika ze zobowiązań
dotyczących rozbudowy szkoły i budowy ul, Gołębiej. W
styczniu w budżecie nie będzie wpływów, z których będzie
można uregulować te zobowiązania w całości, dlatego ko-
nieczne jest zaciągnięcie kredytu. 

Kolejna uchwałą samorządowcy ustalili wysokość wyna-
grodzenia burmistrza. Suma wszystkich składników wyna-
grodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa nie będzie wyższa
niż ostatnie wynagrodzenie Burmistrza V kadencji i wyniesie
9594 złotych.

Pozostałe uchwały podjęte podczas IV sesji dotyczyły:
– przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok

2011.
– zmiany w budżecie na 2010 r.
– określenia limitu kilometrów na jazdy lokalne Burmist-

rzowi Miasta Puszczykowa.
Pełne treści wszystkich uchwał dostępne są na internetowej

witrynie Puszczykowa: www.puszczykowo.pl.

Ślubowanie nowo wybranych radnych oraz wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Puszczykowa były najważniejszymi punktami I uroczystej Sesji Rady Miasta VI kadencji samorządu, 
która odbyła się 1 grudnia 2010 r. 

INFORMACJEPIERWSZE SESJE NOWEJ RADY 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na V sesję Rady Miasta Puszczykowa, 

która odbędzie się we wtorek 25 stycznia 2011 r. o godz. 17.
w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1. 
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– Miesiąc sprawowania funkcji
burmistrza to z pewnością zbyt krótki
okres, aby pokusić się o pełną analizę
tego, co pan zastał w Urzędzie Miasta.
Jednak z pewnością ma pan już wiele
spostrzeżeń i przemyśleń. Czy mógłby
pan podzielić się nimi z czytelnikami
„Echa Puszczykowa”?

To prawda. W ciągu miesiąca nie spo-
sób wszystkiego dokładnie przeanalizo-
wać, tym bardziej, że obecnie naj-
ważniejsze jest zbilansowanie budżetu,
by zapewnić bieżące funkcjonowanie
miasta.

Niestety, w kwestii finansów miasta
sytuacja, jest katastrofalna. 

Na początku grudnia w budżecie
Puszczykowa nie było pieniędzy na
bieżące płatności. Nie muszę chyba ni-
kogo przekonywać, że to bardzo nie-

komfortowa sytuacja. Planując budżet,
nieważnie czy jest to firma czy miasto,
musimy przecież zapewnić płynność fi-
nansową, nie tylko przez 10 czy 11 mie-
sięcy, ale przez cały rok. Nie rozumiem,
jak Pani Ornoch Tabędzka mogła do ta-
kiej sytuacji dopuścić!

Na koniec roku Puszczykowo miało
niezapłacone zobowiązania na kwotę
około 2,1 mln zł, w tym z tytułu wyko-
nanych inwestycji 1,7 mln zł oraz z ty-
tułu wymagalnych rat kredytów 400 tys.
zł. Żeby wywiązać się z tych zobo-
wiązań musieliśmy już w styczniu za-
ciągnąć kredyt.

Okazało się także, że Pani burmistrz
postanowiła od roku 2007 nie płacić
Aquanetowi za utrzymanie hydrantów
znajdujących się na terenie miasta, co

jest ustawowym obowiązkiem gminy.
Teraz oczywiście musimy zapłacić
wszystko co do grosza tj. ponad 900 ty-
sięcy zł. Zwróciłem się w tej sprawie 
z wnioskiem do Prezesa Aquanetu o
rozłożenie tej należności na raty, bo-
wiem nie ma w kasie pieniędzy na
zapłatę tej należności.

Reasumując finanse Puszczykowa są
w bardzo złym stanie, kolokwialnie mó-
wiąc miasto żyło ponad stan. Teraz
trzeba to wszystko uporządkować i szu-
kać wszędzie oszczędności.

– Na jakim etapie jest w takim 
razie projekt budżetu na 2011 r. Czy
zamierzacie uchwalić projekt zosta-
wiony przez pana poprzedniczkę?

Budżet na 2011 r. nie został jeszcze
uchwalony. Projekt budżetu przygoto-

wany przez panią Ornoch Tabędzką jest
nie do przyjęcia – dlatego musi być ra-
dykalnie zmieniony. Odnoszę wrażenie,
że w poprzedniej kadencji wszystko
było planowane na krótką metę, bez za-
stanawiania się, co będzie za trzy- cztery
lata. Teraz przyjdzie się nam zmierzyć z
takim podejściem do finansów. 

Nie mogę ukrywać przed mieszkań-
cami, że ten rok będzie dla miasta bar-
dzo ciężki. Wydatki bieżące są wyższe
od dochodów miasta!

W związku z taką sytuacją wiele
przedsięwzięć planowanych na 2011 rok
nie zostanie rozpoczętych lub zostaną
wykonane w mniejszym zakresie. 

Skutki życia ponad stan i „szastania”
pieniędzmi przez poprzednie władze
miasta odczuwamy już teraz i niestety

taki stan jeszcze się utrzyma przez długi
czas. Wszystkie długi i zobowiązania
zaciągnięte przez poprzednią władzę
trzeba spłacić, nikt ich naszemu miastu
nie podaruje. A długi, zważywszy na
nasz budżet, są naprawdę olbrzymie. 

– Są jednak pewne inwestycje,
które niezależnie od tego, w jakim sta-
nie jest budżet trzeba będzie realizo-
wać. Mam na myśli ul. Gołębią, ul.
Dworcową, płytę Rynku. 

WYWIAD

Rozmowa z ANDRZEJEM BALCERKIEM, 
Burmistrzem Puszczykowa 

Na początku grudnia w budżecie Puszczykowa 
nie było pieniędzy na bieżące płatności.

NAPRAWIAMY BŁĘDY 
POPRZEDNICZKI



5Echo Puszczykowastyczeń 2011www.puszczykowo.pl

Oczywiście. Nie sposób np. nie do-
kończyć ulicy Gołębiej, i zostawić ją
rozkopaną – to niemożliwe. Musimy ją
ukończyć, chociaż moja poprzedniczka
nie zostawiła na to pieniędzy w bud -
żecie.

Dokończona musi zostać także roz-
kopana ulica Dworcowa w Puszczy-
kówku, której realizację rozpoczęto do-
piero w tym miesiącu, nie patrząc na to,
że przewidywano nadejście mrozów już
w listopadzie. Skutki takiej krótkow-
zroczności i niekompetencji widzimy do
dzisiaj, bo remont wciąż jest niezakoń-
czony i by go zakończyć musimy czekać
na poprawę pogody.

Kontynuować musimy także budowę
płyty Rynku, chociaż według planów
powinna już być dawno gotowa. 

Dokonam wraz z Radą Miasta rzetel-
nej analizy rozpoczętych zadań, możli-
wości finansowych miasta i dopiero
wówczas będę mógł udzielić bardziej
szczegółowych informacji. 

– Mówi pan, że stan miejskiej kasy
jest fatalny, nie ma pieniędzy na in-
westycje. Co w takim razie z kulturą,
oświatą, sportem?

W tej kwestii mogę zapewnić Miesz-
kańców, że będziemy dążyć do tego, żeby
utrzymać wszystko to, co jest niezbędne
dla należytego funkcjonowania miasta, 
a do takich rzeczy należą przecież rów-
nież kultura, oświata i sport. W tym miej-
scu chciałbym wyraźnie zdementować
nieprawdziwe informacje, że Puszczy-
kowskie Towarzystwo Sportowe, Stowa-
rzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron 
i Klub Emerytów i Rencistów nie otrzy-
mają potrzebnej dotacji z miasta. To
kłamstwo.

Jednak wszystko musimy robić
oszczędnie i racjonalnie. Jestem przeko-
nany, że wiele imprez można przecież
zorganizować za mniejsze pieniądze,
będę się również starał pozyskiwać spon-
sorów. Chciałbym, by wszystko to, co
cieszyło się uznaniem Mieszkańców,
„żyło” dalej. Wszystkim moim dzia -
łaniom przyświeca jeden cel – wydawać
pieniądze racjonalnie, aby przy mini-
malnym nakładzie zyskać maksymalny
efekt.

Proszę dać mi jednak jeszcze trochę
czasu. Myślę, że już w następnym nu-
merze Echa Puszczykowa, Skarbnik

Miasta Piotr Łoździn, przedstawi Mie -
szkańcom zarówno stan kasy miejskiej
jak i nasze założenia do budżetu na rok
2011. Jedno już teraz mogę powiedzieć,
wszędzie szukamy oszczędności i nie
dlatego, że nie chcemy kontynuacji
działań mojej poprzedniczki, ale dla-
tego, że zmusza nas do tego sytuacja fi-
nansowa miasta jaką zastaliśmy.

– W grudniu w Urzędzie Miasta na-
stąpiło kilka poważnych zmian kad-
rowych. Czy to już koniec personal-
nych roszad? 

Piotra Szmytkowskiego zastąpił Piotr
Łoździn, a na swojego zastępcę po-
wołałem Pana Władysława Ślisińskiego.
Nie przedłużyliśmy także kilku umów,
które wygasały z końcem ubiegłego
roku. 

Odpowiedzi na drugą część pytania
sam jeszcze nie znam. Jestem na etapie
zapoznawania się ze strukturą organi-
zacyjną Urzędu i jednostek organiza-
cyjnych miasta oraz zakresami czyn-
ności pracowników. Po dokonaniu
szczegółowej analizy wraz z moim za-
stępcą i sekretarzem urzędu zastano-
wimy się, na ile aktualna struktura 
organizacyjna wymaga zmiany i po  dej -
miemy decyzje.

