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W uroczystej mszy świętej uczestniczyli
przedstawiciele władz samorządowych na-
szego miasta: Burmistrz Andrzej Balcerek,
radni, a przy ołtarzu stawiły się poczty
sztandarowe lokalnych stowarzyszeń i or-
ganizacji, m.in. Rady Miasta. O oprawę

muzyczną zadbał Chór Nadwarciańskie
Puszczyki. Po mszy świętej ksiądz pro-
boszcz O. Marek Smyk zaprosił wszystkich
do Sali Parafialnej na wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych. Aby tradycji stało się
zadość na wszystkich czekały też smako-

wite rogale świetomarcińskie, podarowa-
ne przez puszczykowskich cukierników. 

Po degustacji, wypełniona po brzegi sala
rozbrzmiała melodiami doskonale zna-
nymi każdemu Polakowi: Roty, Pierwszej
Brygady i wielu innych. Akompania-
ment i scenariusz wspólnego śpiewania
przygotował Maciej Kubacki, vice dy-
rektor SP nr 2. Jak mówił przed koncer-
tem ks. proboszcz bardzo się cieszy, że 
z roku na rok koncert z okazji Dnia Nie-
podległości gromadzi coraz większą rze-
szę puszczykowian. red
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W INTENCJI OJCZYZNY
Uroczystą mszą świętą w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP oraz
koncertem pieśni patriotycznych w Sali parafialnej im. Jana Pawła II
mieszkańcy Puszczykowa uczcili obchody Dnia Niepodległości. 
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SAMORZĄD

Projekt budżetu na 2012 rok jest już
przygotowany. Radni otrzymali go i roz-
poczęliśmy jego analizę. W przypadku
naszego miasta to dopinanie budżetu
jest bardzo trudnym zadaniem. Wbrew
pojawiającej się opini, że sytuacja fi-
nansowa Puszczykowa nie jest wcale zła,
a długi można spłacić w pół roku, rze-
czywistość jest zdecydowanie mniej
różowa. Bagatelizowanie 13,5 miliono-
wego długu i próba wmawiania pusz-
czykowianom, że to drobnostka, jest co
najmniej nieodpowiedzialne. 

Dług naszego miasta faktycznie sta-
nowi „tylko” ok. 48 proc. jego dochodów,
ale na pewno nie ma możliwości spłaty
tej kwoty w pół roku, czy nawet w kilka
lat. Gdyby było to możliwe, to każde
miasto czy gmina zacisnęłoby pasa na rok
i byłoby po kłopocie – przepisy nie ze-
zwalają, na zadłużenie gminy przewyż -
szające 60 proc. planowanych dochodów.
Niestety tak dobrze nie jest. Żaden sa-
morząd, także nasz, nie przeznacza swo-
ich dochodów w całości na inwestycje, 
z których może zrezygnować i prze-
sunąć te środki na spłatę wierzytelności.
Na spłatę zadłużenia można przezna-
czyć tylko wolne środki, które zostają po
opłaceniu wszystkich stałych wydatków.
W Puszczykowie mimo znacznych
oszczędności i cięć budżetowych wciąż
mamy wysokie wydatki bieżące (oświa-
ta, administracja, pomoc społeczna, oś-
wietlenie uliczne, utrzymanie czystości w
mieście, dopłaty do komunikacji zbioro-
wej i inne), które niesamowicie wzrosły
w poprzedniej kadencji. Jak można spraw-
dzić w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej dla naszego miasta, całkowita spłata
długów zaplanowana jest dopiero na
2019 r. 

Dlatego projekt budżetu na 2012 rok
jest bardzo oszczędny i napięty. 

Nie oznacza to oczywiście, że w tym
czasie nie będziemy wykonywać żadnych
inwestycji. Bardzo cieszę się, że np.
udało się umieścić w WPF budowę peł -
nowymiarowej hali sportowo-widowi-

skowej, której obecnie nie mamy. Pla nu-
jemy zrealizować ją w latach 2013–
2015, a koszt wstępnie oszacowaliśmy na
10 mln zł. Wszystko musi być jednak bar-
dzo dokładnie skalkulowane, bo nie mo -
żemy sobie pozwolić na żadne nieprze-
myślane wydatki. 

Na pewno chcemy ich uniknąć np.
podczas organizowanie obchodów jubi-
leuszu 50-lecia nadania naszej miejsco-
wości praw miejskich. Z drugiej strony
ta rocznica zasługuje, żeby planowane
imprezy miały odpowiednią rangę. Jes-
tem przekonany, że uda się nam uzyskać
w tej kwestii kompromis i przyszłoroczne
Dni Puszczykowa będą pełne wspa-
niałej zabawy dla wszystkich miesz-
kańców i gości. Już mogę zdradzić czy-
telnikom „Echa”, że w przyszłym roku
imprezy będą trwały cały weekend, 
a właściwie trzy dni, bo rozpoczną się już
w piątek. Chcemy zaprosić do zabawy
jak najwięcej artystów i wykonawców 
z naszego miasta. Nie zapominajmy, że
Puszczykowo może pochwalić się wie-
loma wykonawcami, którzy potrafią za-
pewnić rozrywkę na najwyższym po-
ziomie. 

Jestem optymistą i wierzę, że uda się
to wszystko połączyć i mimo szukania
oszczędności obchody jubileuszu 50-le -
cia nadania praw miejskich na długo po-
 zostaną w pamięci nas wszystkich. 

Andrzej Balcerek 
Burmistrz Miasta Puszczykowa

PRACUJEMY NAD BUDŻETEM NA 2012 ROK

PYTANIA DO BURMISTRZA
Ulica Dworcowa, przed przejazdem kolejowym została 

w tym roku wyremontowana. Położono tam nową na-
wierzchnię. Zastanawia mnie jednak, dlaczego, za jednym za-
machem nie poprawiono stanu tej ulicy na pozostały odcinku,
aż do skrzyżowania z ul. Kasprowicza. Teraz to wygląda gro-
teskowo, fragment elegancki i zaraz potem dziurawy.

Mieszkaniec Puszczykowa

Szanowny panie. Ulica Dworcowa jest drogą powiatową,
administrowaną jedynie przez Urząd Miejski w Puszczyko-
wie. Jest jednak szansa, że jeszcze w tym roku uda się ze środ-
ków przeznaczonych przez Powiat Poznański na utrzymanie
swoich dróg, położyć na odcinku wskazanym przez pana
nakładkę bitumiczną. Zależy to jednak od warunków atmo -
sferycznych, ponieważ do tego typu prac wymagane są plu-
sowe temperatury. 

Andrzej Balcerek 
Burmistrz Miasta Puszczykowa
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WYWIAD

– Pod koniec października Urząd Miasta otrzymał wystąpie-
nie pokontrolne z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej
miasta, która zakończyła się w sierpniu bieżącego roku. Jakie
są wyniki tej kontroli?

– Na wstępie należy powiedzieć, że kontrola zakończyła się spot-
kaniem z Inspektorami przeprowadzającymi kontrolę, którzy oce-
nili prowadzenie gospodarki finansowej miasta bardzo negatywnie.
W trakcie kontroli zwiększono nawet jej skład osobowy, aż do czte-
rech osób. Należy zaznaczyć, że kontrolą objęto 2010 r. kiedy do
połowy grudnia burmistrzem była Pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka. 

– Jakie były główne zarzuty?
– Jest to dla mnie niewyobrażalne, ale nie zrealizowano właściwie

w całości wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli kompleksowej
z 2007 r., pomimo poinformowania pisemnie przez panią burmistrz
Prezesa RIO o podjęciu działań zmierzających do wyeliminowania nie-
prawidłowości. Nie zrealizowane wnioski dotyczyły m.in: 
• uregulowania formy władania nieruchomościami przez jednostki

organizacyjne miasta,
• nieprzedkładania miastu przez MOPS jednostkowych sprawozdań

budżetowych, 
• nieposiadania przez urząd kompletnej i aktualnej dokumentacji opi-

sującej politykę rachunkowości,
• braku przepisów wewnętrznych określających zasady prowadze-

nia ewidencji druków ścisłego zarachowania. 
• przekraczania pogotowia kasowego. 

Natomiast z bieżących nieprawidłowości do najpoważniejszych
zaliczyłbym:
• wielokrotne przekraczanie planu finansowego wydatków, na łą czną

kwotę aż 306 tys. zł,
• niesporządzanie przez żadną z jednostek organizacyjnych mias-

ta wszystkich wymaganych sprawozdań budżetowych, 
• udzielenie upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym

miasta Gospodarczemu Bankowi Spółdzielczemu w Mosinie,
• wypłacanie pracownikom nagród z Zakładowego Funduszu Świad-

czeń Socjalnych, w tym Pani Burmistrz – czym naruszono prze-
pisy ustawy o ZFŚS, a w przypadku wypłaty nagrody Pani Burmistrz
także ustawy o pracownikach samorządowych, gdyż burmistrz nie
może otrzymywać żadnych nagród, 

• opłacanie w części ze środków miasta (w łącznej kwocie 33.108,28
zł) ubezpieczenia grupowego pracowników urzędu – czym naru-
szono szereg przepisów, w tym ustawy o finansach publicznych 
i ustawy o samorządzie gminnym,

• bardzo liczne nieprawidłowości przy rozliczaniu podróży służbo-
wych, w tym nieprawidłowości przy obliczaniu należności z tytułu
ryczałtów samochodowych oraz podpisywanie delegacji przez 
Panią Burmistrz samej sobie;

• dokonanie zakupu wentylatora oddymiającego i przekazanie go
OSP w Luboniu bez upoważnienia Rady Miasta,

• liczne nieprawidłowości w zakresie gospodarowania mieniem, 
w tym m.in. brak zarządzenia burmistrza określającego stawki czyn-
szów lokali mieszkalnych, ustalanie wysokości czynszu przez bur-
mistrza w sposób uznaniowy, rozłożenie na raty należności mias-
ta bez sprawdzenia czy zachodzą przesłanki do udzielenia takiej
ulgi czy wydzierżawienie przez Panią Burmistrz lokalu na cele pod-
stawowej opieki lekarskiej bez zgody Rady Miasta, 

• liczne naruszenia w zakresie ewidencji środków trwałych i in-
wentaryzacji,

• liczne błędy w prowadzeniu rachunkowości i sporządzaniu spra-
wozdań budżetowych,

• nieprzekazywanie przez Panią Burmistrz kierownikom jednostek
organizacyjnych danych do sporządzenia projektów planów finan -
sowych i planów finansowych. 

– Czy nadal jest opłacane ubezpieczenie za pracowników?
– Nie, Burmistrz Andrzej Balcerek wypowiedział umowę ubez-

pieczenia zaraz na początku swojego urzędowania, jeszcze przed kon-
trolą RIO.

– A co z celowością i gospodarnością, czy były jakieś zarzu-
ty w tym zakresie?

