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Wywiad z Andrzejem Balcerkiem str. 4-5
Burmistrzem Puszczykowa

Puszczykowskie Brylanty str. 12-13

Koncert Noworoczny str. 24

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
życzę, aby ten szczególny czas
był wypełniony chwilami ciepła,
spokoju i radości.
Oby świąteczne dni
przyniosły miłość i szczęście,
a nadchodzący Nowy Rok
był czasem pomyślności,
sukcesów i spełnienia marzeń.

Andrzej Balcerek Zbigniew Czyż
Burmistrz Przewodniczący

Miasta Puszczykowa Rady Miasta
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Oczywiście Bal Sportowca to nie tylko nagrody. Po uroczy-
stym uhonorowaniu najlepszych sportowców naszego miasta
przez BurmistrzaAndrzeja Balcerka przyszedł czas na tańce oraz
zabawy sportowe. Goście, między innymi mogli wziąć udział
w quizie sportowym, podczas którego można było wygrać pa-
miątkowe koszulki z imprez organizowanych przez PTS, czy
spróbować swoich sił z mistrzynią golfa – Marianną Duczmal.

Oficjalną część balu kończyła loteria, po której wszyscy goście
mogli skosztować pysznego tortu ufundowanego przez dosko-
nale znanego puszczykowianom cukiernika Jacka Błaszkowiaka.

Andrzejkowy Bal Sportowca, w którym uczestniczyło ponad
130 osób dobitnie pokazał, że w Puszczykowie mieszka wielu
znanych sportowców oraz ludzi, którym rozwój kultury fizycznej
nie jest obojętny, a więc warto w niego inwestować. PTS

ANDRZEJKOWY
BAL SPORTOWCA
ANDRZEJKOWY
BAL SPORTOWCA

26 listopada 2011 r. odbył się pierwszy w historii Puszczykowa Andrzejkowy Bal Sportowca w HOT_elarni.
Jednym z celów imprezy organizowanej z inicjatywy Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego, Urzędu
Miejskiego w Puszczykowie oraz Centrum Animacji Sportu było przybliżenie sylwetek sportowców naszego
miasta, którzy osiągają znaczne sukcesy na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

ANNA JAGACIAK, lekkoatletka – zawodniczka MKS Juvenia Pusz-
czykowo. Dwukrotna brązowa medalistka Mistrzostw Europy juniorów
i Młodzieżowych Mistrzostw Europy w kategorii trójskok oraz skok w
dal. Rekordzistka Okręgu w skoku w dal i trójskoku, rekordzistka szkoły
i klubu w skoku w dal i trójskoku, wielokrotna medalistka Mistrzostw
Polski w skoku w dal i trójskoku na stadionie i w hali w kategorii wie-
kowej od młodzika do młodzieżowca. Rekord życiowy to pobicie 42 let-
niego rekordu młodzieżowego Polski w skoku w dal należącego do Ire-
ny Siewińskiej z wynikiem 6,74 m.
TATIANA ELZANOWSKA – członek kadry narodowej w latach
2004, 2006, 2007, 2009–2011 w jeździectwie w WKKW – (wszechstronny
konkurs konia wierzchowego). Wielokrotnie stawała na podium krajowych
zawodów w różnych kategoriach, między innymi: Mistrzyni Polski w ka-
tegorii pony, 2 miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Spor-
tach Letnich, 2 miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Seniorów. Starty
na prestiżowych zawodach areny międzynarodowej takich, jak: Mistrzo-
stwach Europy: Francja 2006, Niemcy 2007, Belgia 2009.
KAJETAN JASICZAK – zawodnik w bikejoringu (kolarz plus pies),
startuje od 11 roku życia. W 2006 roku zdobył tytuł wicemistrza świa-
ta konkurując z 300 zawodnikami i 1000 psów z 19 krajów, wicemistrz
Europy seniorów z 2009 roku, mistrz Europy juniorów 2010. Nie na-
leży zapomnieć o współautorce sukcesów Kajetana – suczce rasy grey-
ster o imieniu Spidi. Do startów za dwa sezony przygotowuje się młod-
sza następczyni Spidi – również suczka o imieniu Fasti.
MARIANNA DUCZMAL – od dwóch lat zawodniczka Kadry Naro-
dowej, dyscyplina golf. Uczennica VIII LO w Poznaniu odnosząca nie