Biorąc jednak pod uwagę stan finan-
sów miasta, zdaję sobie sprawę, że
oszczędności muszę szukać także w funk-
cjonowaniu Urzędu Miasta, Straży Miej-
skiej i je dnostek organizacyjnych Miasta. 

Wiem, że są to bardzo trudne decyzje,
dlatego chcę je podejmować rozważnie
i po dokonaniu dokładnej analizy.

– Co jeszcze chciałby Pan dziś po-
wiedzieć Mieszkańcom?

Chciałbym podziękować za słowa
wsparcia i chęć pomocy w działaniu na
rzecz miasta tym wszystkim, z którymi
miałem ogromną przyjemność się spot-
kać i porozmawiać. Państwa wsparcie i
zrozumienie bardzo wiele dla mnie zna-
czy. Wierzę, że RAZEM DLA PUSZ-
CZYKOWA zrobimy wiele. �

Wszystkim moim
działaniom przyświeca
jeden cel – wydawać
pieniądze racjonalnie,
aby przy minimalnym
nakładzie zyskać
maksymalny efekt.

WYWIAD
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– Pełni Pan funkcję skarbnika Miasta Puszczykowo od
20 grudnia 2010 r., jakie są Pana pierwsze spostrzeżenia? 

– Niestety, już w pierwszych dniach okazało się, że na ra-
chunku bankowym naszego miasta nie ma środków na ure-
gulowanie wszystkich zapisanych w budżecie na 2010 r. wy-
datków i rat kredytów. Ponadto, od 2007 r. nie były
regulowane zobowiązania wobec Spółki Aquanet z tytułu
opłaty abonamentowej za hydranty uliczne, zaległości z tego
tytułu wraz z odsetkami wynoszą obecnie ponad 900 tys. zł.
Rok 2011 rozpoczęliśmy, więc z nieuregulowanymi zobo-
wiązaniami w kwocie łącznej przekraczającej 3,7 mln zł,
w tym 1,3 mln zł stanowią zobowiązania wymagalne. Co
prawda w 2011 r. otrzymamy środki zewnętrzne, które pier-
wotnie planowane były na 2010 r. jednak wyniosą one jedy-
nie około 1 mln zł. 

– Czy to oznacza, że z finansami miasta jest źle?
– Oceniając sytuację finansową Miasta najlepiej posłużyć

się wskaźnikami ekonomicznymi. Jednym z ważniejszych
jest dochód podatkowy na mieszkańca – i tutaj jest bardzo
dobrze, w naszym przypadku wskaźnik ten wynosi przeszło
160% średniej krajowej. Na tym niestety dobre wiadomości
się kończą. Kolejne istotne wskaźniki: wydatków bieżących
do dochodów bieżących oraz zadłużenia wskazują jak sy-
tuacja finansowa miasta jest katastrofalna. 

– Co wpłynęło na tak znaczne pogorszenie się kondycji
finansowej Miasta?

– Obecny, niezwykle trudny, stan naszych finansów wynika
przede wszystkim z bardzo dynamicznego wzrostu w ostatnich
latach wydatków na bieżące funkcjonowanie oraz zaciągnię-
cia długu na poziomie za-
grażającym utracie płynności.
Wydatki bieżące miasta
wzrosły z kwoty 15,5 mln zł w
2006 r. do kwoty 26,7 mln zł w
2010 r., a planowana na 2010 r.
nadwyżka operacyjna (różnica
między dochodami i wydat-
kami bieżącymi) wynosi tylko 329 tys. zł. Natomiast nasze
zadłużenie w tym okresie wzrosło z kwoty 4,7 mln do 12,7
mln zł, i stanowi na koniec 2010 r. 47% planowanych na
2010 r. dochodów bieżących. Przy czym należy zaznaczyć, że
zadłużenie na takim poziomie nie byłoby niebezpieczne w sy-

tuacji osiągnięcia większej nadwyżki operacyjnej miasta, co
jest możliwe przy znacznym zredukowaniu wydatków
bieżących. 

– W takim razie czy finansowanie inwestycji z kredytów
jest złe?

– Generalnie nie, finansowanie inwestycji z długu zapew-
nia rozszerzenie zakresu realizowanych zadań i szybsze uzys-
kanie efektów rzeczowych. Należy jednak pamiętać, że

zadłużenia po przekroczeniu
pewnego poziomu staje się nie-
bezpieczne oraz, że rozmiar długu
jest niezwykle istotny z punktu
widzenia możliwości inwestycyj-
nych w następnych latach, gdyż z
obsługą długu wiąże się koniecz-
ność zapłaty odsetek i spłaty rat,

co zmniejsza środki będące do dyspozycji miasta, a maksy-
malna wielkość kwoty długu, jak i koszt jego rocznej obsługi,
jest ograniczona ustawowo, co oznacza, że po osiągnięciu
określonego pułapu miasto nie będzie już mogło zaciągać
kolejnych pożyczek czy kredytów. 

WYWIAD

WYSTARTOWALIŚMY 
Z MINUSOWYM SALDEM 
Rozmowa z PIOTREM ŁOŹDZINEM, skarbnikiem Miasta Puszczykowa

Przed Burmistrzem i Radą Miasta 
jest bardzo trudne zadanie mocnego
ograniczenia wydatków na bieżące
funkcjonowanie.



– Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, gdyż
dochody miasta w większości zależą od czynników ze-
wnętrznych. Wiemy, że nasze zadłużenie osiągnęło taki po-
ziom, którego nie należałoby przekraczać, a co za tym idzie
nie będzie możliwe finansowanie inwestycji z zaciąganych
kredytów w takim stopniu jak to miało miejsce w poprzedniej
kadencji. Podsumowując to, na jakim poziomie będą realizo-
wane przez miasto inwestycje zależy przede wszystkim od do-
konanych cięć w wydatkach bieżących. 

Należy pamiętać, że w Puszczykowie, w odróżnieniu od in-
nych gmin z Powiatu Poznańskiego dochody, ze względu na
bardzo ograniczone tereny pod aktywizację gospodarczą oraz
budownictwo mieszkaniowe nie będą dynamicznie rosły. 

– Został pan powołany na skarbnika Miasta w grudniu
2010 r., wcześniej pełnił pan funkcję skarbnika Gminy Do-
piewo – dlaczego zdecydował się Pan na taką zmianę? 

– Zarówno w Dopiewie jak i Puszczykowie nastąpiła zmiana
na stanowisku odpowiednio Wójta i Burmistrza. Z nowo wy-
braną Panią Wójt w Dopiewie znaliśmy się, gdyż w poprzed-
niej kadencji pełniła funkcję przewodniczącej Rady Gminy.
Decyzje o zmianie podjąłem przede wszystkim z tego względu,
że w zbyt wielu punktach nasze poglądy się różniły. Duże zna-
czenie miało również przedstawienie w kampanii wyborczej
przez Panią Wójt nierealnego programu wyborczego. 

– Z Dopiewa odszedł Pan właściwie z dnia na dzień, jak
to się stało, że nowo wybrany Wójt zgodził się na takie roz-
wiązanie? 

– Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę podpisałem
jeszcze z poprzednio urzędującym Wójtem. Wybraną Panią
Wójt poinformowałem w pierwszym dniu jej urzędowania, że
odchodzę z pracy. Zaproponowałem jednak pomoc w zakoń-
czeniu roku budżetowego, która została przyjęta. �

Trzeba zauważyć, że obecnie raty kredytów i pożyczek
zaciągniętych w latach ubiegłych musimy spłacać nie 
z nadwyżki operacyjnej, a z nowych kredytów, co przy ta-
kim poziomie dochodów jaki ma Miasto Puszczykowo nie
powinno mieć miejsca. 

Warto również wspomnieć, że według przygotowanego
przez poprzednią Panią burmistrz projektu uchwały w
sprawie wieloletniego programu finansowego wskaźnik
spłaty przez Miasto Puszczykowo rat kredytów i pożyczek
w latach 2012–2013 przekroczy maksymalną dopuszczoną
wartość tego wskaźnika określoną nową ustawą o finansach
publicznych. Pomimo tego, że ustawodawca wpro-
wadził okres przejściowy i nowy wskaźnik zacznie
obowiązywać od 2014 r. mamy wyraźny sygnał, że sy-
tuacja nie jest dobra i wymaga szybkich decyzji. W
mojej ocenie przy takim poziomie dochodów, jakie
osiąga Miasto Puszczykowo nowy maksymalny
wskaźnik spłaty długu powinien być dla nas korzyst-
niejszy niż ten wynikający z poprzedniego stanu praw-
nego – a tak niestety nie jest. 

– Jak ocenia Pan przygotowany przez po-
przedniego burmistrza projekt budżetu, czy będą zmiany?

– Zmiany być muszą. Przyjęcie przez Radę Miasta projektu
w kształcie przygotowanym przez poprzednią Panią Bur-
mistrz wiązałoby się z bardzo dużym ryzykiem wystąpienia
w trakcie roku niezrównoważonego budżetu po stronie do-
chodów i wydatków bieżących, a taka sytuacja jest zabro-
niona przez prawo. Aby tego uniknąć muszą zostać znacznie
ograniczone wydatki bieżące. Ponadto należy do budżetu wpro-
wadzić wydatki na zobowiązania zaciągnięte w 2010 r., które nie
mogły być uregulowane ze względu na brak środków; żeby to
umożliwić konieczne będzie zwiększenie przychodów lub dal-
sze obcięcie wydatków już zapisanych w projekcie. Przy czym
zwiększenie przychodów, przy obecnym poziomie naszego
zadłużenia wiąże się z bardzo dużym ryzykiem utraty płyn-
ności.Wskazać również należy, że część zmian będzie wiązała
się z koniecznością wyeliminowaniem nieprawidłowości, które
w projekcie budżetu wskazał nasz organ nadzoru.