– Niestety regionalne izby obrachunkowe nie są uprawnione do prze-
prowadzania kontroli w zakresie celowości, rzetelności ani gospo-
darności, dokonują kontroli tylko i wyłącznie na podstawie kryterium
zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 

Niewątpliwie jednak mogę jednoznacznie stwierdzić, że wydat-
ki Puszczykowa w ostatnich latach z pewnością nie były dokonywane
w sposób gospodarny. Świadczy o tym chociażby fakt, że nowe wład-
ze Miasta w jeden rok zmniejszyły wydatki bieżące miasta właści-
wie we wszystkich działach, w tym na administrację aż o 440 tys.
zł rocznie. Konieczne było dokonanie również zmniejszenia wydat-
ków na pomoc społeczną. Po analizie budżetów wszystkich gmin 
z powiatu poznańskiego okazało się, że wydatki na utrzymanie MOPS-
u, zasiłki czy dodatki mieszkaniowe w Puszczykowie w przeliczeniu
na mieszkańca były najwyższe i to w większości przypadków prze-
szło dwukrotnie wyższe niż w innych samorządach. 

– Czy z wynikami kontroli będą się wiązały jakieś dalsze czyn-
ności np. zgłoszenie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Pub-
licznych czy do prokuratury?

– Decyzje o tym podejmie Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W mojej ocenie część czynów na pewno kwalifikuje się do takiego
zawiadomienia, np. przekroczenia planów finansowych, nie
sporządzanie i nie terminowe sporządzanie sprawozdań, zaciąga-
nie przez Panią Burmistrz zobowiązań bez upoważnienia jej przez
Radę Miasta, finansowanie wydatków majątkowych z wydatków
bieżących, wypłacanie nagród z ZFŚS czy opłacanie za pracowni-
ków składek na grupowe ubezpieczenie. 

ZARZUTY REGIONALNEJ 
Z PIOTREM ŁOŹDZINEM, Skarbnikiem Miasta Puszczykowa 
rozmawia Bogdan Lewicki 
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WYWIAD

– Od końca grudnia 2010 r. Burmistrzem jest Andrzej Bal-
cerek. Czy również jemu mogą zostać postawione zarzuty. 

– Niestety tak. Ze względu na brak środków finansowych na rachunku
miasta na koniec roku nie mogliśmy dokonać płatności rat dwóch kre-
dytów, co wiązało się z naliczeniem dodatkowych odsetek, a to stano-
wi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przykre jest to, że nie
było to zawinione przez Burmistrza, taki stan finansów zastaliśmy. 

– Czy w Pana ocenie wszystkie nieprawidłowości jakie w mie-
ście występowały zostały przez kontrolę wykryte?

– Oczywiście nie. Kontrola dotyczyła tylko pewnej próby działal-
ności Urzędu, ale za to w zakresie każdej dziedziny gospodarki fi-
nan sowej. Wiele nieprawidłowości w trakcie ostatniego roku stwier-
dziliśmy w ramach kontroli wewnętrznych. M.in:
• w zakresie rachunkowości do najważniejszych można zaliczyć: nie-

prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych, nieewidencjo-
nowanie wszystkich należności, liczne błędy w zakresie prowadzenia
ksiąg rachunkowych, 

• niepodpisanie przez Panią Burmistrz umowy na udzielenie pomocy
finansowej dla Poznania na badania metropolitalne, pomimo zo-
bowiązania jej do tego przez Radę Miasta,

• w zakresie zaciągania zobowiązań bez upoważnienia: przede wszyst-
kim finasowanie zadań inwestycyjnych z wydatków bieżących, fi-
nansowanie remontów dróg powiatowych ze środków własnych, 

• przyznanie dotacji na prace konserwatorskie przez Panią Burmistrz
zamiast przez Radę Miasta,

• niezatrudnienie głównych księgowych w jednostkach oświatowych, 
• nieprzedłożenie przez Panią Burmistrz Radzie Miasta uchwały 

o ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych a tym samym jej
niepodjęcie przez Radę, 

• nieuregulowanie zasad prowadzenia kontroli zarządczej,
• brak planów finansowych urzędu i pozostałych jednostek organi-

zacyjnych,
• niezamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkich

wymaganych informacji,
• nieprzeprowadzenie przetargu na kredyt na finansowanie przejś-

ciowego deficytu, 
• nieumocowanie do działalności dyrektorów jednostek organiza-

cyjnych. 
Ponadto w zakresie gospodarności w szczególności: 

• niecelowe dokonywanie dużej części wydatków w szczególności 
w zakresie administracji i gospodarki komunalnej,

• nieregulowanie zobowiązań wobec Spółki Aquanet z tytułu opłaty
za hydranty uliczne, 

• zakup za kwotę przeszło 20.000 zł dla jednostek oświatowych sys-
temu finansowego, który nigdy nie został wdrożony,

• zbyt duże w stosunku do możliwości finansowych miasta wydatki
na pomoc społeczną, bibliotekę oraz CAS, 

• doprowadzenie do braku płynności finansowej miasta na koniec
2010 r.,

• zwiększenie wydatków bieżących do poziomu grożącego zachwia -
niem bieżącej równowagi budżetowej, 

• niedochodzenie należności od Spółki Aquanet z tytułu służebnoś-
ci przesyłu za infrastrukturę przechodzącą przez grunty na-
leżące do miasta, 

• nieodliczanie naliczonego podatku VAT i nie dochodzenie jego zwro-
tu od Urzędu Skarbowego (obecnie dokonujemy korekt deklara-
cji podatkowych za lata ubiegłe, powinniśmy odzyskać kilkadzie-
siąt tysięcy złotych).

– Jak długo potrwa realizacja wniosków pokontrolnych?
– Bardzo duża część nieprawidłowości została wyeliminowana jesz-

cze przed rozpoczęciem kontroli i w trakcie jej trwania, tak że we
wnioskach pokontrolnych RIO te nieprawidłowości już nie były uj-
mowane. Między innymi Burmistrz Andrzej Balcerek podjął za-
rządzenia w sprawie polityki rachunkowości, kontroli zarządczej, gos-
podarki kasowej, gospodarki drukami ścisłego zarachowania;
Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie udzielania ulg w zakresie
należności cywilnoprawnych; przeprowadzono weryfikację sald 
w księgach rachunkowych w wyniku, której między innymi zwięk-
szono wartość mienia miasta o przeszło 120 milionów złotych, wpro-
wadzono wcześniej nieewidencjonowane należności, np. z tytułu man-
datów karnych, zaewidencjonowano rezerwę na odszkodowania za
przejęte przez miasto grunty; wyeliminowano błędy w prowadzeniu
ksiąg rachunkowych. 

Co do pozostałych nieprawidłowości nie czekaliśmy na sfor-
mułowanie wystąpienia pokontrolnego i zaraz po zakończeniu
kontroli większość z nich wyeliminowaliśmy. Pozostaje jeszcze prze-
de wszystkim wprowadzenie zmian w statucie miasta, które wyeli-
minują błędy w wykazie jednostek organizacyjnych Miasta, obec-
nie trwają prace Komisji Statutowej. 

– Jak to możliwe, że wartość mienia miasta zwiększyła się na-
gle o 120 mln zł?

– Największe zmiany dotyczyły ewidencji nieruchomości grun-
towych. Wprowadziliśmy do ksiąg rachunkowych ok. 700 działek, któ-
re wcześniej, pomimo, że były własnością miasta nie były zaewi-
dencjonowane. Inne zmiany jakich dokonaliśmy w zakresie ewidencji
mienia dotyczyły m.in. wyksięgowania ze stanu nakładów poniesionych
na oczyszczalnię ścieków, którą już dawno przekazaliśmy Spółce Aqua-
net oraz równiarkę, której miasto nie ma od lat, wyksięgowania
nakładów poniesionych na już dawno zaniechane inwestycje, za-
ktualizowano wartość budynków oświatowych, które były ewiden-
cjonowane podwójnie zarówno w księgach urzędu jak i szkół, wpro-
wadziliśmy do ksiąg jako środki trwałe inwestycje zakończone w całym
2010 r. jak i w latach wcześniejszych. Zmiany jakich musieliśmy do-
konać świadczą, że przeprowadzane w mieście inwentaryzacje mie-
nia były fikcją. 

– Jakie będą wyniki następnej kontroli kompleksowej w na-
szym mieście?

– Jestem przekonany, że wprowadzone zmiany oraz wdrożenie kon-
troli zarządczej pozwoli uniknąć w przyszłości popełniania tak licz-
nych i poważnych błędów w gospodarce finansowej miasta. ��

IZBY OBRACHUNKOWEJ
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BUDŻET

W projekcie budżetu dokonano dalszej
racjonalizacji wydatków w szczegól-
ności na administrację, pomoc społeczną,
kulturę oraz sport. W 2012 r. zaplano-
wano większą kwotę niż w 2011 r. na
wypłatę odszkodowań za przejęte grun-
ty, zaplanowano wydatki na ten cel
w wysokości 2.000.000 zł. Zwiększono
również, w związku z obchodami 50-le-
cia miasta, do kwoty 200.000 zł wydat-
ki na organizację Dni Puszczykowa.

Największą pozycję po stronie docho-
dów stanowią udziały w podatku docho-
dowym od osób fizycznych – 16.000.000
zł, po stronie wydatków natomiast wydatki
na oświatę 10.731.125 zł (wydatki te są fi-
nansowane z subwencji oświatowej w
kwocie zaledwie 4.603.760 zł.)

Deficyt jaki założono w 2012 r. wynosi
tylko 544 tys. zł wobec 905 tys. zł w 2011
roku i przeszło 4,5 mln zł w latach 2009–
2010. Tak niski deficyt w 2012 r. wyni-
ka z dużego zadłużania miasta za-
ciągniętego w latach ubiegłych oraz
konieczności naprawy sytuacji finansowej
miasta. 

Wprowadzone cięcia w wydatkach
bieżących i ich racjonalizacja w latach
2011-2012 oraz planowany wzrost do-
chodów z podatku od nieruchomości
oraz udziałów w PIT, pomimo nie zwięk-

szania zadłużenia w stosunku do do-
chodów, umożliwiły zaplanowanie na in-
westycje w latach 2012–2015 kwoty
wynoszącej aż 26,2 mln zł. 

BUDŻET MIASTA

• Dochody zaplanowano w wysokości
31.660.879 zł, w tym dochody majątko-
we 1.030.000 zł, z tego 1.000.000 zł ze
sprzedaży nieruchomości. 

• Wydatki zaplanowano w wysokości
32.205.129 zł, w tym wydatki majątko-
we 4.373.000 zł. Inwestycje jakie 
zaplanowaliśmy na 2012 r. będą reali-
zowane z nadwyżki operacyjnej wy pra-
cowanej w tym roku. 

• Przychody zaplanowano w wysoko-
ści 4.000.000 zł. Przychody zakłada po-
zyskać się z emisji obligacji komunal-
nych. Środki te zostaną przeznaczone
na spłatę długu zaciągniętego w latach
ubiegłych oraz na odsetki od zaciąg -
niętego długu. 