tylko sukcesy w sporcie, a także w nauce. Zawodniczka Amber Balic Golf
Club i klubu Kalinowe Pola. Dwukrotna Mistrzyni Polski netto juniorek,
I miejsce amatorów brutto kobiet. Na swoim koncie pomimo tylko 4 let-
niego stażu sportowego Marianna ma 14 złotych medali oraz 5 srebrnych.
PAWEŁ JASSEM – zawodnik brydża sportowego, od 2001 roku członek
kadry narodowej. Staż sportowy to 11 lat z bilansem medali: 12 złotych
i 5 srebrnych na terenie kraju oraz 3 złotych medali na arenie między-
narodowej. Wielokrotny Mistrz Polski na przełomie lat 2003 aż do chwi-
li obecnej w różnych kategoriach wiekowych. Największe osiągnięcia
międzynarodowe to dwukrotne Mistrzostwo Europy w kategorii do lat
20 w 2007 oraz 2009 roku. W 2010 uzyskał tytuł Mistrza Świata w ka-
tegorii do lat 21.
RAFAŁ PŁAZA – wakeboarding czyli ewolucje z deską na wodzie przy
pomocy motorówki bądź wyciągu cieszą się ogromną popularnością na
świecie w spotach na przykład w Tajlandii czy w U.S.A. Pomimo racz-
kujących początków wakebordingu w Polsce, odnosi spore sukcesy.
Od dwóch sezonów zawodnik kadry narodowej, 4 letni staż sportowy,
Mistrz Polski 2010, Wicemistrz Polski 2011. Uhonorowany 7 złotymi,
4 srebrnymi oraz 4 brązowymi medalami. W sezonie 2012 Rafał planuje
starty na arenie międzynarodowej.
WOJCIECH SZKUDLARCZYK – badmintonista z 16 letnim spor-
towym stażem, od 12 lat zawodnik kadry narodowej, wychowanek klu-
bu PTS Puszczykowo, na swoim koncie ma wiele medali: 9 złotych,
4 srebrne, 11 brązowych. Wielokrotne osiągnięcia na arenie między-
narodowej w grze podwójnej mężczyzn podczas rozgrywek na terenie
całej Europy uhonorowane 1, 2, 3 miejscami.

SYLWETKI WYRÓŻNIONYCH SPORTOWCÓW



LISTOPADOWE I GRUDNIOWE
POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA

3 listopada –KOMISJA REWIZYJNA
– spotkanie kontrolne
– kontrola dotacji wybranych zadań dla organizacji poza-

rządowych – podpisanie protokołu pokontrolnego.
– bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej

Urzędu.

5 listopada
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA

– posiedzenie zwołane zgodnie z § 5, pkt 4 i 6 Uchwały Nr
82/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 lipca 2011
roku ws. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

17 listopada –KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
– zaopiniowanie projektu budżetu na 2012 rok Miejskie-

go Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej.

21 listopada
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA

– zapoznanie się z projektem budżetu na 2012 roku.
– zaopiniowanie projektów uchwał.

22 listopada
KOMISJA EDUKACJI KULTURY I SPORTU

– analiza projektu budżetu miasta w zakresie zadań komisji
(Biblioteka Miejska, CAS, szkoły).

28 listopada
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA

– prace nad budżetem na 2012 rok.

8 grudnia –KOMISJA REWIZYJNA
– zapoznanie się z wyjaśnieniami Urzędu Miejskiego ws.

protokołów pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.
– omówienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
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RADA

Uchwały podjęte podczas 15. Sesji Rady Miasta
w dniu 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr 105/11/VI
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Mias-

ta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2012 rok.

Uchwała Nr 106/11/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości sta-

nowiącej własność Miasta Puszczykowa obręb Puszczykowo,
działka 590/14.

Uchwała Nr 107/11/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości

położonej w Puszczykowie, przy ul. Działkowej.

Uchwała Nr 108/11/VI
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
Puszczykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Sta-
ra, obręb Niwka, ark. 11.