Reasumując, w 2011 r. nie należy się spodziewać żadnych
zadań inwestycyjnych ponad te, na których wykonanie
podpisano umowy w 2010 r., natomiast przed Burmist-
rzem i Radą Miasta jest bardzo trudne zadanie mocnego
ograniczenia wydatków na bieżące funkcjonowanie.

– Czy może Pan powiedzieć, co nas czeka w najbliższych
4 latach?
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PIOTR ŁOŹDZIN urodził się w Poznaniu w 1980 r. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a od 2008 r.
doktorantem na Wydziale Ekonomii tej uczelni.

Pracę zawodową rozpoczął w 1999 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin w Poznaniu na stanowisku referenta. 
W ciągu niespełna dwóch lat awansował na stanowisko zastępcy głównego księgowego. Następnie pełnił funkcję kierownika 
Wydziału Budżetowo-Księgowego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oddziale Regionalnym w Poznaniu 
oraz głównego księgowego w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu.

W 2005 roku, w wyniku powołania przez Radę Gminy Dopiewo na wniosek Wójta Gminy, objął funkcję skarbnika gminy 
– głównego księgowego budżetu, którą sprawował do grudnia 2010 r.

Piotr Łoździn jest żonaty, ma dwie córeczki. Interesuje się filozofią, sportem oraz finansami samorządowymi . 

Wiemy, że nasze zadłużenie osiągnęło taki
poziom, którego nie należałoby przekraczać, 
a co za tym idzie nie będzie możliwe
finansowanie inwestycji 
z zaciąganych kredytów w takim stopniu 
jak to miało miejsce w poprzedniej kadencji.

WYWIAD



– Nowa Rada Miasta Puszczykowa
działa już ponad miesiąc. Odbyły się 4
sesje. Proszę podsumować pierwszy ty-
godnie pracy ?

– Poza uroczystymi elementami pierw-
szych sesji – chodzi mi o ślubowania – wy-
braliśmy składy komisji tematycznych, które
już odbywały swoje pierwsze posiedzenia.
Najważniejszym tematem wszystkich po-
siedzeń komisji jest oczywiście projekt
budżetu na 2011 rok. Jego przyjęcie to bez
wątpienia zadanie nr 1. Jednymi z pierw-
szych uchwał, które głosowaliśmy były także
wybór nowego skarbnika, ustalenie wyso-
kości wynagrodzenia burmistrza i niestety
decyzja o zaciągnięciu pożyczki.

– Dlaczego mówi pan niestety? 
– Wiedzieliśmy, że budżet Puszczykowa

jest w kiepskim stanie, ale rzeczywistość
okazała się jeszcze gorsza. Już w lipcu
ubiegłego roku sygnalizowałem ówczesnej
radzie i burmistrz, że tak „kreatywne pode-
jście” do miejskich finansów może mieć
dla naszego miasta katastrofalne skutki.
Wówczas byłem posądzany o „czarnowidz-
two” i brak optymizmu, a moje wyliczenia
bagatelizowano. Niestety moje obawy się
potwierdziły. Świadomie mówię „niestety”,
ponieważ absolutnie wcale nie jestem za-
dowolony z tego, że w tej kwestii to właśnie

ja miałem racje. Projekt budżetu prze -
dłożony przez byłą burmistrz był zły. Jeśli
chodzi o dochody przeszacowany, a wy-
datki niedoszacowany. Nie rozumiem np.
jak można podawać w projekcie budżetu
wydatki związane z obsługą długu o blisko
40 % niższe niż są one w rzeczywistości. To
są koszty, które można bardzo łatwo poli-
czyć. Nie wiem czy to były świadome czy
nieświadome błędy. To oczywiście tylko
pierwszy z brzegu przykład. Teraz przyjdzie
nam płacić za tak „kreatywne” podejście
do budżetu. Przez to ten rok będzie się
wiązał z dużymi cięciami budżetowymi i za-
ciąganiem pasa.

– Czy pana zdaniem fakt, że w radzie
razem z panem zasiada aż 12 radnych z
jednego komitetu wyborczego wpłynie na
jakość pracy samorządu?

– Zaprosiliśmy do współpracy wszyst-
kich radnych, bo przecież w radzie zasiadają
osoby startujące z trzech komitetów wybor-
czych. To, że nasz klub radnych ma fak-
tycznie zdecydowaną większość nie oznacza
absolutnie identycznego spojrzenia na
wszystkie problemy i sposoby ich roz-
wiązywania. 

Już od pierwszych posiedzeń komisji te-
matycznych widać, że różnica poglądów jest
znaczna, mimo iż faktycznie wywodzimy
się z tego samego komitetu wyborczego.
Moi zdaniem start z jednego komitetu ozna-
cza, że nasze poglądy może nawet filozofia
związana z przyszłością Puszczykowa były
wspólne. Jednak teraz w dyskusjach nad po-
szczególnymi problemami widać już ściera-

nie się różnych poglądów, np. w kwestii do-
finansowania biblioteki miejskiej czy Cen-
trum Animacji Sportu. Ale przecież najlep-
sze pomysły na rozwiązywanie problemów
to właśnie owoce ścierania się poglądów.
Jednak proszę nie mylić różnych poglądów
na rozwiązanie problemu z politykierstwem,
które moim zdaniem królowało w poprzed-
niej kadencji. Jestem przekonany, że teraz
będzie to rzetelna dyskusja na argumenty. W
tej radzie zasiadają osoby, które według mnie
chcą zrobić coś dobrego dla Puszczykowa, a
nie toczyć bezsensowne dyskusje.

– Stwierdza pan, że zaprosiliście do
współpracy wszystkich radnych, to jak
pan wyjaśni, że już po drugiej sesji zos-
taliście przez jednego z radnych
„oskarżeni o gwałcenie demokracji”. 

– Radny Maciej Stelmachowski, bo to
przecież o niego chodzi twierdzi, że nie do-
puszczono go do komisji, w których chciał
pracować, tj. do Komisji Rewizyjnej oraz Ko-
misji Budżetu i Rozwoju Miasta. Zgłaszanie
propozycji do pracy w komisjach odbywa się
na ściśle określonych zasadach. Do Komisji
Rewizyjnej kandydata może zgłosić klub rad-
nych, inni radni lub radny osobiście – sam sie-
bie. Jak wiadomo Pan Maciej nie był
zgłoszony przez żaden klub, nie podjął też
działań żeby utworzyć klub, który mógłby go
zgłosić, jego kandydatury nie zgłosił żaden
radny i wreszcie nie zgłosił się sam. Twier-
dzenie, że rada go nie wybrała do komisji re-
wizyjnej jest nadużyciem, jest nieprawdą.
Skoro nie było propozycji z jego nazwiskiem
to jak można go było wybierać. Pan Stelma-
chowski jest radnym już drugą kadencję i
powinien znać procedury obowiązujące pod-
czas wyborów członków komisji.

Nie rozumiem także pretensji tego rad-
nego, że mimo zgłoszenia do komisji
budżetu nie uzyskał akceptacji w głosowa-
niu. Takie są reguły demokracji. Trudno 
z tym dyskutować, wszystkie uchwały po-
dejmowane są w drodze głosowania. Do
dwóch innych komisji został przecież przy-
jęty. Poza tym to, że jakiś radny nie jest
członkiem komisji nie oznacza, że nie może
uczestniczyć w jej posiedzeniach. 

Na zakończenie chciałbym w imieniu
swoim oraz wszystkich radnych – nieza-
leżnie od komitetu, z którego startowali -
podziękować mieszkańcom Puszczykowa,
którzy uczestniczyli w minionych wybo-
rach samorządowych za zaufanie, którym
nas obdarzyli oddając właśnie na nas
swoje głosy. �
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MUSIMY PODEJMOWAĆ 
MĘSKIE DECYZJE
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM CZYŻEM, 
Przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa

WYWIAD

W tej radzie zasiadają
osoby, które według mnie
chcą zrobić coś dobrego
dla Puszczykowa, 
a nie toczyć bezsensowne
dyskusje.
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Minione dni przyniosły wprawdzie falę odwilży,
jednak podobnie jak w ubiegłym roku zima zdążyła
już pokazać na co ją stać. Cały grudzień i początek
stycznia Puszczykowo jak i cała Wielkopolska
zasypane były grubą warstwą śniegu. 

CHODNIKI I DROGI
Na zimowe utrzymanie dróg i chodników Puszczykowo

przeznaczyło około 270 tys. zł, z czego do połowy stycznia
zima pochłonęła już kwotę ponad 138 tys. zł.

Wszystko wskazuje jednak na to, że konieczna będzie
druga umowa uzupełniająca. Jest przecież bardzo mało praw-
dopodobne, że zimowa aura już nie powróci. 

Akcją zimowego utrzymania objęte jest ponad 54 km dróg
utwardzonych i stromych odcinków dróg nieutwardzonych
oraz 9 km chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Przed se-
zonem zimowym w kilkudziesięciu miejscach Puszczykowa
miasto ustawiło pojemniki z piaskiem, który mieszkańcy
mogą używać do posypywania chodników. 

W naszym mieście zimowe utrzymanie dróg koordynuje Re-
ferat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego oraz Gminny
Zespół Zarządzania Kryzysowego, dotyczy to także dróg po-
wiatowych przebiegających przez Puszczykowo. W przypadku
dróg powiatowych pieniądze na ich utrzymanie przekazuje sta-
rosta – około 160 tys. zł na cały rok. W minionym sezonie zi-
mowym starosta musiał zwiększyć kwotę ze względu na długą
zimę i wyższe wydatki. Także w tym roku nie można wykluczyć
takiego scenariusza. Na głównych ciągach komunikacyjnych o
utwardzonych nawierzchniach firma odpowiedzialna za zimowe
utrzymanie odśnieża drogi i posypuje je solą drogową lub mie-
szanką piaskowo-solną. Drogi nieutwardzone są odśnieżane.