• Rozchody z tytułu spłaty pożyczek 
i kredytów zaciągniętych w latach
ubiegłych wyniosą 3.455.750 zł. Od-
setki z tytułu zaciągniętego zadłużenia
planuje się w wysokości 900.000 zł.

• Deficyt zaplanowano na poziomie
544.250 zł.

• Dotacje z budżetu planuje się w wy-
sokości 3.282.000 zł, w tym dla: Bib-
lioteki Miejskiej – 700.000 zł, przed-
szkoli niepublicznych – 1.500.000 zł
Miasta Poznania na transport publicz-
ny – 450.000 zł, na realizację Progra-
mu współpracy z organizacjami pożyt-
ku publicznego – 370.000 zł.
Najważniejsze zadania inwestycyjne 

i re montowe zaplanowane na 2012 r.:
• Budowa dróg i chodników – 2.300.000

zł, w tym: budowa ulicy Matejki, bu-
dowa ulicy Nowowiejskiego oraz bu-
dowa ulicy Wąskiej – łącznik;

• Nakładka na ul. Kosynierów Miłosław-
skich – 200.000 zł;

• Modernizacja i przebudowa budynków
komunalnych – 500.000 zł, w tym: mo-
dernizacja budynku przy ulicy Niwka
Stara, modernizacja budynku przy ul.
Poznańskiej 26, rozbudowa instalacji
wentylacji pomieszczeń w budynku
przy ul. Poznańska 4, wymiana kotłów
w 6 mie szkaniach w budynku przy ul.
Wysokiej 1 (Dom Nauczyciela),

• Remont budynku przy ul. Podleśnej 17
– 20.000 zł;

• Remont budynku przy ul. Przyszkolnej
1, w którym mieści się Przedszkole nr 1, 

• Wykup gruntów – 500.000 zł,
• Termomodernizacja dachu budynku B

Urzędu Miaskiego – 40.000 zł;
• Zakup fotoradaru – 140.000 zł;
• Zakup kamer monitorujących 

– 50.000 zł;

PROJEKT BUDŻETU PUSZCZYKOWA NA ROK 2012 
Burmistrz Miasta w dniu 15 listopada przedłożył Radzie Miasta oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt budżetu miasta
na 2012 r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 r. 
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• Remonty szkół podstawowych i gim-
nazjów – 113.000 zł

• Termomodernizacja sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej nr 1 –
125.000 zł;

• Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej – 80.000 zł;

• Budowa oświetlenia ulicznego –
100.000 zł, w tym budowa oświetlenia
ulicznego ul. Solskiego/Matejki, ul. Żyt-
 nia, ul. Tulipanowa. 

WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA

W latach 2012–2015 planuje się wzrost
dochodów bieżących do kwoty 35,6 mln
zł, a wydatków bieżących do kwoty
29,1 mln zł. Nadwyżka operacyjna
wzrośnie z kwoty 822 tys. zł, w 2010 r.
do kwoty 6,5 mln zł w roku 2015. Dług
zaciągnięty do roku 2015 planuje się
spłacić do roku 2019. 

Na inwestycje w latach 2012–2015. pla-
nuje się przeznaczyć kwotę 26,2 mln zł 
w tym na: 
• Budowę i modernizację dróg na terenie

miasta – 9.350.000 zł;
• Budowę ścieżek rowerowych

– 300.000 zł; 
• Budowę hali sportowej – 10.200.000 zł;
• Budowę oświetlenia ulic – 600.000 zł;
• Modernizację budynku przy ul. Poznań -

skiej 26 – 1.040.000 zł. red
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OGŁOSZENIE

Puszczykowo, 8 listopada 2011 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanych położonych w Puszczykowie

Adres nieruchomości 62-040 Puszczykowo, ul. Żytnia 62-040 Puszczykowo, ul. Nadwarciańska

Oznaczenie nieruchomości obręb Puszczykowo Stare, obręb Niwka, arkusz mapy 5,
wg ewidencji gruntów arkusz mapy 14, działka nr 598/19 działka nr 1203/1 o pow 1823 m2

o powierzchni 481 m2

Nr Księgi Wieczystej KW nr PO2P/00100474/5 KW nr PO2P/00102051/8

Opis nieruchomości nieruchomość niezabudowana nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie w planie Dla rejonu lokalizacji nieruchomości Dla rejonu lokalizacji nieruchomości obowiązują
zagospodarowania obowiązują ustalenia miejscowego planu ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zagospodarowania przestrzennego przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady

Puszczykowa Starego rejon ulic Miasta Puszczykowa Nr 325/10/V z dnia 
Czarnieckiego – Pszenicznej i Gołębiej, 27.10.2010 r., działka nr 1203/1 przeznaczona
zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Puszczykowa Nr 175/97/II z dopuszczeniem funkcji usługowej, częściowo
z dnia 10.03.1997 r., działka nr 598/19 w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią.
znajduje się na terenie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza 99.800,00 zł netto 398.500,00 zł netto

Wadium 10.000,00 zł 40.000,00 zł

Minimalne postąpienie 3.000,00 zł 10.000,00 zł

Termin przetargu 9 grudzień 2011 r. godz. 10:00 9 grudzień 2011 r. godz. 11:00

1. Przetargi odbędą się w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 (budynek B, pokój nr 7).
2. Nieruchomości są wolne od obciążeń. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wzno-

wienia granic odbywają się na koszt i staraniem nabywcy.
3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych, dopuszczonych do

obrotu publicznego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w podanych powyżej
wysokościach najpóźniej do dnia 5 grudnia 2011 r. w pieniądzu – na konto Miasta Puszczykowa w GBS Mosina nr: 46 9048
0007 0000 6028 6000 0002, w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych – w Kasie Urzędu Miejskiego w
Puszczykowie. Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania
przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypad-
ku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

4. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium, okaza-
nie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego dokumentu, z któ-
rego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej.

5. Wylicytowana cena nieruchomości powiększona o podatek VAT winna być wpłacona najpóźniej 7 dni przed wyznaczoną
datą aktu notarialnego. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprze-
daży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

6. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany, co zostanie niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.
7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pokój nr 2, budynek A 

tel. 61 8983730.
Burmistrz Miasta

mgr Andrzej Balcerek

PUSZCZYKOWO
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RADA MIASTA

– Na łamach Echa Puszczykowa burmistrz i skarbnik wielo-
krotnie wypowiadali się na temat kryzysu finansowego, z którym
boryka się nasze miasto. Tymczasem w październikowym numerze
lokalnej gazety można przeczytać wypowiedź jednego z radnych,
który zapewnia, że z miejskimi finansami wcale nie jest tak źle,
a duży dług to mit, drobnostka, z którą można poradzić sobie 
w pół roku. Czy podziela pan jego opinię? 

– Każdy człowiek ma prawo wypowiadać się w każdej kwestii 
w dowolnych mediach. Każdy ma prawo do własnego zdania, jed-
nak uważam, że wypowiadając się w mediach, informując swoich
współmieszkańców o różnych kwestiach trzeba podawać fakty, a wspo -
mniana wypowiedź odbiega od stanu faktycznego. 

– Co ma pan dokładnie na myśli?
– Po pierwsze, stwierdzenie, że przy dochodach ok. 28 mln zł 

13,5 mln dług można spłacić w pół roku jest zupełnie nieprawdziwe.
Nie wiem czy formułując je radny nie miał na ten temat stosow-
nej wiedzy czy świadomie rozpowszechnia nieprawdziwe informacje.
A przecież wystarczyło zapytać chociażby skarbnika, który dokład-
nie wytłumaczyłby podstawowe zasady funkcjonowanie budżetu
miasta. Wracając do meritum. Każdy, kto ma, choć odrobinę wie-
dzy na temat finansów publicznych wie, że samorządy mogą spłacać
swoje długi jedynie ze środków, stanowiących różnicę między do-
chodami a wydatkami bieżącymi a nie z całych dochodów. Po wtó-
re olbrzymia część dochodów miasta to tzw. dotacje i subwencje
celowe, które są wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, np. sub-
wencja oświatowa, która jest przeznaczana na cele oświatowe, do-
tacja na pomoc społeczną na pomoc społeczną itd. Aby uzmysłowić
sobie kuriozalność twierdzenia o możliwości spłaty długu w pół
roku wystarczy podać jeden fakt. Na koniec ubiegłego roku
różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wyniosła za-
ledwie, 800 tys. zł. W tej sytuacji jak łatwo policzyć spłata długu
przy założeniu utrzymania się takiej różnicy między dochodami,
a wydatkami bieżącymi na poziomie roku 2010 zajmie nie pół roku
a 16 lat pod warunkiem przeznaczania całej kwoty na spłatę długu,
to znaczy bez żadnych inwestycji w tym budowy dróg. Dla po-
równania na początku ubiegłej kadencji owa różnica stanowiła kwo-
tę 4,2 mln zł. Jednocześnie dodając, że przy znacznie niższych do-
chodach miasta. Z tego jasno, wynika jak bardzo poprzednia władza
doprowadziła do wzrostu wydatków bieżących, w tym znacznego
wzrostu wydatków na administrację. 

To właśnie, dlatego konieczne były tak radykalne oszczędności,
których burmistrz, skarbnik i radni musieliśmy szukać w tegorocz-
nym budżecie. Oszczędności musieliśmy szukać także z tego powo-
du, że poprzednia burmistrz zostawiła nierealny projekt budżetu na
2011 rok. Był on niedoszacowany pod względem niektórych wydatków
np. wydatki na wynagrodzenia w oświacie, czy obsługę długu i prze-
szacowany, jeśli chodzi o dochody miasta między innymi sprzedaż
mienia, podatki lokalne, itp. 

Obecnie po dokonaniu radykalnych zmian w podejściu do wy-
datków budżetowych dodam, że tylko zmniejszenie wydatków na funk-
cjonowanie urzędu wyniosło w tym roku blisko 0,5 mln zł (zmniej-
szeniu uległy między innymi o 100.000 zł wydatki na umowy

cywilno prawne, 220.000 zakup usług). Zatem
obecnie osiągamy różnice między dochodami,
a wydatkami bieżącymi na poziomie 3,6 mln zł.
Powyższe dane świadczą po pierwsze: o spełnie-
niu obietnicy przedwyborczej, co do zracjonalizowania wydatków,
po wtóre o odbijaniu się od dna i możliwości optymistycznego spoj-
rzenia w przyszłość, jeśli chodzi o inwestycje. 

– Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Puszczykowa
znajdziemy informację o podjętej uchwale w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych. Tymczasem w jednej z lokalnych gazet prze-
czytamy informację, że ta uchwała nie została podjęta. Jak jest
naprawdę z tą uchwałą? 

– Oczywiście, że uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwi-
walentu pieniężnego dla członków OSP została podjęta. Nie wiem,
dlaczego ktoś opublikował nieprawdziwą informację, zwłaszcza, że
przedstawiciele redakcji byli na sesji. 