Uchwała Nr 109/11/VI
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podatku od środków

transportowych. Zmiana została wprowadzona w związku
z Obwieszeniem Ministra Finansów z dnia 20 październi-
ka 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 962) w sprawie sta-
wek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2012 r. Zmiana dostosowuje stawki podatku obowiązujące
na terenie Miasta Puszczykowa do ogłoszonych stawek mi-
nimalnych.

Uchwała Nr 110/11/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości sta-

nowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Niwka,
działka nr 719/15.

Uchwała Nr 111/11/VI
w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Pusz-

czykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r.

15. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
Podczas 15 Sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się 29 listopada br. w porządku obrad
znalazły się głosowania nad 6 projektami uchwał.
Na wniosek Burmistrza Andrzeja Balcerka
– po głosowaniu – do porządku dodano projekt
uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości w obrębie Niwka, stanowiącej
własność Miasta Puszczykowa.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 16. Sesję Rady Miasta Puszczykowa,
która odbędzie się 20 grudnia 2011 r. o godz. 17
w Sali Sesyjnej w budynku B Urzędu Miejskiego
przy ul. Podleśnej 4.
Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń
Komisji Rady Miasta i terminy dyżurów radnych znajdują
się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie
internetowej miasta: www.puszczykowo.pl
Informacje można też uzyskać pod numerem
tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl
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SAMORZĄD

– 5 grudnia ubiegłego roku mieszkańcy Puszczykowa wy-
brali Pana burmistrzem. Niedawno minął rok od tej daty.
Jak z perspektywy burmistrza ocenia Pan ten czas?

– Mając za sobą cały rok nieco inaczej spoglądam na
wszystko, co działo się w naszym mieście 12 miesięcy temu. Chcę
przypomnieć, że początek kadencji był bardzo trudny i nerwo-
wy. Dzisiaj może już niektórzy mieszkańcy czy radni zapom-
nieli, ale kiedy obejmowałem urząd burmistrza kasa miejska świe-
ciła pustkami. Bynajmniej nie jest to tylko slogan czy puste słowa.
W grudniu 2010 r. Puszczykowo straciło płynność finansową.
Za niektóre zobowiązania, które wymagały płatności na koniec
2010 r. mogliśmy zapłacić dopiero na koniec stycznia 2011 r.

Musiałem też natychmiast po objęciu stanowiska podjąć de-
cyzje, które zobowiązania, jakie miasto miało na koniec
grudnia uregulować – np. czy zapłacić kredyty czy też po-
zostawić pieniądze na wypłatę pensji nauczycielom. Zdecy-
dowałem, że nauczyciele są ważniejsi i wziąłem na siebie od-
powiedzialność za to, że tym krokiem naruszam dyscyplinę
finansów publicznych. Uznałem jednak, że właśnie tak muszę
postąpić. Dzisiaj z perspektywy roku uważam, że podjąłem
słuszną decyzję. Na koniec roku Puszczykowo miało, bowiem
niezapłacone zobowiązania na kwotę około 2,1 mln zł. Na do-
datek nad miastem wisiały kolejne poważne wydatki, pozos-
tawione przez poprzednią władzę.

– Co ma Pan na myśli?
– Po pierwsze chodzi o wydatki z tytułu wykonanych in-

westycji na 1,7 mln zł oraz kolejne 400 tys. zł z tytułu wy-

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta umieścił Pan
zadania za około 20 mln zł. Czy to nie kłóci się ze sobą?

To, że dzisiaj możemy planować jakiekolwiek inwestycje
jest zasługą przede wszystkim podjętych działań oszczęd-
nościowych, zaciśnięcia pasa i racjonalizacji wydatków, a także
lepszej niż przewidywaliśmy jeszcze rok temu sytuacji do-
chodowej i kredytowej miasta.