W połowie stycznia z powodu odwilży i tworzenia się śli-
skiej lodowej pokrywy wszystkie utwardzone ulice w Pusz-
czykowie zostały posypane piaskiem. 

BOCZNE BEZ SOLI
W Puszczykowie boczne ulice odśnieżane są w razie ko-

nieczności, jednak bez posypywania solą. 

W zeszłym roku do magistratu docierały bowiem sygnały,
żeby firmy zajmujące się zimowym utrzymaniem nie
nadużywały soli, ponieważ mieszkańcy obawiają się, iż może
ona zniszczyć zieleń, którą sami w bardzo wielu miejscach
miasta ozdobili miejsca wzdłuż ogrodzeń. 

Jednak na ulicach, na których służby drogowe nie wysy-
pywały soli lub piasku z solą tworzyły się lodowe koleiny. Sy-
tuacje takie miały miejsce tam, gdzie fragmenty ulic w dzień
były bardziej nasłonecznione jak np. na ul. Słonecznej czy
Wiosennej. Nocą podtopiony śnieg zamieniał się w lód. 

– W takich sytuacjach szczególnie w rejonach skrzyżowań
konieczne było wysłanie pługów, które ścinały te lodowe ko-
leiny – mówi Remigiusz Motycki, kierownik Referatu Gos-
podarki Komunalnej Urzędu Miasta. 

W związku z odwilżą służby miejskie udrożniały także
studzienki kanalizacji burzowej, aby wody roztopowe mogły
swobodnie spływać.

Jeszcze inna sytuacja jest na stromych podjazdach na ulicz-
kach Starego Puszczykowa. Na drogach utwardzonych
możliwe jest używanie soli i mieszkanki piaskowo-solnej.
Natomiast podjazdy o nawierzchni gruntowej, po przejeździe
pługu posypywane są wyłącznie kruszywem. 

W uzasadnionych przypadkach podyktowanych przede
wszystkim bezpieczeństwem, śnieg zalegający przy jezdniach
był wywożony. Takie przypadki miały miejsce np. na ul. Poz-
nańskiej, gdzie konieczne było usunięcie śnieżnych hałd z
miejsc parkingowych. 

JEDNOKIERUNKOWA UL. NIEZŁOMNYCH
W tym roku, po raz pierwszy, z powodu obfitych opadów

śniegu, na wniosek mieszkańców, zmieniono organizację ru-
chu na ul. Niezłomnych. Na czas zimy stała się ona jedno-
kierunkowa z wyjazdem w ul. Kosynierów Miłosławskich. 

– To bardzo wąska ulica, po odśnieżeniu na poboczach
tworzą się wysokie skarpy, tak że dwa samochody mają pro-
blemy z mijaniem. A przy tej ulicy działa przecież pogotowie
Falck. Zdarzały się przypadki, że jadąca na sygnale karetka
miała problemy z wyjazdem. Ruch jednokierunkowy
uporządkuje sytuację – wyjaśnia R. Motycki.

Przy tak obfitych opadach z jakimi mieliśmy do czynienia
w grudniu 2010 r. bardzo poważnym problemem dla służb pra-
cujących przy odśnieżaniu ulic stają się parkujące na nich auta.
Nie chodzi nawet o tych kierowców, którzy parkują w miejs-
cach niedozwolonych. Auta pozostawione na ulicy unie-
możliwiają kierowcom pługów śnieżnych odśnieżenie ulica w
najlepszy sposób. 

– Chciałbym zaapelować do mieszkańców Puszczykowa,
aby w miarę możliwości parkowali na noc swoje auta na po-
dwórzach bądź podjazdach. To zdecydowanie ułatwi prace
kierowcom pługów i umożliwi im takie optymalne odśnieżenie
– apeluje R. Motycki. �

KOSZTOWNA
ZIMA 

Oprócz dróg gminnych i powiatowych przez Puszczykowo przebiegają także drogi wojewódzkie: 
Poznań – Mosina (droga 430) i Mosina – Kórnik (droga 431). Za całoroczne utrzymanie 

tych arterii odpowiedzialny jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
(Obwód Drogowy Zaniemyśl, tel. 61 285 75 10). 

AKTUALNOŚCI
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Sztab dowodzenia znajdował się w Bibliotece Miejskiej im.
Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury, gdzie
Roża Grześkowiak, Ewa Poczta i Aleksandra Bochyńska
przez cały dzień liczyły przynoszone do sztabu pieniądze. W
BM CAK Wielka Orkiestra zagrała od godz. 13:00. Na dobry
początek zagrał zespół Mister zU.B., który rozgrzał publicz-
ność i tym samym przygotował na przyjęcie kolejnych gwiazd.

Wśród nich znalazły się dzieci i młodzież z warsztatów w BM
CAK, pod opieką artystyczną Adriana Rzetelskiego, Piotra
Musiałkowskiego, Anny Zimowskiej oraz Carlosa Ramiresa.
Występowali także uczniowie puszczykowskich Szkół Pod-
stawowych, Gimnazjum nr 1 i 2 oraz LO im. M. Kopernika w
Puszczykowie. Na scenie pojawił się także zespół BOOM
BANDA i chór pracowników z SOSW z Mosiny, DUET

Nasi wolontariusze:

Weronika Wąsowska
Natalia Zenker
Emilia Śliwińska
Agelika Antkowiak
Katarzyna Sikora
Krzysztof Jahns
Pamela Bielak
Mikołaj Graj
Kaja Rajewska
Nina Bojarska
Monika Witkowska
Marta Knapińska

Jessica Grabowska
Róża Bączkowska
Julia Chałdaś
Daria Pruchniewska
Adrianna Szłapka
Zuzanna Szklarska
Jakub Szklarski
Michał Ratajczak
Anna Szłapka
Patrycja Maćkowiak

Opiekunowie wolontariuszy
Beata Markowska
Katarzyna Świniarska

Magdalena Wąsowska 
Marlena Jagaciak
Grażyna Wróblewska
Tomasz Mazur
Kochani! Serdecznie dziękujemy za Waszą
pracę i zaangażowanie!

Przyjaciele Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy:

– Burmistrz Miasta Puszczykowa 
Pan Andrzej Balcerek

– Komendant Straży Miejskiej 
w Puszczykowie 
Pan Dariusz Borowski

XIX FINAŁ WOŚP: ZEBRALIŚMY

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała również w Puszczykowie. Od wczesnych godzin rannych nasi
wolontariusze kwestowali na ulicach miasta oraz w miejscach najczęściej odwiedzanych tego dnia przez
mieszkańców (Centrum Animacji Sportu – lodowisko, HOT_elarnia, SPA_larnia, Centrum Tenisowe Angie). 



11Echo Puszczykowastyczeń 2011www.puszczykowo.pl

19.286,30 ZŁ  DZIĘKUJEMY!
MAGNUS, Janusz Waściński z córkami oraz przedstawiciele
Klubu Sportu Psich Zaprzęgów TARIS w Puszczykowie –
Krystyna Jasiczak i Kajetan Jasiczak. 

W trakcie imprezy można było wziąć udział w loterii fantowej
oraz zasilić konto WOŚP nabywając prace uczestników warsz-
tatów Decupage pod opieką artystyczna Agnieszki Jagiełło. Bo-
gaty program artystyczny przeplatany był licznymi licytacjami,
do których gorąco zachęcali prowadzący całość imprezy pani Ka-
tarzyna Golaszanka (kierownik CAK) oraz pan Maciej Kubacki
(wicedyrektor S. P. nr 2 w Puszczykowie) . Łączny dochód wy-
niósł 3.394,83 zł. Dzięki Państwa ofiarności wśród licytowanych

przedmiotów znalazły się prawdziwe perełki. Za najwyższą
kwotę – 400 zł – wylicytowano płytę zespołu KULT z autogra-
fem Kazika oraz komplet obrazów autorstwa Agnieszki Jagiełło. 

Do wzrostu zebranej kwoty o 200 zł. przyczynił się także
Klub Olimpijczyka dzięki licytacji zorganizowanej podczas
Balu Olimpijczyka. Tegoroczne granie zakończył występ ze-
społów rockowych: DŻENTALMANI, GRASSMACHINE,
BILOKACJA, THE KRYZYS.

XIX finał WOŚP okazał się naszym wspólnym sukcesem. 
Dzięki Państwa otwartym sercom zebraliśmy kwotę

19.286,30 zł. 6,19 EUR, 1,85 USD. �

– Komendant Policji w Puszczykowie
Pan Robert Rasztorf

– Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
w Puszczykowie 

– Pan Maciej Kubacki
– Kwiaciarnia Chimera 
– Dorota Poprawka
– ARTURO Sp. z o.o. Artur Gawroński
– Jadłodajnia „Pychotka” Dorota Libera
– Pan Marek Niedbała –Radny Sejmiku

Województwa Wielkopolskiego
– AQUA SERVICE DYSTRYBUCJA 

S.C. J&J Kruszka
– Zakład Zegarmistrzowski 
– Krzysztof Bobrowski
– Stowarzyszenie Przyjaciół 

Puszczykowa

– SPAlarnia & HOTelarnia
– CENTRUM TENISOWE „ANGIE” 

SP. Z O.O. PUSZCZYKOWO 
– CUKIERNIA – KAWIARNIA 
– „CAFE FRESCO” Danuta Kostusiak
– Piekarnia – Cukiernia Jacek
Błaszkowiak
– Centrum Florystyki Izabela Rachwalak
– Sklep DANA i MERLOTEKA 
– E. L. Kempińscy
– Policealna Szkoła Kosmetyczna 
– Julii Kończak
– Centrum Animacji Sportu Puszczykowo
– Pani Izabela Ferek
– Pani Agnieszka Jagiełło
– Panu Januszowi Waścińskiemu
– Pan Andrzejewski oraz

Wszystkim anonimowym darczyńcom 
DZIĘKUJEMY

Cieszymy się niezmiernie, że nasze zapro-
szenie do wspólnej zabawy spotkało się z tak
ogromnym zainteresowaniem ze strony
mieszkańców i gości. 
Dziękujemy wszystkim z całego serca za
zaangażowanie w akcję, obecność i wyborną
zabawę. 