– Jak pan skomentuje sposób, w jaki Rada Miasta dokonała
wyboru ławników, który to wybór został mocno skrytykowany
przez lokalną prasę? Czytając tę wzmiankę można odnieść
wrażenie, że radni podejmowali decyzje o wyborze ławników 
w oparciu o króciutką prezentację kandydatów podczas sesji. 

– Procedura wyboru ławników przewiduje: po pierwsze zgłosze-
nie rekomendowanych kandydatów i przedłożenie Radzie stosownych
dokumentów dotyczących poszczególnych kandydatów. Następnie ze-
spół powołany przez Radę w lipcu tego roku ostatecznie 5.10.2011
zapoznał się z dokumentacją złożoną przez kandydatów na ławni-
ków i stwierdził o spełnianiu wymogów formalnych. Następnie rad-
ni mogli zapoznać się z dokumentacją poszczególnych kandydatów,
aby dokonać wyboru już konkretnych osób podczas sesji 18.10.2011. 

– Kogo wybrali radni?
– Radni w głosowaniu tajnym dokonali wyboru na ławników oso-

by rekomendowane i zgłaszane przez Prezesów Sądu, jak i mieszkańców
i legitymujące się doświadczeniem w pełnieniu tej funkcji. Ostatecznie
wybrano Małgorzatę Dahlke, Małgorzatę Bekas i Elż bietę Wolińską. 

– Czy pozostałe osoby, które nie zostały wybrane były rów-
nież zgłaszane przez Prezesów Sądu i miały doświadczenie w peł -
nieniu tej funkcji?

– Nie z dokumentów wynika, że nie były zgłaszane przez Preze-
sów Sądu i nie miały doświadczenia w pełnieniu tej funkcji. 

– Podsumowując naszą rozmowę. Jak Pan skomentuje, zatem
podawanie informacji sprzecznych ze stanem faktycznym?

– W żaden sposób nie chcę tego komentować. Uważam jednak,
że ze względu na szacunek dla mieszkańców w każdej naszej lo-
kalnej gazecie powinno się podawać fakty. Nie odmawiam prawa
do oceny działań radnych czy burmistrza, bo takie są zasady de-
mokracji i każdy samorządowiec się na taką ocenę zgodził. Jed-
nak przedstawianie wyimaginowanych zdarzeń nie powinno mieć
miejsca. Mieszkańcy naszego miasta to wspaniali i mądrzy ludzie,
którzy sami potrafią najlepiej ocenić fakty i informacje, a przede
wszystkim intencje.

Rozmawiał Bogdan Lewicki

BĄDŹMY W ZGODZIE Z FAKTAMI 
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM CZYŻEM, Przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa 
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RADA MIASTA

– Jak ocenia Pani miniony rok VI kadencji Rady Miasta?
Jest to dla Pani pierwszy rok takiej działalności publicznej.

– Tak, to mój debiut w roli radnej Puszczykowa. Jak oceniam
ten czas? No, niestety zmuszeni byliśmy i jesteśmy oszczędzać.
Nikt tego nie lubi, ale każdy, kto chce być dobrym gospodarzem,
musi racjonalnie planować budżet. Uważam (co prawda nie jako
ekonomista, ale praktyk, który od ponad 11 lat prowadzi własną
firmę), iż należy wydawać tylko tyle, na ile nas stać, a jeśli za-
istnieje sytuacja kryzysowa, to trzeba oszczędzać. 

– Jest Pani przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu, ale także członkiem Komisji Rewizyjnej, której nie-
którzy zarzucają „nadgorliwość” w kontrolowaniu wydawa-
nia publicznych pieniędzy. 

– Słyszałam te opinie. W miejscowej prasie pojawił się nawet
tekst, w którym sugerowano, że pracujemy tak dużo jedynie dla
diet, które otrzymujemy za nasze posiedzenia. 

W mojej ocenie to dobrze, że jesteśmy aktywni, gdyż KR w
stosunku do pozostałych komisji rady zajmuje pozycję szczególną,
a wyznacznikiem tego są zadania, jakie stawiają przed nią usta-
wy samorządowe. Działamy kierując się wspomnianymi aktami
prawnymi, Statutem Miasta i własnym sumieniem. Rolą Komisji
Rewizyjnej jest bycie tzw. złym gliną (szukającym między "swoi-
mi"). Na tym polega istota samokontroli w demokratycznym pań-
stwie. Pod tym kątem, zauważoną przez oponentów politycznych,
większą aktywność naszej komisji w stosunku do innych oraz sze-
reg zgłoszonych przez nas wniosków, poczytuję sobie za dowód
uznania dla pracy przewodniczącego i dla nas, członków KR.

Kontrole Komisji Rewizyjnej wykazały szereg nieprawi -
dłowości wynikających z braku nadzoru, kompetencji i dba łości
o interes miasta. Mamy nadzieję, że nasze uwagi i sugestie będą
owocowały w przyszłości zmianą sposobu gospodarowania
publicznymi pieniędzmi, o to nam wszystkim przecież powin-
no chodzić.

– Co Pani sądzi o pojawiających się „zarzutach”, że jako
Komisja Rewizyjna skupiacie się na narzekaniu i wykazywaniu
błędów poprzedniej kadencji.

– Nie należę do osób, które lubią narzekać, zwłaszcza bez-
owocnie. Uważam jednak, że warto to, co złe nazywać po imie-
niu i starać się, by błędy się nie powtarzały. Poza tym mam
wrażenie, że chce się (użyję tu słów mojego ulubionego Gom-
browicza) „przyprawić nam gębę” ludzi mściwych i prześla-
dujących poprzednie władze. Myślę, że nasi poprzednicy nie po-
winni przyjmować postawy ofiar. Bo chyba każdy odpowiedzialny
i mądry człowiek zdaje sobie sprawę z konsekwencji i kosztów,
które musi ponieść sprawując władzę w mieście. Odpowiedzialność
to bardzo istotna wartość. A jeśli dodać do tego, że dotyczy ona,
w przypadku samorządowców, publicznych pieniędzy, to dla
każdego z nas musi być priorytetem. 

Nie rozumiem zdziwienia, że Komisja Rewizyjna wskazuje
błędy. Przecież w ustawie o samorządzie gminnym jest zdanie:
Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek or-

ganizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym
celu powołuje komisję rewizyjną. A Statut Miasta Puszczykowa
mówi: Celem działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej jest do-
starczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalnoś-
ci Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie
niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek
oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk. 

Dodam, że prawda, odpowiedzialność i działanie w zgodzie
z własnym sumieniem to cechy, które wysoko cenię. Mówię to
tylko po to, by podkreślić, że pracując w Komisji Rewizyjnej nie
zdarzyło się ani razu, abym o którejś z tych cech „musiała na chwi-
lę zapomnieć”. 

– A co Pani myśli o zarzucie, że oszczędności nie dotyczyły
pensji Burmistrza oraz diet Radnych?

– Przede wszystkim uważam, że te słowa zostały wypowiedziane
w celach populistycznych, bo gdyby rzeczywiście przeszkadzało
to radnemu, który wypowiada tę opinię, to dlaczego nie wystąpił
on z taką inicjatywą? Jest takim samym członkiem rady, jak każdy
z nas. Kto nie próbuje wprowadzić zmian zgodnie ze swoimi prze-
konaniami, ten z góry skazany jest na przegraną. Stoję na takim
stanowisku, że najpierw trzeba działać, a potem stawiać innym
zarzuty. Nas, radnych, mieszkańcy powinni oceniać przede
wszystkim za konstruktywne pomysły i działanie, a nie tylko za
krytykę. Zarzuca się Komisji Rewizyjnej krytykanctwo po-
przednich władz, a co robią niektóre osoby w stosunku do obec-
nych włodarzy miasta, mając możliwość wpływać na nich? 

– Kończąc, zapytam wprost – czy jest Pani zadowolona 
z efektów pracy władz miasta w minionym roku?

– Przede wszystkim doceniam to, co zostało zrobione w celu
polepszenia naszej sytuacji finansowej. Pewnie jednak jak
każdy nie ze wszystkiego jestem zadowolona i wypowiadam słowa
krytyki wobec tego, co mi się nie podoba. Czynię to jednak
wprost, nie poprzez gazety. Pragnę, aby była to krytyka kon-
struktywna. Nierzadko niestety, jako typowy choleryk, dość ostro
wypowiadam to, co mnie denerwuje. Za co pewnie kilka osób
mnie nie lubi. Ale, z drugiej strony, mam świadomość, że błędów
nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi, więc mam nadzieję, iż
będzie lepiej, bo to pierwszy rok, choć niezwykle ważny i trud-
ny w naszej sytuacji. 

Poza tym przede wszystkim staram się osądzać samą siebie 
i dlatego myślę o ocenie prac mojej komisji – KEKiS. Podjęliś-
my się wielu spraw – musieliśmy, jak już wspominałam, wpro-
wadzić oszczędności, ale nie zapominamy o priorytetach, np.
budżety szkół i tu chyba nie musimy się niczego wstydzić w po-
równaniu z innymi gminami. Mam pełną świadomość, że niektóre
ograniczenia, takie jak np. rezygnacja z lodowiska, nie podobają
się mieszkańcom. Ale jestem głęboko przekonana, że te cięcia
wydatków były konieczne i racjonalne. Powtórzę, że sądzę, iż jeś-
li jest sytuacja kryzysowa, to trzeba przede wszystkim oszczędzać
i uszczelniać wpływy do budżetu. 

Rozmawiał Bogdan Lewicki

NIE LUBIĘ NARZEKAĆ 
Rozmowa z MAŁGORZATĄ SZCZOTKĄ, przewodniczącą Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu Rady Miasta Puszczykowa
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SPORT

Głównym zadaniem PTS-u jest po-
pularyzacja sportu i rekreacji wśród
mieszkańców Puszczykowa, organi-
zowanie imprez sportowych i rekrea-

cyjnych oraz udzielanie sekcjom spor-
towym pomocy w prowadzeniu tre-
ningów i innej działalności szkole-
niowej.

PTS stworzył cykliczne zawody w ta-
kich dyscyplinach jak: narciarstwo al-
pejskie, snowboard, windsurfing, te-
nis, golf, badminton i wiele innych. Od
ponad 17 lat mieszkańcy Puszczykowa
rywalizują na śniegu, wodzie i w halach
rozsławiając tym samym sportowy cha-
rakter naszego miasta. Sportowego kli-
matu i wspaniałej atmo sfery, jakie to-
warzyszą nam podczas imprez,
zazdroszczą nam dużo większe miasta. 

Obecnie w ramach PTS-u prowa-
dzone są zajęcia dla dzieci, młodzieży
i dorosłych z takich dyscyplin jak: siat-
kówka, badminton, tenis i joga z ele-
mentami gimnastyki korekcyjnej. 

Oprócz działalności rekreacyjnej PTS
zrzesza sekcje zgłoszone do Polskich
Związków Sportowych. Zawodnicy bad-
mintona i golfa z licencjami Polskich
Związków osiągają spektakularne sukcesy
na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej
z medalami Mistrzostw Polski włącznie.