Oczywiście zapisanie w projekcie WPF poszczególnych za-
dań nie oznacza, że wszystkie one zostaną zrealizowane. Ich
wykonanie zależy, bowiem od kilku czynników. Po pierwsze
radni mogą nie zgodzić się z moimi propozycjami podczas po-
działu środków do dyspozycji na zadania majątkowe. Po dru-
gie muszą się sprawdzić nasze prognozy dotyczące dochodów
i po trzecie istotne jest także jaką politykę zarządzania
długiem przyjmie Rada Miasta na najbliższą kadencje, tj. czy
będzie dążyła do zmniejszenia zadłużenia czy też, jeśli sytuacja
kredytowa miasta na to pozwoli, będzie realizowała zadania
nie tylko z nadwyżki, ale i z długu.

– Czy to, co Pan powiedział oznacza, że na koniec 2011
roku można stwierdzić, że Puszczykowo ma już najtrud-
niejsze chwile za sobą i wychodzi na prostą?

– Z pewnością, gdybym w grudniu musiał odejść z urzędu
mój następca nie miałby takich problemów jak ja, a to moim
zdaniem świadczy m.in. o tym, że nie zmarnowaliśmy tego roku.
Jestem przekonany, że nasze miasto dzięki wdrożonym zmia-
nom zaczyna funkcjonować normalnie, chociaż oczywiście jesz-
cze jest dużo do zrobienia. Pokazaliśmy jednak, że wiemy jak
oszczędnie działać i tej zasady będziemy się trzymać w ko-
lejnych latach, co nie oznacza, że nie zamierzamy rezygnować
z inwestycji.

– Czy już wiadomo, co czeka Puszczykowo w 2012 r.?
– Z rzeczy, które na 99, 9 procent się wydarzą jest jubile-

usz 50-lecia nadania praw miejskich. Jak wspominałem w lis-
topadowym numerze „Echa Puszczykowa” chciałbym, aby były
to uroczystości, które zapamiętamy na wiele lat. Uważam, że
ranga tego wydarzenia na to zasługuje.

Wspominałem o trzydniowych obchodach. Ale miałem tu na
myśli także piątek 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka i imprezy or-
ganizowane z tej okazji w szkołach i bibliotece. Chciałbym, żeby
właściwe uroczystości odbywały się w sobotę i niedzielę.

Jednak pierwsze koncerty związane z naszym jubileuszem
zaplanowałem już na styczeń. Rozpocznie go noworoczny kon-
cert filharmoników londyńskiej Royal Academy of Music, któ-
rzy zagrają ze światowej sławy solistką specjalnie dla miesz-
kańców naszego miasta i jego przyjaciół. Korzystając
z okazji chcę podziewać proboszczowi o. Markowi Smykowi,
za możliwość zorganizowania koncertu w kościele oraz spon-
sorowi Wielkopolskiemu Oddziałowi Obrotu Gazem w Poz-
naniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

To wszystko – oprócz koncertu noworocznego – nie
jest jeszcze dokładnie ustalone. Trwają przecież prace nad

budżetem i dopiero po jego uchwaleniu wszystko będzie
można ostatecznie zaplanować. Jestem przekonany, że zor-
ganizujemy je podobnie jak w tym roku na terenie CAS przy
ul. Kościelnej.

– A co z inwestycjami drogowymi, chodnikami, montażem
nowych lamp ulicznych?

– One w jeszcze większej mierze zależą od kształtu
budżetu, który radni uchwalą na 2012 r. Projekt zgodnie z
przepisami został przedstawiony radnym w połowie listopada.
Oczywiście zakłada on realizację inwestycji drogowych,
budowę chodników, oświetlenia ulicznego. Tego najbardziej
oczekują mieszkańcy, z takimi problemami przychodzą do
mnie na dyżury, telefonują, przysyłają maile, składają
wnioski.

– Czego nie udało się Panu zrealizować?
– Oczywiście są rzeczy, które mimo naszych usilnych działań

nie zostały zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami nie tylko
moimi czy radnych, ale także mieszkańców. Dla przykładu po-
dam zapowiadaną przez PKP likwidację przejazdu kolejowe-
go na ul. 3 maja. Pod koniec listopada otrzymaliśmy odpowiedź
z ministerstwa infrastruktury na interpelację posła A. Fiedle-
ra, że przejazd zostanie zlikwidowany zgodnie z zapisami po-
rozumienia podpisanego między PKP a poprzednią burmistrz
bez konsultacji z radą i mieszkańcami. �

Z ANDRZEJEM BALCERKIEM Burmistrzem Miasta Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki

MIASTO ZACZYNA FUNKCJONOWAĆ NORMALNIE

z okazji jubileuszu 50-lecia nadania
praw miejskich miastu Puszczykowo

w wykonaniu muzyków
The Royal Academy
of Music z Londynu

godz. 19.00
w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca

w Puszczykowie, ul. Dworcowa
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magalnych rat kredytów. Wśród rozpoczętych, a niezapłaco-
nych inwestycji, wymienić można chociażby ulicę Gołębią. Nie
mogliśmy przecież jej nie dokończyć i zostawić rozkopaną. To
było niemożliwe, mimo że poprzednia burmistrz nie zostawiła
na tę inwestycję zabezpieczonych w budżecie środków. 

Dokończona musiała zostać także rozkopana ulica Dwor-
cowa w Puszczykówku, której realizację rozpoczęto dopie-
ro przed wyborami, nie zważając na to, że nadejście mrozów
przewidywano już w listopadzie. Skutki takiej krótkow-
zroczności i niekompetencji musieliśmy naprawiać przez wie-
le miesięcy. 

W tym roku musieliśmy kontynuować budowę płyty Ryn-
ku, chociaż według planów miała być gotowa w 2010 roku.

Jakby tego było mało okazało się również, że miasto musi
zapłacić ponad 900 tys zł Aquanetowi. W tym przypadku po-
przednia burmistrz nie płaciła opłat należnych Aquanetowi za
utrzymanie hydrantów znajdujących się na terenie miasta. Od
2007 roku, bo od tego czasu ich nie płacono, uzbierało się właś-
nie 900 tys. zł. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że
Aquanet nie podarował nam ani złotówki a wręcz przeciwnie
skrupulatnie naliczył należne odsetki za zwłokę. Dopiero, 
w wyniku negocjacji udało się uzyskać kompromis i rozłożyć
należności na raty. W kasie nie było przecież pieniędzy, aby
zapłacić wszystkie należności od razu. 

Wśród inwestycji, których realizację miasto kontynuo-
wało była także przystań kajakowa na Warcie, która
wzbudzała wiele kontrowersji, była sprawdzana przez Ko-
misję Rewizyjną. 

– Ta inwestycja faktycznie wzbudzała i może wśród niektó-
rych wciąż wzbudza duże emocje. Komisja rewizyjna wskazała
wiele uchybień, sprawa trafiła nawet do prokuratury skierowa-
na tam przez Radę. Jednak podjąłem decyzję, że przystań mimo
tych kontrowersji powinna być dokończona. Wielokrotnie
konsultowałem tę decyzję z prawnikami, projektantem przystani
i jednocześnie inspektorem nadzoru. Jednak sytuacja była tu tro-
chę podobna do tej z ulicy Gołębiej i Dworcowej. Część prac
była wykonana, miasto miało podpisaną umowę z wyko-
nawcą, co oznaczało, że ma wobec niego zobowiązania wyni-
kające z umowy. Puszczykowo otrzymało także na budowę do-
tację z Urzędu Marszałkowskiego. Gdybym podjął decyzję 
o zaprzestaniu prac, naraziłbym miasto na konsekwencje fi-
nansowe ze zwrotem otrzymanej dotacji i ewentualną zapłatą
kar umownych włącznie. A to byłoby po prostu niegospodarne.

Były też takie „alarmowe” inwestycje, które musieliśmy wy-
konać, żeby za kilka miesięcy nie trzeba było robić znacznie
kosztowniejszych prac. Mam tu na myśli np. remont dachu na
budynku pałacu ślubów czy ośrodka zdrowia. 

Cały czas mówi się o problemach finansowych, na początku
roku miał Pan nawet obawy czy na 2012 rok uda się zapla-
nować jakąkolwiek inwestycję drogową. A tu okazuje się, że

Burmistrz 
i Rada Miasta Puszczykowa 

zapraszają 3 I 2012 r. 
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RADA

– Minął rok od wyborów samorządowych. Czy właśnie tak wy-
obrażała Pani sobie pracę Przewodniczącej Komisji Spraw Społecz-
nych Rady Miasta? 