SIĘ MA!!!

Puszczykowski Sztab XIX Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
Małgorzata Bocian, Magdalena Płachta

Informacje z strony: 
www.biblioteka .iq.pl
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W grudniu 2010 r oraz na początku stycznia br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zajmowała się
przede wszystkim omówieniem planowanych
budżetów Biblioteki Miejskiej i Centrum Animacji
Sportu. Na pierwszym posiedzeniu radni ustalili
także plan pracy komisji na ten rok. 

Zasadniczym wnioskiem z dyskusji dotyczącej funkcjono-
wania Biblioteki Miejskiej jest propozycja ograniczenia kosz-
tów stałych tej placówki. Komisja zasugerowała także, aby do-
tacja miasta na działalność biblioteki wyniosła maksymalnie
800 tysięcy złotych, a nie 1.096 mln. zł, jak proponowała jej
dyrektor. Tym bardziej, że jak wyliczyli radni tylko około 
20 % proponowanego budżetu biblioteki przeznaczane jest na
cele kulturalne. 

Radni podkreślali, że chodzi im wyłącznie o redukcję kosz-
tów stałych, a nie okrajanie oferty kulturalnej. Członkowie ko-
misji, z uwagi na docierające do nich głosy mieszkańców, po-

ruszyli także temat przeniesienia Dni Puszczykowa z Zakola
Warty na powrót do centrum miasta. Podczas kolejnych po-
siedzeń będą także omawiać program tej imprezy.

Zminimalizowanie kosztów stałych było także konkluzją
debaty o planach budżetowych Centrum Animacji Sportu.
Zdaniem radnych, w tym roku miasta nie stać na dofinanso-
wanie wyliczone wstępnie przez kierownika CAS na 1,123
mln zł. W opinii komisji koszty należy zredukować do ma-
ksymalnie 800 tys. zł. Najgorętsza dyskusja rozgorzała na te-
mat funkcjonowania lodowiska, na które w ubiegłym roku
miasto wyasygnowało 145 tys. zł (bez kosztów energii elek-
trycznej). 

W kwestii funkcjonowania lodowiska w kolejnym sezonie
zimowym nie zapadła jeszcze decyzja, chociaż radni stawiali
pytanie: Czy miasto będzie na nie stać w tym roku? 

Natomiast na pewno nie będzie w tym roku realizowany
skate park oraz ścianka wspinaczkowa – inwestycje te mają
jednak pozostać w planach. �

Z PRAC RADY MIASTA 
INFORMACJE

PUSZCZYKOWO

WŁADYSŁAW ŚLISIŃSKI od 1 stycznia
2011 r. pełni funkcję Zastępcy Burmist-
rza Puszczykowa. Przez całe swoje życie
zawodowe związany jest z administra-
cją publi czną. Po pierwszych, wolnych
wyborach samorządowych w 1990 roku
rozpoczął pracę w samorządzie lokal-
nym, pełniąc od tego roku funkcję sekretarza Gminy Do-
piewo. Przez 4 lata był też zastępcą wójta tej gminy. Zdo-
był wykształcenie wyższe administracyjne. Ma dorosłe
dzieci oraz dwoje wnucząt. Jest zapalonym kibicem
sportowym. W młodości uprawiał czynnie piłkę ręczną w
Klubie MKS Starówka. Lubi szachy i brydża. �

Dane kontaktowe radnych VI kadencji

Radna/y Telefon E-mail

Marek Barłóg 503 048 178 marek.barlog@wp.pl

Piotr Bekas 61 8 193 819 piotr@nipoflex.com.pl

Elżbieta Czarnecka 61 8 133 071

Zbigniew Czyż 603 139 704 bilans.audytor@wp.pl

Andrzej Dettloff 601 147 258 andett@op.pl

Bogumiła Dolska 504 294 949 bogumila.dolska@interia.pl

Kinga 605 447 791 kinga.krzeszowiak@op.pl
Górna-Krzeszowiak

Małgorzata 602 489 714 bisrol@neostrada.pl
Hempowicz

Władysław Hetman 510 037 107 wladyslaw.hetman@o2.pl

Krzysztof Jopek 608506 065 farmpasz@post.pl

Paweł Rochowiak 602 333 390 rochowiak@op.pl

Maciej 691 333 514 maciej@stelmachowski.com
Stelmachowski

Jarosław Strzelczyk 604 484 090 j.strzelczyk@poczta.onet.pl

Janusz 606 701 055 januszszafarkiewicz@wp.pl
Szafarkiewicz

Małgorzata 601 824 480 malgorzataszczotka@wp.pl
Szczotka

Dowody osobiste wydane w 2001 roku tracą w roku
2011 swoją ważność. W związku z tym konieczna będzie
ich wymiana, co wiąże się ze złożeniem w Urzędzie Miasta
w Puszczykowie odpowiedniego wniosku na wydanie no-
wych dokumentów.

Data ważności dowodu umieszczona jest w prawym, dol-
nym rogu, na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem).

W pierwszej kolejności wnioski powinny złożyć osoby,
które miały wydane dowody osobiste w styczniu lub lutym.
Po złożeniu wniosku na nowy dokument czeka się średnio
około miesiąca. Jeżeli dane osobowe nie uległy zmianie do
wniosku należy dołączyć dwie aktualne fotografie.

Od 1 stycznia 2010 urzedy nie pobierają za wyrobienie do-
wodu osobistego opłat. �

WYMIEŃ DOWÓD



Jeśli tylko warunki atmosferyczne
na to pozwolą na remontowanej
ulicy Dworcowej w Puszczykowie
zostanie ułożona podbudowa
bitumiczna. Na razie firmie
SKANSKA uniemożliwiały 
to warunki atmosferyczne. 

Ułożenie warstwy bitumicznej,
dzięki której sfrezowany i pełen dziur
fragment ul. Dworcowej uzyska pełną,
równą i trwałą nawierzchnie miało roz-
począć się już w połowie stycznia.
SKANSKA deklarowała bowiem, że
prace ruszą 13 stycznia. Niestety dro-
gowcy załatali tylko prowizorycznie
dziury i przysłali wyjaśnieni, iż obecnie
w związku z niekorzystnymi warun-
kami atmosferycznymi tzn. opadami 
i co za tym idzie stojącą wodą na ulicy
nie jest możliwe przeprowadzenie kom-
pleksowego remontu nawierzchni.
Prace zostaną wykonane jak tylko bę-
dzie to możliwe i pozwolą na to wa-
runki atmosferyczne. 

Natomiast ostatnia ścieralna warstwa
bitumiczna ze względów technologicz-
nych (musi być odpowiednia plusowa
temperatura) zostanie położona naj-
prawdopodobniej w marcu. 

Prace na ul. Dworcowej rozpoczęły
się w listopadzie 2010 r. i miały zakoń-

czyć do końca roku. Puszczykowo otrzy-
mało na nie dofinansowanie od Staro-
stwa Powiatowego w wysokości 154 tyś.
zł. Po rozszerzeniu zakresu prac o re-
mont kanalizacji burzowej i utworzenie
dodatkowych studzienek kwota dofi-
nansowania przewyższyła 270 tyś zł. �
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INFORMACJE

DWORCOWA CZEKA NA LEPSZĄ AURĘ 

Po obu jej stronach znajdują się bo-
wiem tereny zalewowe, obecnie wy-
pełnione wodą, co może grozić jej pod-

myciem. Tak stało się właśnie podczas
ubiegłorocznej majowej powodzi, kiedy
to wody uszkodziły jezdnię tak, że 

konieczny był jej remont. Wcześniej 
(5 stycznia) został zamknięty przepust
pod tą drogą.

Natomiast od 3 stycznia, w związku z
przekroczeniem stanów wody na wodo-
wskazach powyżej poziomu alarmo-
wego w powiecie poznańskim obo-
wiązuje alarm przeciwpowodziowy
ogłoszony przez starostę Jana Grab-
kowskiego. 

W Puszczykowie stan wody na War-
cie jest od wielu tygodni na bieżąco
monitorowany. Przez całą dobę pełni
dyżur Gminny Zespół Zarządzania Kry-
zysowego. Można tam, pod numerem
telefonu 602 444 900, uzyskać aktualną
informację. Dane o sytuacji powodzio-
wej w regionie można uzyskać np. na
stro nie internetowej www.powiat.poz-
nan.pl Starostwa Powiatowego, lub
www.poznan.rzgw.org.pl Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poz na-
niu. �

PRZECIWPOWODZIOWE POGOTOWIE
Od wielu tygodni utrzymuje się wysoki stan wody w Warcie. 
16 stycznia br. ze względu na bezpieczeństwo Burmistrz Puszczykowa
Andrzej Balcerek zdecydował o zamknięciu drogi Łęczyca – Puszczykowo. 
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WYDARZENIA

Aniołowie – z Domu Pomocy Maltańskiej, dzięki
życzliwości Ojca Marka Smyka, po raz kolejny
zaprosili do Sali Parafialnej im. Jana Pawła II
wszystkich swoich przyjaciół…

8 grudnia 2010r. ponad trzystu zaproszonych gości, w tym
około 200 niepełnosprawnych, mogło poczuć atmosferę nad-
chodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Spotkanie rozpoczął ( tradycyjnie) spektakl teatralny przy-
gotowany przez gospodarzy .