Aktywność sportowa mieszkańców
Puszczykowa jest imponująca, ale aby

dalej ją rozwijać wymagane są środki,
jak i pomoc mieszkańców Puszczykowa 
w krzewieniu kultury fizycznej. Dlate-
go z całego serca zachęcamy do poz-
nania bliżej Puszczykowskiego Towa-
rzystwa Sportowego wstąpienia w jego
szeregi i rozpoczęcia sportowej przy-
gody.
Wszystkie informacje odnośnie PTS-u

dostępne są na stronie:
www.ptspuszczykowo.pl

red

PUSZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO
SPORTOWE ZAPRASZA
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe działa od 1995 roku i jako
organizacja pożytku publicznego jest organizatorem zajęć i imprez
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Puszczykowa.



POŻEGNANIE „ŻÓŁTODZIOBÓW”
Doroczne „pasowanie pierwszaków” już za nami. Uczniowie trzech klas
pierwszych SP nr 1 w Puszczykowie dzielnie, z uśmiechem na ustach
i ogromnym zaangażowaniem złożyli ślubowanie.

Tym samym zostali przyjęci w poczet uczniowskiej społeczności Jedynki. Przy-
gotowany program artystyczny z tej okazji, zaciekawił a także rozbawił nie tylko
samych zainteresowanych, ale również zabranych w sali gimnastycznej gości. Mo-
tyw przewodni, którym było odrzucenie „żółtych dziobów”, na długo zapadnie
w pamięci pierwszaków, może nawet na całe życie, w końcu rozpoczął się nowy etap
życia naszych pociech. Magdalena Durek

17 października br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po raz kolejny emerytowani
i obecni pracownicy szkoły mieli okazję wspólnie świętować.

Pierwsza część spotkania odbyła się w nowej sali gimnastycznej. Swoje umiejętności re-
cytatorskie, wokalne i taneczne zademonstrowali najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Kla-
sy 0a, 0b i 0c pod kierunkiem swoich wychowawczyń, pań: Sławki Woźniak, Joasi Napierały
i Aleksandry Lewandowskiej podziękowały w imieniu całej społeczności uczniowskiej za
opiekę, wiedzę, niejedną dobrą radę, pokazanie, jak żyć mądrze i uczciwie, odróżniać dobro
od zła, za poczucie bezpieczeństwa, dostrzeganie w nich tego, co najlepsze, za rozwijanie
ich talentów, dobry przykład i uśmiech. Wszyscy przybyli zostali obdarowani laurkami
i papierowymi kwiatkami. Po filmie o szkole z narracją pani Moniki Żmudzkiej, nauczy-
cielki języka angielskiego, pani dyrektor Izabela Bajbak przedstawiła tegorocznych laureatów
nagrody Burmistrza Puszczykowa, oraz wręczyła nagrody dyrektora szkoły. Po części ofi-
cjalnej wszyscy zaproszeni goście spotkali się na poczęstunku. Wspólnym rozmowom
i wspomnieniom towarzyszyło wiele wzruszeń i radości.

Aleksandra Lewandowska
Andrzej Krześlak

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców
Wielkopolskich w Puszczykowie 24 października 2011 roku zostali
oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej.

Pierwszaki przedstawiły program artystyczny, który podkreślił najważniejsze za-
lety i umiejętności ucznia: mądrość, pracowitość, sumienność i przyjaźń. Uczniowie
w specjalnie przygotowanym ślubowaniu, zobowiązali się dbać o dobre imię swojej
klasy i szkoły a także dobrym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nau-
czycielom. Z rąk pani dyrektor Izabeli Bajbak zostali pasowani na uczniów naszej szkoły.
Każdy pierwszoklasista otrzymał legitymacje szkolną, pamiątkowy dyplom i drob-
ny upominek. Podczas uroczystości zostały złożone przez delegację klas kwiaty pod
tablicą upamiętniającą naszych patronów Powstańców Wielkopolskich. W uroczys-
tości wzięli udział dumni ze swych pociech rodzice oraz licznie przybyli dziadkowie,
ciocie, wujkowie. Pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów i dobrych wiatrów
w ich życiowe żagle!!! Wasze Panie!!!

Izabela Kasprzyk, Dagmara Michalska, Maria Tomalak
DZIEŃ EDUKACJI

NARODOWEJ W SP 2

PASOWANIE
PIERWSZOKLASISTÓW



Echo Puszczykowa listopad 201114 www.puszczykowo.pl

KULTURA

Wspaniałe, wielowiekowe dęby o fan-
tazyjnych kształtach, od lat są natchnieniem
dla artystów, najczęściej malarzy, foto-
grafów. Widok drzew – zachwyca i poraża.
Zarówno tych, co pną się w górę, jak i tych

co są już powalone i niestety martwe.
Ogołocone, sterczące konary przybierają
różne postacie. Wyobraźnia podsunęła
mi widzieć w nich walczące łosie z roso-
chatymi porożami lub stojących rycerzy 

w spiczastych hełmach, pilnujących po-
zostałych przy życiu, zdrowych dębów.

A każdy, choć trochę wrażliwy czło -
wiek, zareaguje z pewnością, gdy nad
unikalnymi łęgami zabłyśnie słońce.
Blask słońca wydobywa z krajobrazu
nadwarciańskiego różnorodne kolory.
Nagle drzewa otulone przed chwilą
chmurami – pojaśniały. Stały się paletą
odcieni koloru zielonego, rdzawego, po-
pielatego, złotego.

Ta szeroka dolina rzeczna i jej natu-
ralne piękno zachowane w dębach, wy-
zwoliło we mnie poczucie przemijania.
Bo jakby na przekór naturze, na martwym
kikucie drzewa – bocian biały zbudował
olbrzymie gniazdo, w którym rodzi się
kolejne życie. A pod rozłożystą koroną
drzewa – rosną malutkie dęby, jak małe
dzieci. Myślę, że choć parę tych małych
roślinek mają szansę stać się w przy-
szłości ogromnymi, podniebnymi, dum-
nymi następcami.

Dbajmy o te cuda natury.
Aurelia Dolata

Każdorazowy kontakt z przyrodą powoduje u mnie nowe refleksje.
Wystarczyło pójść w Rogalinku na starorzecze Warty, popatrzeć,
wsłuchać się i wrócić bogatszym w nowe wrażenia, spojrzenia, myśli. 

Pod koniec października Jagoda
Lulka, uczennica SP nr 1 
w Mosinie odebrała z rąk Yasina
Özbeka, przedstawiciela
Międzynarodowej Olimpiady
Tureckiej, brązowy medal 
który zdobyła w Stambule 
w kategorii piosenki. 

Jagoda przygotowywała się do olim-
piady w Pracowni Artystycznej LUPA w
Puszczykowie.

Z okazji tej uroczystości uczniowie
mosińskiej jedynki przygotowali pod
kierunkiem Beaty Nieckarz dzień kultu-
ry tureckiej.

Jak mówiła Jagoda jej przygoda z Tur -
cją zaczęła się w Pracowni Artystycznej
LUPA w Puszczykowie, gdzie pod okiem
nauczycieli języka tureckiego wspólnie
z innymi uczestnikami przygotowywała
swój wokalny występ.

– Uczyłam się tureckiego przez około
2 miesiące, ponieważ aby wziąć udział 

w olimpiadzie trzeba nie tylko zaśpiewać
piosenkę czy powiedzieć wiersz, ale także
przedstawić się i opowiedzieć kilka zdań
o sobie oczywiście w języku tureckim –
mówi Jagoda. Jagoda reprezentowała
nasz kraj w Stambule, do któ rego na ogól-

noświatowy finał przyjechało około 1500
uczestników ze 151 krajów. Wcześniej
wygrała dwustopniowe eliminacje w War-
 szawie. 

– Poprzez nasze działania kulturowe
chcemy uczyć tolerancji do innych kultur
i pokazać, że marzenia można spełniać! 
– powiedziała Luiza Niedzwiecka-Ko-
walonek z LUPY. red

TURECKA PRZYGODA JAGODY

Z NOTATNIKA STUDENTA AKADEMII SENIORA
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INWESTYCJE

Do końca listopada zakończą się prace związane 
z termomodernizacją budynku komunalnego przy 
ul. Wysokiej 22. W ramach inwestycji wykonana
zostanie izolacja fundamentów, drenaż wraz 
z odprowadzeniem wody wokół budynku. 
Ekipy wykonawcy prac wymieniły także okna. 

Ocieplane są zarówno ściany jak i dach. Projekt zakłada
ułożenie na dachu styropapy, a ściany zostaną ocieplone sty-
ropianem i otynkowane. Inwestycja została wykonana zgod-
nie z wcześniejszymi planami, a całkowity koszt prac to nie-
co ponad 42 tysiące złotych. 

Roboty związane z poprawieniem izolacji wykonano nato-
miast w innym budynku komunalnych przy ul. Poznańskiej.
Ten obiekt zyskał izolację przeciwwilgociową i cieplną fun-
damentów. Prace musiały być wykonane z powodu utrzy-
mującego się od wielu miesięcy wysokiego stanu wód grun-
towych, który powodował zawilgacanie fundamentów budynku. 

Te obiekty to oczywiście nie jedyne budynki komunalne po-
zostające w zasobach miasta. Puszczykowo ma w sumie 9 ta-
kich obiektów. red

TERMOMODERNIZACJA PRZY UL. WYSOKIEJ

Podczas tej i następnej zimy o odśnieżanie ulic
Puszczykowa dbać będzie poznańska firma SAN EKO,
która wygrała przetarg na zimowe utrzymanie
naszych ulic. 

Po raz pierwszy umowa podpisana została nie na jeden, 
a na dwa zimowe sezony do końca kwietnia 2013 r. Umowa
opiewa niemal na 500 tysięcy złotych (za dwa sezony). 

Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie tylko za wy-
konane prace, a nie za tzw. gotowość do odśnieżania.

Jak wynika z przetargowej specyfikacji SAN EKO (jeśli spad-
nie śnieg) każdej zimy może za to wykonać następujące prace:
• odśnieżyć ok. 880 km ulic o utwardzonej nawierzchni,
• posypać kruszewem ok. 330 km nieutwardzonych ulic,
• posypać ok. 220 km ulic 20% mieszanką piasku z solą, 
• posypać 330 km ulic 50% mieszanką piasku z solą,
• posypać 440 km ulic solą (100%),
• posypać ok. 400 razy skrzyżowania solą,
• wywieźć około 500 m2 śniegu z ulic,
• odśnieżyć ok. 160 km ulic gruntowych. red

SAN EKO ZADBA O ULICE W ZIMIE

Na skrzyżowaniu ulic
Nadwarciańskiej i Słowiczej
zamontowano bariery sprężyste. 