– Dla mnie i dla większości radnych z naszej komisji było to całkiem
nowe doświadczenie, tylko koledzy Andrzej Dettloff i Maciej Stelma-
chowski mają już za sobą pracę w radzie w minionej kadencji. W związku
z tym pierwsze miesiące były okresem zapoznawania się ze specyfiką
pracy radnego, funkcjonowaniem Rady Miasta, jej kompetencjami, możli-
wościami. Każdy projekt opiniowanej uchwały był dla nas nowym wy-
zwaniem. Muszę przyznać, że dla mnie osobiście na początku istniał
jeszcze jeden problem… trochę peszą mnie wszelkiego rodzaju publiczne
wystąpienia, a jako przewodnicząca musiałam przecież prowadzić po-
siedzenia komisji, więc oprócz zmagań z materią uchwał dochodził jesz-
cze stres związany z pokonaniem tej słabości.

– Jak Pani oceni pracę tej komisji?
– Nieustannie odnoszę wrażenie, że ta komisja dla wielu jest trochę

„lżejszego kalibru”, trochę mniej ważna. Bo te najważniejsze to komisja
budżetowa, inwestycyjna, oświatowa. Jednak dla mnie nasza komisja jest
bardzo ważna z tego powodu, że mamy do czynienia z takimi proble-
mami mieszkańców Puszczykowa, które dotyczą ich bezpośrednio, składają
się na ich codzienne życie… Zajmujemy się sprawami tej części naszej
społeczności, która jest mniej zaradna życiowo, która bez pomocy innych
nie poradzi sobie ze swoimi problemami.

– Co Panią zdziwiło?
– To może raczej takie zdziwienie połączone z lekkim rozczarowa-

niem. Chodzi mi o to, że przez niemal rok pełnienia comiesięcznych
dyżurów w urzędzie przez radnych naszej komisji tylko raz zgłosiła się
jedna osoba prosząc o pomoc, skierowana zresztą została do nas przez
burmistrza.

Może po prostu w Puszczykowie mieszkają ludzie, którzy nie po-
trzebują pomocy radnych?

– Być może nie oczekują pomocy od radnych, ale nie sadzę, aby Pusz-
czykowo było oazą tylko szczęśliwych i zadowolonych z życia miesz-
kańców. Wielokrotnie zajmowaliśmy się przecież problemami, o któ-
rych wiemy chociażby od pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, znana jest nam olbrzymia skala udzielanej pomocy i naj-
rozmaitszych świadczeń, więc dobitnie świadczy to o tym, że w naszym
mieście spora liczba osób i rodzin oczekuje wsparcia. Zdaję sobie spra-
wę, że najczęściej są to bardzo delikatne i drażliwe sprawy, z którymi
nikt się nie obnosi, zwłaszcza w Puszczykowie, ale jak już powiedziałam,
wiemy, że trudne i skomplikowane sytuacje życiowe zdarzają się u nas
bardzo często i to nie tylko w tzw. rodzinach patologicznych. Być może
nikt na te dyżury nie przychodził, bo mieszkańcy nie wierzą, że radni
chcą i mogą cokolwiek zrobić, pomóc. Może nie mają jeszcze do nas
zaufania. A przecież, jeśli ci, którzy tej pomocy potrzebują w różnych
dziedzinach: finansowej, prawnej czy nawet mediacyjnej nie zgłoszą się
do nas, to najczęściej my o tych problemach nie dowiemy się z innego
źródła. Dlatego ten kontakt był i jest dla mnie taki ważny. 

– Czym zajmowaliście się podczas posiedzeń komisji? 
– Jak w przypadku każdej komisji rady miasta do naszych zadań na-

leży m.in. opiniowanie projektów uchwał, szczególnie tych z zakresu
działań związanych z pomocą społeczną, funkcjonowaniem organiza-
cji pozarządowych, szeroko rozumianym porządkiem w mieście, bez-
pieczeństwem, ochroną zdrowia, środowiskiem. Dużo pracy poświę-
caliśmy uchwałom, które gmina musi podjąć obligatoryjne, z mocy
konkretnej ustawy. Mam tu na myśli, np. Miejski Program Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy, program przeciwdziałania
narkomanii, powołanie zespołu interdyscyplinarnego. W składzie ko-
misji mamy dwoje lekarzy i to na pewno pomaga przy omawianiu pro-
blemów związanych z uzależnieniami, zdrowiem itp. 