„Tajemniczy przepis” – tym razem „na deskach” teatru po-
jawiło się sześciu utalentowanych aniołów: Stanęli przed …
niezwykle kulinarnym zadaniem! Na zbliżające się Święta
Bożego Narodzenia musieli upiec ciasto, którego receptura
kryła się w zapomnianym od tysięcy lat kufrze… Aniołowie
upiekli …opłatek.

Ciekawe, niepowtarzalne rekwizyty i… „anielsko” do-
skonała gra aktorów wzruszyły – do łez publiczność. Słowom
uznania i oklaskom nie było końca.

Po przedstawieniu – część oficjalna : powitanie, modlitwa,
dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń… A potem można
już było podziwiać eksponowane prace. Zostały przygotowane
w ramach ogłoszonych przez nasz Dom konkursów: „ Kró-
lowa Śniegu”, „Choinka”, „Budowla jak ze śniegu”, „Zi-
mową porą w górach” oraz „List do Świętego Mikołaja” . Nie-
pełnosprawni autorzy prac, niczym wędrowcy przybyli z
różnych stron Wielkopolski: z Dopiewca, Chrzypska Wiel-

kiego, Gniezna, Kórnika, Mosiny, Swarzędza, Poznania,
Owińsk, Włoszakowic, Kowanówka, Jastrowia i …Puszczy-
kowa ( w tym roku w „ konkursowe szranki” stanęło 20 pla-
cówek zajmujących się terapią osób niepełnosprawnych) .
Prace urzekały pomysłowością i jednocześnie prostotą, barwą
i ciepłem, które emanowało z każdego dzieła.

Wszyscy twórcy z nieukrywanymi emocjami odliczali mi-
nuty do ogłoszenia wyników konkursów i wyłonienia najlep-
szych prac. Tradycyjnie na wszystkich artystów czekały – pod
choinką – dyplomy i upominki.

„Wieczór z Aniołami 2010” odbył się dzięki finansowemu
i instytucjonalnemu wsparciu: Powiatu Poznańskiego, Urzędu
Miasta w Puszczykowie, Zgromadzenia Ducha Świętego oraz
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

Małgorzata Kaczmarek-Łuczka
Dom Pomocy Maltańskiej

WIECZÓR Z ANIOŁAMI

Z pewnością grudniowy koncert ze-
społu Audiofeels zorganizowany w
puszczykowskiej HOT_elarni**** na
długo zapadnie w pamięci jego uczest-
nikom. Bez wątpienia wszyscy zebrani

goście byliby w stanie potwierdzić
eklektyczne połączenie doznań zapew-
niających radość, a równocześnie wzru-
szenie. Tym bardziej, że zespół Audio-
feels oprócz porywających głosów

wyróżniają charyzmatyczne charaktery.
Poprzez udział w koncercie Audiofeels
udowodnili, że są zespołem „z wielkim
sercem” – całkowity zysk ze sprzedaży
biletów oraz z przeprowadzonej loterii
został przeznaczony na potrzeby Domu
Dziecka nr. 1 w Poznaniu.

Są zdarzenia, które poprzez swoją ma-
gię wydają się istnieć jedynie w naszej
wyobraźni – dzięki genialnym kompozy-
cjom aranżacji świetlnych, doskonałości
uzupełniających się głosów 8 utalento-
wanych mężczyzn, dzięki udziałowi ze-
branych dzieci, dla których była prowa-
dzona zbiórka, oraz entuzjastycznemu
zaangażowaniu publiczności koncert Au-
diofeels w HOT_elarni był właśnie takim
wydarzeniem. Dodatkową niespodzianką
okazał się gościnny występ jednego z naj-
lepszych beatboxerów świata – Dharni. �

AUDIOFEEL W HOT_ELARNI****



W „DWÓJCE” LUDZIE LISTY PISZĄ…
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8 i 9 grudnia w Szkole Podstawowej
nr 2 już po raz trzeci odbył się Maraton
Pisania Listów w obronie praw
człowieka. W akcję – jak co roku – naj-
bardziej zaangażowali się uczniowie
SP2 i Gimnazjum nr 2. Było też kilku
nauczycieli i rodziców. Wspólnymi
siłami napisaliśmy 225 listów!!! W tym
roku broniliśmy między innymi :
– katolickiego księdza ojca Alejandro

Solalinde Guerra z Meksyku, który
zajmuje się tworzeniem bezpiecznych
miejsc dla migrantów, 

– Mao Hengfeng, matki trójki dzieci,
wielokrotnie aresztowanej i torturo-
wanej w Chinach za działania na rzecz

praw kobiet oraz ofiar przymusowych
eksmisji, 

– Romów, którzy zostali siłą eksmito-
wani ze swoich domów, 

– Su Su Nway, członkini opozycyjnej
partii w Birmie, walczącej o prawa
pracowników, 

– Normy Cruz z Gwatemali, która wal-
czy o sprawiedliwość dla kobiet doś-
wiadczających przemocy,

– wielu innych osób.
Za wsparcie akcji szczególne podzię-

kowania składamy panu Arturowi Gaw-
rońskiemu – właścicielowi sklepu „Ar-
turo”, państwu Pomesom, właścicielom
sklepu „Papirus”, panu Maciejowi

Heydlowi, kierowniczce sklepu „ABC”
przy ulicy Dworcowej oraz właściciel-
kom sklepu „Cytrusek”, pani Ewie Piet-
rzak i pani Joannie Baszyńskiej.

Szkolna Grupa Amnesty 
International

OŚWIATA

BAJKOWE JASEŁKA
Następna impreza już za nami! 

6 grudnia 2010 roku w Sali Jana
Pawła II odbyło się Przedstawienie
Świąteczne, w którym wzięli udział
uczniowie naszej szkoły. W pierwszej
części spotkania swoje umiejętności
prezentowali mali artyści z grupy klas
0–III, a w drugiej części prezentowali
się uczniowie klas IV–VI. Najmłodsi,
czyli uczniowie klas O wystąpili 
w przedstawieniu pt: „Bajkowe Ja-
sełka”, klasy I zaprezentowały się w
inscenizacji pt: „Znów minął rok”,
klasy II i klasa III b – mali śpiewacy
umiliły nam czas przeglądem kolęd 
i piosenek świątecznych. Ale również,
dzięki klasie IIIa dowiedzieliśmy się
„Jak to jest ze Świętym Mikołajem?
Mali artyści spisali się na medal !!!!
Dziękujemy i życzymy dalszych suk-
cesów !

Izabela Kasprzyk

Z PYRKIEM O BEZPIECZEŃSTWIE
Wizyta w szkole Pyrka – maskotki

poznańskiej policji to dla dzieci zawsze
wielka frajda. Na początku grudnia do
uczniów zerówek i klas pierwszych pusz-
czykowskiej „dwójki” razem z Pyrkiem
przyjechali przedstawiciele Policji, Straży
Miejskiej. Goście przypomnieli dzieciom
zasady bezpieczeństwa jakie obowiązują
w domu, szkole, miejscach publicznych,
na drodze. W tym roku w zerówkach SP
nr 2 realizowany jest program profilak-
tyczny pt: „Super Wiewiórka. Przyja-
ciółka Oli i Kuby” i dzieci znają ogólne
zasady bezpieczeństwa, ale dzięki ta-
kiemu spotkaniu mogły poszerzyć swoją
wiedzę i zadać nurtujące ich pytania oraz
osobiście poznać policyjną maskotkę,
jaką jest Pyrek. Wszystkie dzieci i wy-
chowawczynie otrzymały słodki upomi-
nek i odblaskowe kamizelki, które o tej

porze roku, kiedy robi się szybko ciemno,
są bardzo przydatne, ponieważ jesteśmy
lepiej widoczni. Bardzo dziękujemy za
spotkanie i zachęcamy do używania na co
dzień otrzymanych kamizelek – Bądźmy
bezpieczni ! Izabela Kasprzyk

Dagmara Michalska

„PYSZNA PIZZA” W DWÓJCE!
Uczniowie zerówek z puszczykowskiej „dwójki” mieli okazję uczestniczyć w warsztatach

pt: „Pyszna Pizza”, które odbyły się w jednej z poznańskich pizzerni. Dzieci miały możli-
wość zapoznania się z wyglądem restauracji „od kuchni”, dowiedziały się w jaki sposób wy-
konuje się ciasto na pizzę, jakich dodatków można użyć do wykonania pizzy i oczywiście…
mogły samodzielnie, własnoręcznie wykonać „Pyszną Pizzę” według własnego pomysłu, 
a po upieczeniu zdegustować swoje kulinarne dzieło. Było to fantastyczne doświadczenie,
zabawa, a przy tym nauka. Rosną nam „mali kucharze”…! Izabela Kasprzyk,

Dagmara Michalska
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Godz. odjazdu stacja docelowa Szczegóły kursowania 

5.10 Leszno kursuje Po - So, oprócz 23., 25. Kwi, 2. Maj, 25. Cze, 12. Lis
6.00 Kościan kursuje w okresie, 17. Sty do 31. Mar Po – Pt
6.20 Leszno kursuje Po - Pt, oprócz 25. Kwi, 3. Maj, 23. Cze, 15. Sie, 1., 11. Lis
6.50 Jelenia Góra kursuje codziennie (z przesiadką w Puszczykówku)
7.50 Leszno kursuje Po - Pt, oprócz 22., 25. Kwi, 2., 3. Maj, 20. Cze do 31. Sie, 1., 11. Lis
9.50 Wrocław kursuje codziennie