BARIERY 
NA SŁOWICZEJ

Urządzenia zostały tam zainstalowa-
ne ponieważ w minionych latach dwu-
krotnie dochodziło tam do wypadków sa-
mochodowych. Uczestniczące w nich
pojazdy niszczyły ogrodzenie posesji
sąsiadującej z tym skrzyżowaniem. Te-
raz do takich sytuacji już nie powinno do-
chodzić. red

LAMPY NA UL. ZACISZE 
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców naszego Miasta informujemy,

że zbiórkę liści, które mieszkańcy sprzątają ze swoich posesji prowadzi firma
EKO-RONDO. Opłata za odbiór 1 worka 120 l – 10 zł. 

Odbiór liści – siedziba EKO-RONDO, ul. Nadwarciańska 11 (mieszkańcy
dostarczają worki z liśćmi we własnym zakresie). W workach mogą znajdo-
wać się wyłącznie liście i trawa. Przy odbiorze worków pracownik ww. firmy
sprawdza ich zawartość i rozlicza ilość dostarczonych worków z liśćmi. red

CO ZROBIĆ Z LIŚĆMI
Na ul. Zacisze po zmroku jest

już jaśniej. Niedawno na zlecenie
miasta zamontowano tam dwie
lampy uliczne. Prace związane 
z instalacją oświetlenie w tym re-
jonie były planowane od dawna.

red
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INFORMACJE

Do rozgrywek zgłosiły się zespoły o nazwach: Weterani, Bu-
dowlanka, PTS I, PTS II, Żubry, Wyczesy, L-2011 i MAS.

Pierwszy turniej ligi odbędzie się 19 listopada na sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie. Poniżej
przedstawiam kolejność meczów:

g. 15:00 Weterani – Wyczesy
g. 16:30 PTS II – Żubry
g. 18:00 MAS – L-2011 
g. 19:30 PTS I –. Budowlanka
Kibiców zapraszamy do oglądania. /CAS/jh

RUSZA LIGA SIATKÓWKI
W budynku CAS 8 listopada odbyło się losowanie do
Puszczykowskiej Ligi Piłki Siatkowej. 

Dwie puszczykowskie drużyny
męskie PTS wzięły udział 
5 listopada br. w Piątym 
Harcerskim Turnieju Piłki
Siatkowej, który odbył się 
na hali Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Mosinie. 

Turniej organizowany był przez Szczep
Środowiskowy WILKI im. hm. Mie-
czysława Koniecznego z Mosiny przy
współpracy z OSiR w Mosinie. W dwóch
kategoriach: gimnazjum oraz open 
rywalizowało ze sobą 10 drużyn (po 5 
w każdej). W turnieju startowały drużyny
z Mosiny, Puszczykowa, Poznania oraz

Swarzędza. Pierwsze miejsce w katego-
rii gimnazjów zajęła mosińska drużyna
Black Devil, natomiast w kategorii open
poznańska drużyna Su Raggazi. Nasze
zespoły zajęły II (PTS I) i III (PTS II)
miejsce. Sędziowie wytypowali rów-
nież najlepszych zawodników w każdej
kategorii. W interesującej nas kategorii
open wyróżnienie to otrzymał Filip Ra-
chwalak. Gratulujemy! /CAS/jh

HARCERSKI TURNIEJ W MOSINIE

Na przedostatnie spotkanie 
w ramach Puszczykowskiej Jesieni
Kulturalnej zaproszony został
Radosław Elis – aktor serialowy
oraz aktor Teatru Nowego 
w Poznaniu. 

Artysta jest absolwentem Akademii
Teatralnej w Warszawie, grywał w Teat-
rze Narodowym w Warszawie, po drodze
był Teatr ROMA i Teatr na Woli, a także
inne teatry. W końcu trafił do Poznania,
gdzie otrzymywał kolejno pierwsze praw-

dziwe szlify, następnie najciekawsze
role. Oprócz bezsprzecznego talentu ak-
torskiego Radosław Elis posiada również
talent wokalny. Stąd dla puszczykowskiej
publiczności wystąpił w recitalu piosen-
ki nie tylko francuskiej. Przy akompa-
niamencie muzycznym pana Jacka Skow-
rońskiego (pianino) aktor zaśpiewał takie
piosenki jak: „Les Champs – Elysees”,
„La Boheme”, Trą beczka”, oraz „Jak
zabić kochanka swojej żony”. Publiczność
gorącymi brawami uzyskała na koniec
piękny bis „Nathalie”. BMCAK

Przytulisko dla zwierząt uruchomione przez
Puszczykowo i Gminę Komorniki w Łęczycy już działa. 

Pierwsze bezdomne zwierzęta znalazły już tam swoje tym-
czasowe schronienie. Czworonogami podobnie jak poprzed-
nio opiekują się wolontariusze Fundacji dla Zwierząt Anima-
lia, którzy z olbrzymim powodzeniem szukają dla swoich
podopiecznych nowych domów. 

Na zwierzęta, które trafiają do przytuliska czeka 10 prze-
stronnych kojców, z ciepłymi budami. Wszystkie są pod stałą
opieką weterynarza. Obecnie w Łęczycy przebywa 8 psów. 

Każdy, kto jest zainteresowany adopcją psa powinien skon-
taktować się z FDZ Animalia. Wszystkie informacje można zna-
leźć na ich internetowej stronie: www.fdz-animalia.pl. red

W PARYSKIM NASTROJU

PRZYTULISKO JUŻ DZIAŁA 
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Jest to międzynarodowa akcja pro-
wadzona od 2003 roku, polegająca mię-
dzy innymi na sadzeniu drzew. Towa-
rzyszy jej także program edukacji
ekologicznej. Opiera się on na lokalnej
aktywności dorosłych, młodzieży i dzie-
ci, w tym także przedszkolaków.
Głównym celem programu jest zwięk-
szenie zadrzewienia i zalesienia kraju, na-
bywanie umiejętności ochrony przyrody,
jak również podniesienie świadomości
ekologicznej społeczeństwa.

Przystąpienie do tej akcji stało się
bardzo ważnym elementem realizowa-
nego w naszej placówce programu edu-
kacji przyrodniczej „Mam w przyrodzie
przyjaciela”. Święto Drzewa w naszym
przedszkolu przygotowano starannie.
Zostało ono poprzedzone cyklem zajęć 
o tematyce przyrodniczej: dzieci pozna-
wały różne gatunki drzew liściastych i ig-
lastych, ich owoców oraz znaczenia i spo-
sobu ochrony. Dwie najstarsze grupy

przedszkolne uczestniczyły w wyciecz-
ce autokarowej do Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego w Jeziorach, gdzie mogły
w sposób bezpośredni zapoznać się z bo-
gactwem i urokiem naszych lasów. Inną
formą realizacji programu edukacji przy-
rodniczej była ekspozycja nasion, liści,
owoców leśnych w kącikach przyrody
oraz udział w konkursie plastycznym
„Drzewo domem zwierząt”. Nasze przed-
szkole uczestniczyło także w ogólnopol-
skim internetowym konkursie ekolo-
gicznym Buliba „Chrońmy lasy”.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu
pana Krzysztofa Paszkowskiego oraz
uprzejmości Urzędu Miasta Puszczy-
kowa, Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego Jeziory oraz Nadleśnictwa Kon-
stantynowo mogliśmy z wielką radością
zasadzić na terenie naszego przedszko-
la sześć pięknych jarzębin i powiesić trzy
budki lęgowe dla ptaków. Mamy na-
dzieję, że w zamian za systematyczną,

staranną pielęgnację nasze drzewka
staną się ozdobą placu zabaw, a w bud-
kach lęgowych, wraz z nadejściem wios-
ny, będziemy mogli obserwować ptasie
rodziny.

Renata Palm
Joanna Górczyńska

ŚWIĘTO DRZEWA U „LEŚNYCH PRZYJACIÓŁ”
Po raz pierwszy Przedszkole Nr 3 włączyło się w ogólnopolską akcję
ekologiczną Święto Drzewa propagowaną przez Stowarzyszenie
ekologiczne Klub Gaja.

PRZYGODY HAŁABAŁY
Trzecie spotkanie w ramach
Puszczykowskiej Jesieni
kulturalnej należało 
zdecydowanie 
do najmłodszych. 

Specjalnie dla nich na scenie Sali
teatralnej w Bibliotece Miejskiej
wystąpili aktorzy Teatru Krokodyl 
z Poznania. Podczas godzinnego
spektaklu przedstawili przygody
sympatycznego krasnala Hałabały.
Razem z dziećmi próbowali znaleźć
leśnych przyjaciół, którzy nie zdążyli
przybyć do krasnala na umówione
wcześniej spotkanie. W nadarza -
jących się przygodach pomoc dzie-
ci, a także obecnych na sali doros -
łych okazała się niezbędna. Spektakl
rozbawił całą przybyłą pu bliczność.

BMCAK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Puszczykowie informuje, że 
w dniach 2–4 grudnia 2011 r., pod
egidą Wielkopolskiego Banku Żyw-
ności zostanie przeprowadzona akcja
Świąteczna Zbiórka Żywności dla
najbardziej potrzebujących osób i ro-
dzin z terenu naszego miasta.

W zbiórce pomagać będzie młod-
zież szkolna, która w największych
sklepach w Puszczykowie będzie
wydawała ulotki informujące o akcji.

Wszystkim ofiarodawcom bio rą -
cym udział w akcji dziękujemy.

Karol Majewski
Kierownik MOPS

ZBIÓRKA
ŻYWNOŚCI
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Przez pięć dni od 18 do 24.10.2011r. na lekcjach wychowania
fizycznego, uczniowie wiosłowali na ergometrze. Rywalizacja
była zacięta. Każdy chciał zostać mistrzem! Ostatecznie
wyłoniono najlepszych, którzy będą reprezentować Gimnazjum
nr 2 w dalszych eliminacjach, które odbędą się 13.11.20011 r.
w Poznaniu. 

Klasyfikacja końcowa
KLASA I

Dziewczęta: 1. Agnieszka Hetmann, 2. Agata Matla, 
3. Maria Fiedler
Chłopcy:
1. Michał Łukaszewicz, 2. Patryk Nowacki,
3. Michał Kempiński

KLASA II
Dziewczęta: 1. Aniela Czartoryska, 2. Zuzanna Rost, 
3. Natalia Gagat
Chłopcy: 1. Daniel Dąbek, 2. Michał Boruszak,
3. Marcin Habernik

KLASA III
Dziewczęta: 1. Karolina Organiściak, 2. Paulina Karnecka, 
3. Weronika Nowak
Chłopcy: 1. Szymon Włodarczyk, 2. Patryk Wachowiak,
3. Maksymilian Kwieciszewski

Na zakończenie „regat na sucho” najlepsi otrzymali meda-
le i dyplomy a wszyscy uścisk mocnych dłoni olimpijczyków
w wioślarstwie pana Grzegorza Nowaka i pani Ewy Pomes.
Olimpijczycy dopingowali gimnazjalistów, zachęcając do upra-
 wiania tej dyscypliny. Może za kilak lat wyrosną z nich przy-
szli mistrzowie. red

REGATY NA SUCHO

W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie odbyły się
nietypowe mistrzostwa. Wszyscy uczniowie zostali
zaproszeni przez wielokrotnego mistrza Polski 
i medalistę olimpijskiego w wioślarstwie – pana
Grzegorza Nowaka – do udziału w turnieju szkół
gimnazjalnych na ergometrze wioślarskim.