– Jakim sprawom chciałaby Pani poświęcić więcej uwagi w przy-
szłym roku? 

– Myślę, że bardzo ważną kwestią jest uczulenie, a może bardziej za-
chęcenie mieszkańców do aktywniejszego włączenia się w życie naszej
społeczności. W Puszczykowie działa blisko 40 organizacji poza-
rządowych. Niestety, na spotkaniach im poświęconym widziałam
przedstawicieli tylko nielicznych. Może sytuację poprawi powołana w
końcówce roku Puszczykowska Rada Działalności Pożytku Publicznego
i zatwierdzenie przez Radę Miasta Miejskiego Programu Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi.

Może powodem takiego stanu rzeczy jest to, że mieszkańcy nie wiedzą
o tak bogatej ofercie lokalnej aktywności. Dlatego chciałabym, m.in.
przez Echo Puszczykowa, dotrzeć do nich z taką informacją i zachę-
cić do współpracy. Kiedyś rozpoczęliśmy dyskusję nad pomysłem rad-
nej, dr Elżbiety Czarneckiej, która opowiadała o wielu starszych oso-
bach przychodzących do przychodni lekarskiej i spędzających wiele godzin
w poczekalni, niby w kolejce do lekarza, a tak właściwie tylko po to,
aby pobyć wśród ludzi, porozmawiać, bo czują się samotni. Członko-
wie naszej komisji uważają, że właśnie dla nich powinno znaleźć się
miejsce w stowarzyszeniach, fundacjach czy innych organizacjach pożyt-
ku publicznego. A naszą rolą i zadaniem jest dotarcie do tych osób i wska-
zanie im właściwej drogi. 

– Z czego jest Pani najbardziej zadowolona?
– W chwili, w której rozmawiamy, budżet miasta na 2012 rok nie jest

jeszcze zatwierdzony ale mam nadzieję, że mimo wprowadzanych oszczęd-
ności i cięć wydatków, uda się utrzymać kwotę na dotacje dla organizacji
pozarządowych i pomoc społeczną na poziomie zbliżonym do tego z 2011
roku. Pozytywnie zakończyły się także kwestie związane z uporządko-
waniem parkowania na ul. Dworcowej, płycie Rynku, chociaż w tym przy-
padku nie jest jeszcze tak dobrze jak byśmy tego oczekiwali – często, nie-
stety, zdarzają się kierowcy parkujący swoje samochody na miejscach
przeznaczonych dla aut osób niepełnosprawnych. Myślę, że osoby
łamiące przepisy zdyscyplinuje monitoring zainstalowany na płycie ryn-
ku. W przyszłym roku zostanie on rozbudowany oraz wyposażony w no-
wocześniejsze urządzenia do kontroli i zapisu danych z kamer oraz
podłączony do posterunku policji w naszym mieście. Umożliwi to pod-
gląd obrazu z monitoringu przez policję podczas nieobecności strażni-
ków miejskich. Jestem także bardzo zadowolona z zarezerwowania pie-
niędzy na zakup nowego fotoradaru, który będzie zainstalowany na stałe
na ulicy Wysokiej, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1, gimnazjum i przed-
szkola. Taka informacja bardzo szybko rozchodzi się wśród kierowców,
którzy zdejmują nogę z gazu przynajmniej w rejonie objętym kontrolą
prędkości, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy stanu bez-
pieczeństwa pieszych, a szczególnie dzieci. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że nie będzie to łatwy rok pod względem
finansowym dla Miasta, ale uważam, podobnie jak inni radni, że na bez-
pieczeństwie nie można oszczędzać

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i nadchodzi kolejny rok – ko-
rzystając więc z okazji życzę wszystkim mieszkańcom Puszczykowa, aby
ten piękny okres spędzili w atmosferze wzajemnej życzliwości i serdecz-
ności, a przyszły rok przyniósł im znacznie więcej powodów do zadowo-
lenia z pracy radnych Komisji Spraw Społecznych Rady Naszego Miasta!