10.50 Leszno kursuje Po - Pt, oprócz 25. Kwi, 3. Maj, 23. Cze, 15. Sie, 1., 11. Lis
11.50 Rawicz kursuje codziennie
12.50 Wrocław kursuje codziennie
13.20 Czempiń kursuje codziennie, oprócz 24. do 27. Sty
13.50 Leszno kursuje codziennie
14.50 Leszno kursuje Po - Pt, oprócz 25. Kwi, 3. Maj, 23. Cze, 15. Sie, 1., 11. Lis oraz So, Nd, 

oprócz 23., 24. Kwi, 14. Sie, 12. Lis; także 3. Maj, 23. Cze, 1. Lis
15.50 Leszno kursuje Po - Pt, oprócz 25. Kwi, 3. Maj, 23. Cze, 15. Sie, 1., 11. Lis
16.46 Wrocław kursuje codziennie, oprócz 24. Kwi
17.55 Leszno kursuj codziennie
18.40 Wrocław kursuj codziennie
19.55 Leszno kursuje Po - Pt, oprócz 25. Kwi, 3. Maj, 23. Cze, 15. Sie, 1., 11. Lis
20.50 Leszno kursuj codziennie
21.50 Kościan kursuje Po - Pt, Nd, oprócz 24. Kwi, 2. Maj, 22. Cze, 14. Sie, 31. Paź, 10. Lis
22.50 Leszno kursuj codziennie

ODJAZDY POCIĄGÓW Z POZNANIA DO PUSZCZYKOWA 

Godz. odjazdu stacja docelowa Szczegóły kursowania 

4.43 Kołobrzeg kursuje soboty, niedziele i święta
4.43 Gniezno Po - Pt, oprócz 22., 25. Kwi, 2., 3. Maj, 20. Cze do 31. Sie, 1., 11. Lis 
5.12 Poznań kursuje Po - Pt, oprócz 25. Kwi, 3. Maj, 23. Cze, 15. Sie, 1., 11. Lis
5.40 Toruń dni robocze, oprócz 25. Kwi, 3. Maj, 23. Cze, 15. Sie, 1., 11. Lis
6.18 Gniezno kursuje codziennie, oprócz 23. do 25. Kwi, 14., 15. Sie, 11., 12. Lis
6.41 Poznań kursuje Po - Pt, oprócz 25. Kwi, 3. Maj, 23. Cze, 15. Sie, 1., 11. Lis
7.16 Poznań kursuje codziennie
8.03 Gniezno kursuje codziennie
8.39 Swarzędz kursuje Po - Pt, oprócz 25. Kwi, 3. Maj, 23. Cze, 15. Sie, 1., 11. Lis
9.14 Poznań kursuje codziennie
9.38 Poznań kursuje Po - Pt, oprócz 22., 25. Kwi, 2., 3. Maj, 20. Cze do 31. Sie, 1., 11. Lis

10.19 Inowrocław kursuje codziennie
11.08 kursuje Po - Pt, oprócz 25. Kwi, 3. Maj, 23. Cze, 15. Sie, 1., 11. Lis (przesiadka w Puszczykówku)
12.11 Poznań kursuje Po - So, oprócz 23., 25. Kwi, 2. Maj, 25. Cze, 12. Lis
12.49 Poznań kursuje codziennie
13.08 kursuje Po - Pt, oprócz 22., 25. Kwi, 2., 3. Maj, 20. Cze do 31. Sie, 1., 11. Lis 

(przesiadka w Puszczykówku) 
14.11 Poznań kursuje codziennie
14.41 Poznań kursuje codziennie, oprócz 24. do 27. Sty
15.19 Inowrocław kursuje codziennie, oprócz 24. do 26. Sty
16.36 Poznań kursuje Po - Pt, oprócz 25. Kwi, 3. Maj, 23. Cze, 15. Sie, 1., 11. Lis
18.16 Gniezno kursuje Po - Pt, oprócz 25. Kwi, 3. Maj, 23. Cze, 15. Sie, 1., 11. Lis
19.25 Toruń kursuje codziennie
21.02 Mogilno kursuje codziennie
22.09 kursuje Po – Pt, Nd, oprócz 24. Kwi, 2. Maj, 22. Cze, 14. Sie, 31. Paź, 10. Lis

(przesiadka w Puszczykówku)

ODJAZDY POCIĄGÓW Z PUSZCZYKOWA DO POZNANIA 

INFORMACJE



BARBARZE 
MULCZYŃSKIEJ

wyrazy 
głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MĘŻA
składają

Burmistrz 
Miasta Puszczykowa, 

Rada Miasta 
oraz 

pracownicy Urzędu Miasta 
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100. urodziny to wyjątkowa
uroczystość. Taka też była u Pani
Aliny Wągrowieckiej, która swoje
setne urodziny obchodziła 
14 stycznia 2011 r. 

W tym wyjątkowym dniu jubilatkę od-
wiedziło mnóstwo gości, wśród których
byli Burmistrz Puszczykowa Andrzej
Balcerek oraz Joanna Szejn, 
zastępca kierownika Urzędu Stanu Cy-
 wilnego w Puszczykowie. Z okazji tych
wyjątkowych urodzin burmistrz oprócz
najserdeczniejszych życzeń od społecz-
ności naszego miasta przekazał pani Ali-

nie specjalny list gratulacyjny od Pre-
miera Donalda Tuska. Burmistrz przeka-
zał również na ręce jubilatki „kosz obfi-
tości”, w którym znalazły się m.in.
pamiątkowa filiżanka do herbaty z her-
bem naszego miasta oraz oczywiście her-
baty, które pani Alina bardzo lubi. 

Goście uczestniczyli także we mszy św.
celebrowanej przez księży z puszczy-
kowskiej parafii pw. św. Józefa. Swój
udział w jubileuszu zaznaczyli także
najmłodsi członkowie rodziny pani Aliny,
którzy wystąpili z koncertem kolęd. 

Przyłączamy się do życzeń. 200 lat
pani Alino! �

INFORMACJE100 LAT PANI 
ALINY WĄGROWIECKIEJ

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
III SEMESTRU AKADEMII SENIORA

28.stycznia 2011 godz.17.00
Uroczyste zakończenie III semestru

Akademii Seniora, a w programie: wykład dr
Radosława Fiedlera " Obraz konfliktów i ter-
roryzmu w mediach". 

Natomiast z okazji Dnia Babci i Dziadka
odbędzie się spektakl muzyczny "Powróćmy
jak za dawnych lat" w wykonaniu Zespołu
teatralnego "Łejery", w inscenizacji i reżyse-
rii-Katarzyny Golaszanki i akompaniamen-
cie-Danuty Piechockiej. 

FERIE W BIBLIOTECE

Chętne dzieci zapraszamy serdecznie na
warsztaty w pierwszym tygodniu ferii od
31.01.2011 do 04.01.2011, w godzinach od
9.00 do 14.00. 

W programie: zajęcia artystyczne, ruchowe
i edukacyjne.

Na każdy dzień przewidziany jest obiad. 
Koszt udziału – 50 zł./tydzień. 
Zapisy w bibliotece od 10.01.2011 r., pod nr

tel. 61 819 46 49. Liczba miejsc ograniczona

ZAJĘCIA DLA MALUCHÓW

Od grudnia oferta warsztatów w Bibliotece
Miejskiej Centrum Animacji Kultury zostanie

rozszerzona o propozycję zajęć dla dzieci
cztero- i pięcioletnich, które nie uczęszczają do
przedszkola a mogą brać udział w dwugo-
dzinnych spotkaniach. Proponujemy spotkania
w każdy czwartek od godziny 10.00 do 12.00. 

W programie: zajęcia artystyczno-pla-
styczne, gry i zabawy ruchowe, nauka wier-
szy i piosenek, słuchanie bajek, zajęcia wy-
ciszające i relaksacyjne. 

Dzieci będą mogły uczestniczyć także w
spotkaniach świątecznych i imprezach oko-
licznościowych.

Chętnych serdecznie zapraszamy, zapisy 
w BM CAK oraz pod numerem telefonu: 
61 8194649. Koszt zajęć 20 zł na miesiąc. �

CO? GDZIE? KIEDY?

Centrum Medyczne Św. Jerzego oraz
Urząd Miejski Puszczykowo zapraszają
mieszkanki Puszczykowa na badania pro-
filaktyczne mammografii finansowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Dla pań wieku 50 – 69 lat ( roczniki od
1942 do 1961 ), które nie odbywały tego
typu badań w ciągu ostatnich 2 lat, lub w
roku 2010 ( w ramach Programu Profilak-
tycznego) otrzymały wskazania do wyko-
nania powtórnych badań po upływie 12 mie-
sięcy badania są bezpłatne. 

Na badania należy zgłosić się z dowodem
osobistym i wynikiem (zdjęcia i opis) ostat-
niego badania. Badania prowadzone będą w
ambulansie medycznym w dniu 30 stycznia

2011 r. (niedziela) na parkingu przed Szkołą
Podstawową nr 1 od ul. Podgórnej w Pusz-
czykowie w godzinach: 8.15 – 12.45 i 14.00
– 18.50

Zapisy telefoniczne na badania (wyma-
gany PESEL) od dnia 10 stycznia 2011 r. 
W celu uniknięciu kolejki konieczna jest
wcześniejsza rejestracja, która prowadzona
jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00
– 16.00 pod nr tel. 61 844 27 27.