Podsumowanie zawodów:
25 września 2011 – na Warcie

Kobiety
1. Stanisława Rusiniak, 2. Maria Kowalec
Seniorzy
1. Zbyszko Sobkowiak, 2. Zenon Madajczak, 
3. Sławomir Nowak

2 października 2011 – Rogalinek
1. Tomasz Nowak, 2. Kazimierz Anioła, 
3. Marcin Piechnik

I ostatnie w tym sezonie zawody na Warcie pomiędzy
Książem a Nowym Miastem

Kobiety
1. Staniasława Rusiniak, 2. Maria Kowalec

Seniorzy
1. Połomski Maciej, 2. Kortus Stanisław, 
3. Stelmaszyk Arek, 4. Walkowiak Waldek, 
5. Rusiniak Stefan, 6. Krawczyk Jan .

WĘDKARZE ZAKOŃCZYLI SEZON
I znów nadchodzi zima, wędki na stojaki a tylko 
co bardziej zagorzali pójdą ze świdrem na lód... brrr.
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Niektórzy uważają, że wy-
starczy numer posesji przy
drzwiach wejściowych np. z ty -
łu budynku. Jednak jeśli nie
jest on widoczny z ulicy przy, której znaj-

duje się budynek to takie ozna-
kowanie nie spełnia swoich za-
 dań. 

Dlatego Strażnicy Miejscy
informują, że w styczniu 2012 r.
rozpoczną kompleksowe kontro -
le dotyczące właściwego umie -

szczania numerów posesji. red
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Na puszczykowskim Rynku
zamontowano pięć kamer.
Monitoring zainstalowano 
ze względu na wielokrotne
dewastowanie tego kwartału
miasta. Wandale niszczyli 
m.in. krzewy i ławki. 

Od kiedy na puszczykowskim Rynku
posadzono drzewa i zieleń, co jakiś czas
staje się ona celem ataków miejscowych
wandali. Dlatego radni zdecydowali, że
przeznaczą w budżecie 20 tys. złotych na
zakup kamer nagrywających obraz w wy-
sokiej rozdzielczości i oprogramowania.
We wrześniu kamery zostały zainstalo-
wane i przeszły próby techniczne. 

Na razie działają jako urządzenia re-
jestrujące. W razie konieczności można
odtworzyć to, co działo się na terenie, któ-
ry obejmują swoim zasięgiem. 

Docelowo będą one jednak połączone
on line z dyżurnym Straży Miejskiej, któ-
ry będzie mógł w każdej chwili zobaczyć
co dzieje się na płycie Rynku. Oczywiś-
cie dyżurny nie będzie przez cały czas
„uwiązany” do monitora, tak jak to jest np.
w centrum monitoringu w Poznaniu. Po
prostu w razie zgłoszenia jakiejkolwiek
alarmowej sytuacji strażnik bez wycho-
dzenia z siedziby SM będzie mógł okreś-
lić sytuację i np. wezwać posiłki policji. 

Jednak żeby było to możliwe konieczne
jest połączenie o większej przepustowości

danych. Obecnie SM rozmawia z ope rato-
rami telefonicznymi w sprawie uzyskania
takiego łącza. red

KAMERY NA RYNKU 

Dobrze widoczny numer domu 
to bardzo ważna sprawa, chociaż
często bagatelizowana, także
przez mieszkańców Puszczykowa.
Przypadki posesji, na których nie
ma widocznego, nie mówiąc już 
o podświetleniu, numeru 
nie należą do rzadkości. 

Zgodnie z przepisami numer posesji
powinien być umieszczony w miejscu
dobrze widocznym, nie koniecznie na bu-
dynku może być to furtka, ważne aby 
numer ten był widoczny z ulicy, także 
w nocy. Przepisy nie regulują szcze-
gółowo w jaki sposób ma być wykonane
oznaczenie posesji. Forma i wielkość
może być dowolna. Ważne, aby co należy
jeszcze raz podkreślić, był on dobrze wi-
doczny z ulicy i dobrze oświetlony.

NUMERY DO KONTROLI 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
– Kodeks wykroczeń

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą 
lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku

umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym
stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy
lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych 
albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

data ur. data zg.

Hojna Zofia Maria 21.04.1934 20.10.2011

Łukaszyk Danuta Maria 6.07.1921 25.10.2011

Niemier Jarosław 19.05.1959 27.10.2011

Niewczyk Ewa 18.12.1952 8.11.2011

data ur. data zg.

Jakś Błażej Kazimierz 4.08.1942 31.10.2011

Markiewicz Feliksa Jadwiga 15.10.1922 10.11.2011

Witt Dobromiła 21.05.1937 12.11.2011

Gawroński Jerzy Bruno 20.12.1942 13.11.2011 

ODESZLI 
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W ostatnich dniach października br. piłkarze
poznańskiego klubu sportowego WARTA POZNAŃ
odwiedzili Gimnazjum nr 2 im. I. J. Paderewskiego 
w Puszczykowie. 

W naszych murach gościliśmy reprezentantów drużyny,
grających na pozycji obrońcy: Krzysztofa Sobieraja, Rafała
Kosznika oraz Przemysława Otuszewskiego. Wizyta odbyła się
z inicjatywy klubu i miała na celu propagowanie sportu, 

w szcze gólności piłki nożnej. Jej celem było też zachęcenie
młodych ludzi do aktywnego spędzania czasu i spróbowania
swoich sił na boisku. Spotkanie prowadził dyrektor szkoły –
Krzysztof Narożny. Uczniowie z wielkim entuzjazmem przy-
jęli sportowców i chętnie zadawali pytania. Największą cie-
kawość wzbudziło ich życie codzienne, intensywność i prze-
bieg treningów oraz relacje między zawodnikami. Na koniec
spotkania piłkarze podpisali koszulki z logo szkoły i uwień-
czyli spotkanie pamiątkowym zdjęciem. red

WARTA POZNAŃ W GIMNAZJUM NR 2

13 października odbyły się
eliminacje miejskie 
w piłce koszykowej szkół
podstawowych. 

Młodzi zawodnicy dzielne zmagali się
z własnymi słabościami, z piłką i z prze-
ciwnikiem. Ostatecznie w kategorii
dziewcząt po pełnej emocji walce zwy-
ciężyła drużyna SP 2 wynikiem 20:19.
Reprezentacje wystąpiły w następujących
składach:

Szkoła Podstawowa nr 1: M. Bogda-
nowska (4), N. Oczujda (4), A. Wybie-
ralska (3), K. Jańczak (2), J. Molińska (2),

A. Ławniczak (2), J. Kujawa (2), M. Mać-
kowiak, D. Trzebiatowska, D. Mi-
chałowska, O. Cyl, M. Popłonek. Opie-
kunowie: Lucyna Dydzińska i Wiesław
Bartkowiak.

Szkoła Podstawowa nr 2: A. Zagórska
(12), M. Jajczyk, N. Ordon (2), A. Gar-
czyk, W. Gunter, K. Krawczyk, A. Kacz-
marek, P. Nowicka, A. Pietraszkiewicz, W.
Gawin. Opiekun: Marzenna Johaniewicz.

W eliminacjach chłopców zwycię-
stwo i awans do zawodów wywalczyli
uczniowie „Jedynki”, zwyciężając 34:24.
Drużyny wystąpiły w następujących
składach:

Szkoła Podstawowa nr 1: J. Zawar-
towski (12), H. Salamon (10), G. Stroj-
ny (4), M. Świerczyński (2), J. Woltman
(2), D. Nowacki (2), A. Antczak, A. Os -

sowski, F. Tomczak. Opiekun: Wiesław
Bartkowiak.

Szkoła Podstawowa nr 2: J. Brę-
czewski (10), J. Kowal (6), J. Kujawa (4),
P. Górka (2), J. Kawecki (2), A. Karalus,
W. Kędziora, P. Skibiński, J. Osuch, 
H. Marcinkowski. Opiekun: Michał Przy-
 bylski. /CAS/ZG

20 listopada odbyły się eliminacje miejskie 
w koszykówce szkół gimnazjalnych. Jak zwykle na sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 nie zabrakło
emocji. 

Przy profesjonalnej obsłudze sędziowskiej najpierw walczyły
dziewczęta. Gimnazjum nr 2 zwyciężyło wynikiem 31:26.
Drużyny wystąpiły w następujących składach: 

Gimnazjum nr 1: K. Krzyżańska, W. Piłacik, K. Werblińska,
A. Grajewska, A. Stempniak, M. Waszak, M. Winkowska, 
M. Zielińska, A. Szłapka, A. Przybysz. Opiekun: Marlena Jagaciak.

Gimnazjum nr 2: A. Gagat, N. Gagat, A. Krzemkowska, 
M. Majewska, K. Organiściak, W. Nowak, A. Basińska, 
O. Buczkowska, D. Tylska. Opiekun: Karina Buczkowska

Chłopcy walczyli nie mniej dzielnie, a gra przebiegała czys-
to i bez zbędnych fauli, o co w tej dyscyplinie bywało trudno.
Zwyciężyło 52:18 Gimnazjum nr 1, które zagrało w składzie:
P. Dziedzic, M. Baraniak, W. Borkowski, W. Baraniak, K. Stroj-
ny, Sz. Nowacki, K. Woźniak. Opiekun: Wiesław Bartkowiak

Gimnazjum nr 2: A. Kasprzak, M. Sylwestrzak, A. Wyrzy-
kiewicz, P. Wachowiak, M. Fabisiak, D. Zdanowski, M. Habernik,
M. Dzięcioł, P. Nowacki. Opiekun: Przemysław Hejnowicz.

Reprezentacja dziewcząt z Gimnazjum nr 2 wzięła udział 
26 października w półfinałach powiatu w Komornikach. Nasze
dziewczęta zajęły II miejsce, za drużyną ze Swarzędza, która za-
kwalifikowała się do finału. Swarzędzowi gratulujemy, a naszym
dziewczynom dziękujemy za wspaniałą postawę. CAS/jh

MIEJSKIE 
ELIMINACJE 

GIMNAZJALIŚCI POD KOSZAMI
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W kategorii dziewcząt w dwóch se-
tach zwyciężyła drużyna SP 2 w skła-
dzie:    M. Dec, N. Ordon, A. Kaczmarek,

M. Ohn sorge, P. Nowicka, W. Gunther, 
M. Jajczyk, A. Garczyk, A. Pietraszkie-
wicz. Opiekun – Marzenna Johaniewicz.

Jedynkę reprezentowały: M. Zażem-
błowska, A. Szłapka, M. Maćkowiak, 
K. Jańczak, A. Wybieralska, M. Bogda-
nowska, D. Jankowiak i A. Ławniczak.
Opiekun – Lucyna Dydzińska. 