Dla pań, powyżej 35 roku życia, nie
spełniających kryteriów badań bezpłatnych,
koszt mammografii wynosi – 80 zł. Do ba-
dań płatnych niezbędne jest skierowanie od
lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty
(ginekolog, onkolog). �

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA



Przez tydzień puszczykowskimi kortami Angie władali
tenisowi młodzicy (do lat 12). Halowe Mistrzostwa
Polski rozegrano zarówno w grach drużynowych jak 
i indywidualnych. 

Młodzi tenisiści AZS Poznań, którzy występowali w tych
turniejach jako gospodarze, mogą z pewnością zaliczyć wy-
stępy do udanych – wywalczyli dwa srebrne medale: w
drużynie chłopców i grze pojedynczej chłopców. 

W finale drużynowym dziewcząt spotkały się młode teni-
sistki RKT Rerurnu Radom i TKS Arka Gdynia. 3:0 wygrały ra-
domianki. Takim samym stosunkiem zakończyły się pojedynki
o trzecie miejsce. ŁKT Łódź pokonał w nich SKT Sopot 3:0.
Piąte miejsce wywalczyły zawodniczki KS Górnik Bytom,
szóste – KS Sport-Med Zabrze. Na siódmej pozycji uplasowały
się młodziczki KTA Wrocław a stawkę zamknął AZS Poznań 

Natomiast wśród chłopców w finale walczyli tenisiści KS
Warszawianki z AZS Poznań. Lepsi okazali się warsza-

wiacy pokonując gospodarzy 2:1. O złocie zadecydowała
gra podwójna (po meczach singlowych był remis), którą 
w tie breaku 10:6 wygrał debel Warszawianki. W meczu 
o trzecie miejsce zagrały drużyny SKT Sopot i UKS Okę-
cie Sport Warszawa. Pojedynek zakończył się wynikiem
2:1 dla sopocian. Dalsze miejsca zajęły drużyny: 5 KS 
Górnik Bytom, 6. UKS Czarna, 7. Promasters Szczecin, 
8. TKS Arka Gdynia.

Po rywalizacji drużyn na korty weszli młodzi singliści. W
półfinałach dziewcząt Aleksandra Buchla (Warszawianka)
pokonała 2:0 Agatę Świątek (Mera), a Julia Mikulski (Pro-
masters Szczecin) Magdalenę Fręch (ŁKT Łódź) 2:1. W po-
jedynku o złoto lepsza okazała się Julia, wygrywając 2:0. 

Natomiast wśród chłopców w meczach półfinałowych Hu-
bert Hurkacz (KKT Wrocław) pokonał 2:0 Patryka Królika
(Warszawianka), a Michał Dembek (Mera Warszawa) wy-
grał 2:0 z Przemysławem Michockim (AZS Poznań). W me-
czu o złoto Michał pokonał Huberta, także 2:0. �
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MISTRZOSTWA POLSKI W PUSZCZYKOWIE 

W zakończonym niedawno 2010
roku puszczykowska sekcja
badmintona PTS Puszczykowo
odnotowała wiele sukcesów. 

Niewątpliwie największym triumfem
było zdobycie brązowego medalu w
grze deblowej kobiet na Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski przez Katarzynę
Kistowską i Magdalenę Wrześniewską.
Świetnie spisywali się również
najmłodsi badmintoniści. 

Szczególnie drugie półrocze 2010
roku obfitowało w różnego rodzaju tur-
nieju. W Wielkopolskich Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej najdalej zabrnęły
uczennice z SP 2 w składzie M.Fiedler,
Z.Krakowska, A.Matla. Dziewczyny po

fazie powiatowej i rejonowej zakwalifi-
kowały się do Finału Województwa
Wielkopolskiego gdzie zajęły wysokie 5
miejsce. W rozgrywkach międzyszkol-
nych brali również udział chłopcy.
Uczniowie z SP 1 (J.Kędziora, M.Kę-
dziora) zajęli 2 miejsce w rejonie.
Chłopaki z Gimnazjum nr 1 (J. Mazur,
K. Mazur) zdobyli 3 miejsce w rejonie.
Do startów międzyszkolnych badmin-
toniści „dorzucili” kilka miejsc na po-
dium w zawodach wojewódzkich i ogól-
nopolskich. Seniorzy zakończyli sezon
startem w Krajowym Turnieju, który od-
był się 18 grudnia w Płocku. Na tych za-
wodach klub PTS Puszczykowo repre-
zentowało trzech zawodników i dwie
zawodniczki. Dobrze spisał się debel

kobiet w składzie Kistowska/Wrześ-
niewska, który zajął 3 miejsce. W grach
singlowych najdalej zabrnął J.Janaszek,
który po wygranej w grupie w półfinale
nieznacznie uległ i ostatecznie zajął 4
miejsce. 

Cieszy również duża frekwencja na
zajęciach rodzinnych, podczas których
możliwość „pogrania” mają zarówno
przedszkolaki jak i dorośli. �

BADMINTONOWE PODSUMOWANIE SEZONU 2010

W otwarciu mistrzostw uczestniczył m.in. Andrzej Balcerek, Burmistrz Puszczykowa, który wręczył młodym tenisistom kalendarze 
z zabytkami Puszczykowa. 

SPORT



Kolorowym wydarzeniem był na lo-
dowisku Bal Mikołajkowy. Każdy, kto
stawił się w przebraniu Świętego Mi-
kołaja lub Śnieżynki miał wstęp wolny.
Pani instruktor udzielała lekcji jazdy na
łyżwach, organizowała konkursy, a je-
den ze Świętych Mikołajów – ten naj-
starszy – rozdawał słodycze i nagrody.
Wieczorem – dla starszej młodzieży –
odbyła się Mikołajkowa dyskoteka. 

W tym roku poszerzyliśmy naszą
ofertę. W niedziele odbywają się zajęcia
nauki jazdy na łyżwach – o godz. 10.00
grupa zaawansowana, o godz. 11.30
grupa początkująca. Koszt – 10 zł. Na-
tomiast w soboty o godz. 9.00 odbywają

się dla dzieci szkół podstawowych gry 
i zabawy na lodzie. Koszt 5 zł, łyżwy
bezpłatnie. 

W lutym planujemy Walentynkowe
święto dla dzieci i młodzieży. Każdy,
kto odda w kasie dwa czerwone serca o
średnicy nie mniejszej niż 20 cm – wstęp
wolny. Serca można wyciąć z czerwo-
nego kartonu lub bristolu. Ozdobimy
nimi lodowisko. Zapraszam do zabawy!

Przypominam, że wszelkie informa-
cje na temat lodowiska oraz innych
przedsięwzięć Centrum Animacji Sportu
są zamieszczone na stronie: 

www.caspuszczykowo.pl.
Joanna Hejnowicz
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Z dużą satysfakcją muszę powiedzieć, że również w tym roku lodowisko
cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców
Puszczykowa, ale także gości z sąsiednich gmin. Często odwiedzają nas
amatorzy łyżwiarstwa z Mosiny, Lubonia, Krosna, a po reklamie w Echu
Miasta – nawet z Poznania. Gimnazjum nr 2 również często organizuje
zajęcia na lodzie. Dzięki temu młodzież może skorzystać z lodowiska
i wypożyczyć łyżwy za darmo. 

GRUDZIEŃ NA LODOWISKUGRUDZIEŃ NA LODOWISKU
SPORT

Rozgrywki PLPS wkroczyły w fazę zasadniczą. Po rundzie
wstępnej, do grupy A zakwalifikowały się zespoły: 40–latki,
MAS, PTS1 i PTS 2. W grupie B występują zespoły –
ŻUBRY, BUDOWLANKA, WYCZESY i BYKI.

Tabela
1. 40-latki 2 : 0 6 : 1
2. PTS 1 1 : 1 4 : 3
3. MAS 1 : 1 4 : 4
4. PTS 2 0 : 2 0 : 6

22 stycznia rozegrane zostaną następujące mecze:
15.00 PTS 1 – 40-LATKI
16.30 PTS 2 – MAS
18.00 BYKI – WYCZESY
19.30 ŻUBRY – BUDOWLANKA

Półfinały odbędą się 19 lutego, finały zaś 3 marca. Mecz
finałowy – godzina 19.30. (wszystkie mecze rozgrywane 
w sali SP 1)/ Zapraszamy. ZG

PUSZCZYKOWSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ

MISTRZOSTWA 
PUSZCZYKOWA 
W NARCIARSTWIE 
ALPEJSKIM 
I SNOWBOARDZIE
Puszczykowskie Towarzystwo
Sportowe zaprasza na 17 Mistrzostwa
Puszczykowa w Narciarstwie
Alpejskim i Snowboardzie, które
odbędą się 25-27 lutego 2011 
w czeskim Trutnovie. Zakwaterowanie
uczestników w Hotelu Patria***
(www.hotelpatria.com) 
Zapisy i terminy zgłoszeń Restauracja
Nova od 20 stycznia do 15 lutego 
lub drogą internetową ze strony: 
www.ptspuszczykowo.pl
Autokar pojedzie w przypadku
dostatecznej liczby zainteresowanych 
Więcej informacji: 
Jakub Janaszek 697695723, 
Michał Janszek 603677278, 
Juliusz Łuczak 601 793 521. 



ZAPRASZAMY NA LODOWISKO w Puszczykowie
Podczas ferii zimowych (31.I.2011 – 13.II.2011) 
dla dzieci i młodzieży z puszczykowskich szkół 
wstęp na lodowisko BEZPŁATNIE!!!
(należy posiadać legitymację szkolną)

� Poniedziałek – piątek – 11.30 – 20.00
� Sobota – 10.00 – 20.00
� Niedziela – 13.00 – 20.00