Wśród chłopców również zwyciężyła
reprezentacja SP 2, w skład której wesz-
li:  J. Bręczewski, M. Czyż, K. Marciniak,
J. Nieckarz, Ł. Kopczyński, J. Kowal, 
P. Górka, P. Skibiński, S. Leonarczyk, 
W. Kędziora. Opiekun – Michał Przy-
bylski.

SP nr 1 reprezentowali: H. Salamon, 
J. Koszela, J. Woltman, M. Świerczyński,
T. Ostoja, F. Tomczak, K. Malkowski, A.
Antczak. Opiekun – Wiesław Bartkowiak. 

Reprezentacja dziewcząt SP 2 wy-
stąpiła 8 listopada w półfinałach powiatu,
które odbyły się na hali Mosińskiej 
Jedynki. Uległa jedynie zespołowi z Ro-
 galinka i zajmując drugie miejsce zakwa-
lifikowała się do Finału Powiatu Poznań-
skiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół
Podstawowych, które odbędą się 22 lis-
topada na hali w Rogalinku. Gratulujemy
i życzymy powodzenia. /CAS/jh

SIATKÓWKA W PODSTAWÓWKACH

Młode siatkarki i siatkarzy mogliśmy oglądać podczas eliminacji
miejskich szkół podstawowych, które odbyły 3 listopada na sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie.

22 października na boiskach Orlik przy ulicy
Jarosławskiej odbyło się Sportowe pożegnanie jesieni. 

Pogoda dopisała i mimo nieznacznego chłodu dzieci i młod-
zież mogły wziąć udział w sportowej rywalizacji. Konkursy
obejmowały między innymi: strzały do bramki z różnych od-
ległości, prowadzenie piłki nogą slalomem na czas, bieg ze „zni-
czem olimpijskim” (który składał się z odwróconego pachołka
i osadzonej na nim piłki do koszykówki) na czas, tor przeszkód,
rzuty do kosza (dużego i małego), mini golf i wiele innych. Na
koniec dzieci rozegrały mecz w uni-hokeja. Każdy z uczest-
ników otrzymał pamiątkowy medal. Mamy nadzieję, że wszy -
scy się dobrze bawili. Dziękuję pracownikom CAS za zorga-
nizowanie imprezy. Joanna Hejnowicz

SPORTOWE POŻEGNANIE JESIENI

W sali Szkoły Podstawowej nr 2 odbyły się eliminacje
miejskie w piłce nożnej halowej szkół gimnazjalnych. 

Awans do zawodów powiatowych wywalczyli gimnazjaliści
z „Jedynki” zwyciężając 10:3. Zespoły wystąpiły w składach: 

Gimnazjum nr 1: F. Miś (6 bramek), Sz. Nowacki (1), 
W. Baraniak (1), P. Dziedzic (1), J. Ignor (1), M. Baraniak, 
W. Borkowski. Opiekun: Wiesław Bartkowiak.

Gimnazjum nr 2: A. Wyrzykiewicz (2 bramki), K. Halicki (1),
J. Chwałczyński, P. Nowacki, T. Szcześniak, T. Kutschenrei-
ter, P. Michocki. Opiekun: Przemysław Hejnowicz. red

MIEJSKA HALÓWKA
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NAJMŁODSI
W ATAKU
15 października br. puszczykowscy
badmintoniści zanotowali kolejny
start na Krajowym Turnieju
Juniorów Młodszych i Seniorów. 

Zawody zorganizowano w Solcu Ku-
jawskim. W rywalizacji wystartowało po-
nad 120 zawodników z członkami kad-
ry narodowej włącznie. 

W pięcioosobowej ekipie reprezen-
tującej klub PTS Puszczykowo znaleźli
się: K. Kistowska, M. Szkudlarczyk,
M. Kędziora, P. Niewoliński i J. Janaszek.
Najlepiej spisał się Jakub Janaszek, któ-
ry po fazie grupowej i ćwierćfinałowej 
w walce o wejście do finału przegrał z
wielokrotnym medalistom Mistrzostw
Polski Rafałem Hawlem (SKB Piast
Słupsk) zajmując ostatecznie 3 miejsce.
Cieszy również postawa najmłodszego
zawodnika z Puszczykowa grającego 
w kategorii juniora młodszego Mateusza
Kędziory, który w fazie grupowej wygrał
długi trzysetowy pojedynek z zawodni-
kiem MKB Lednik Miastko i pokazał, że
coraz lepiej czuje się na ogólnopolskich
turniejach. PTS

W kategorii klas 1–3, po bardzo za-
ciętym meczu finałowym złoty medal
zdobył Jakub Mikołajczak wygrywając
z Jakubem Standarem. Trzecie miejsce 
i brązowy medal przypadł Oskarowi
Przybylakowi. W kategorii chłopców
klas 4–6 najlepszy okazał się Jakub Ma-
zurek, który w finale pokonał Jakuba Kę-
dziore. Trzecie miejsce wywalczył Woj-
ciech Pawlik. 

Wśród dziewcząt złoty medal wywal -
czyła Marysia Fiedler pokonując Agatę
Matlę i trzecią Weronikę Wojdę. W ka-
tegorii juniorów nie było mocnych na

Pawła Bakuna, który zwyciężył Kacpra
Mazura i trzeciego Mateusza Kędziorę. 

Ostatnia kategoria OPEN również do-
starczyła wielu emocji. Pierwsze miejs-
ce po 3 setowym pojedynku finałowym
zajął Przemek Janaszek pokonując Ma-
teusza Wilczka. Brązowy medal przypadł
Jakubowi Krakowskiemu. 

Wyniki wszystkich pojedynków oraz
więcej zdjęć z mistrzostwa znajduje się
na oficjalnej stronie PTS: 

www.ptspuszczykowo.pl
PTS

MISTRZOSTWA W BADMINTONIE
5 listopada odbyła się II edycja Mistrzostw Puszczykowa w Badmintonie
organizowana przez Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe. 
Grupa blisko 30 osób walczyła w 5 kategoriach wiekowych o miano
najlepszej „rakiety” Puszczykowa. Jak to często bywa, największych
emocji dostarczyli najmłodsi zawodnicy. 

JESIEŃ 
Z BADMINTONEM

Już po raz trzeci Puszczykowo zawitało do Słupcy, aby uczestniczyć 
w turnieju „Jesień z badmintonem III” . 

10 osobowa ekipa niemal we wszystkich kategoriach miała swojego repre-
zentanta. W kategoriach najmłodszych 4 miejsce zajęła Natasza Krakowska. Po-
dobnie uplasowali się chłopcy z klas 1–3 gdzie Jakub Standar był 4, a Jakub Mi-
kołajczak 5. 

W starszej grupie klas 4–6 srebrny medal zdobyła Zuza Krakowska, zaś wś-
ród chłopców Jakub Kędziora zajął 5 miejsce. Najbardziej nielubiane miejsce
czyli 4 przypadło Marii Fiedler i Mateuszowi Kędziorze w kategorii juniorów
młodszych. W kategorii kobiet OPEN pierwsze miejsce i złoty medal zdobyła
Kasia Kistowska. W kategorii mężczyzn tuż poza podium znaleźli się Mateusz
Wilczek i Marek Kędziora. PTS 
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Zawodniczki z Puszczykowa o włos
przegrały z Zespołem Szkół w Kępnie. 
W pokonanym polu pozostawiły ponad 

40 drużyn z całej Wielkopolski. Ten świe t-
ny wynik to zasługa całego zespołu, ale
niebywałą walecznością popisała się na

ostatniej zmianie Sandra Szawerdak. Na
swoją zmianę wybiegała jako czwarta, ale
na dystansie 800 m zdołała wyprzedzić
dwie rywalki i gdyby trasa była o kilka
metrów dłuższa, wyprzedziłaby także
pierwszą zawodniczkę. W zespole wy-
stąpiły: Aleksandra Kusz, Klaudia Zim-
 niak, Sandra Szawerdak, Paulina Or-
zeszyna, Monika Kaczmarek, Anna
Kucharczyk, Weronika Witczak, Mag-
dalena Niespodziańska, Anna Mazur-
czak, Malwina Wolska (rezerwowa –
Anna Przondo).

Męski zespół z Liceum w Puszczy-
kowie zaprezentował się także dobrze,
co prawda nie zdobył miejsca na podium,
ale piąte miejsce na ponad 40 zespołów
jest dużym sukcesem! Chłopcy biegali
na 1000-metrowej trasie. W zespole
wystąpili: Daniel Ciężki, Szymon Dy-
malski, Bartłomiej Kulasiński, Bartosz
Bankiewicz, Michał Gawron, Adam
Halicki, Michał Przygodzki, Krys-
tian Zając, Arek Kordylewski, Ma-
ksymilian Wojewoda (rezerwowy –
Szymon Milne). Zwyciężył Zespół Szkół
Technicznych z Poznania. 

Wszystkim zawodnikom gratulujemy
sukcesów! red.

SREBRNA SZTAFETA 

Reprezentanci Liceum
Ogólnokształcącego 
w Puszczykowie godnie
reprezentowali nasze miasto
podczas Mistrzostw Wielkopolski
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w lekkiej atletyce, które rozegrano 
w październiku w Lesznie. 

Zawodniczki LO przywiozły z Lesz-
na cztery a właściwie siedem medali, po-
nieważ jeden z brążwoych medali przy-
padł w udziale sztafecie 4x100 m. Złoto
w skoku w dal zdobył Agnieszka So-
bieska, która na zakończenie sezonu
uzyskała bardzo dobry wynik – 5,54 m.
Drugie złoto przypadło w udziale Pau-
linie Orzeszynie w biegu płotkarskim na
dystansie 100 m. Na podium stanęła
także Marta Nowak zajmując III miejs-
ce w rzucie oszczepem. Ostatni medal 
w kolorze brązu zdobyła żeńska sztafe-
ta 4 x 100m w składzie: Dorota Urba-
niak, Agnieszka Sobieska, Joanna Wró-
bel i Paulina Orzeszyna. Kilka osób było
blisko podium, ale zabrakło odrobiny

Żeńska sztafeta LO Puszczykowo, trenująca w MKS Juvenii Puszczykowo,
zdobyła II miejsce podczas Finału Wojewódzkiego w Sztafetowych
Biegach Przełajowych. Sztafeta męska uplasowała się tuż za podium
przybiegając na metę jako piąta. Biegi rozegrane 18 października 
na poznańskiej Woli, były zawodami wieńczącymi lekkoatletyczny 
sezon jesienny. 

MEDALE NA LICEALIADZIE

szczęścia, żeby sięgnąć po upragnione
krążki. Daniel Ciężki zajął IV miejsce 
w biegu na 400m, podobnie jak Sandra

Szawerdak w biegu na 800m. Męska szta-
feta także zajęła IV miejsce w biegu 4 x
400 m. red.