Z MAŁGORZATĄ HEMPOWICZ, przewodniczącą Komisji Spraw
Społecznych Rady Miasta Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki

NA BEZPIECZEŃSTWIE NIE MOŻNA OSZCZĘDZAĆ
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Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta w listopadzie
zdominowała problematyka związana z planami budżeto-
wymi na rok 2012. Tak też było w przypadku obrad Ko-
misji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Wagę tematyki dało się zauważyć także po liczbie gości obec-
nych na posiedzeniu. Chyba jeszcze nigdy w mijającym roku
tak wielu zainteresowanych nie zjawiło się na spotkaniu KE-
KiS, jak tym razem. Dyskutowaliśmy nad przedstawionym nam
przez burmistrza projektem uchwały budżetowej – w części do-
tyczącej edukacji, kultury i sportu, czyli w praktyce rozma-
wialiśmy nad budżetami szkół (podstawowych i gimnazjów),
biblioteki, CAS oraz promocji miasta.

Dyrektorzy wspomnianych placówek oraz przedstawicielka
działu promocji zaprezentowali nam swoje plany budżetowe,
dopasowane, podczas wcześniejszych spotkań z burmistrzem,
do realnych możliwości finansowych miasta. Szczególnie
burzliwa wymiana opinii członków komisji, radnych z innych
komisji oraz obecnych gości miała miejsce przy omawianiu wy-
datków związanych z promocją miasta. W propozycji przed-
stawionej nam przez burmistrza budżet tego działu opiewał na
sumę 420 tys. zł. Tłumaczono nam tę, tak wysoką, kwotę prze-
jęciem od biblioteki organizacji Dni Puszczykowa, co ma służyć
lepszej koordynacji działań związanych z tym przedsięwzięciem
oraz jubileuszem pięćdziesięciolecia Puszczykowa jako mias-
ta. Większości radnych jednak nie przekonały te argumenty 
i zaproponowano zmniejszenie budżetu na działania związane
z promocją. Poproszono też o przygotowanie w najbliższym cza-

sie bardzo konkretnej strategii promo-
cji Puszczykowa. 

Ponadto niektórzy radni dopytywa-
li panią dyrektor biblioteki, D. Mankiewicz, o koszty związa-
ne z funduszem płac, które pochłaniają, niestety, zdecydowaną
większość wydatków tej jednostki budżetowej. 

W końcu Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała
następująco projekt budżetu na rok 2012:
– opinia o budżetach szkół – pozytywna jednogłośnie,
– dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w tym

biblioteka 700 tys. – ocena pozytywna, ale z wprowadzoną
poprawką w punkcie „Pozostałe wydatki (organizacja kon-
certów i imprez kulturalnych)” – zmniejszono kwotę z 40.000
zł do 10.000 zł,

– dział „Kultura fizyczna i sport” – zaopiniowano pozytywnie,
– dział „Turystyka” – za opinią pozytywną głosowały 4 oso-

by, przeciw 1, wstrzymały się 4 osoby,
– dział „Promocja miasta” – tutaj padły dwie propozycje, aby

zmniejszyć kwotę:
a) z 420 tys. do 300 tys. – głosowanie: 4 za, 5 przeciw, 0 wstrzy-

mujących się;
b) z 420 tys. do 360 tys. – głosowanie: 5 za, 4 przeciw, 0 wstrzy-

mujących się.
Na koniec komisja zawnioskowała o przeznaczenie zaosz-

czędzonych, poprzez wprowadzone poprawki, pieniędzy, na
zmniejszenie deficytu budżetowego. 

Małgorzata Szczotka – Przewodnicząca KEKiS 

OBCHODZILI ZŁOTE GODY 
Cztery pary małżeńskie: Kazimiera i Jerzy Łukaszkiewiczowie, 
Honorata i Bolesław Kubzdelowie, Irena i Czesław Hańć oraz Zofia 
i Wacław Dutkowie obchodzili w tym roku jubileusz złotych godów. 

Z okazji tego wspaniałego jubileuszu
2 grudnia br. w Bibliotece Miejskiej 
w Puszczykowie jubilaci odebrali medale
za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Ze względu na stan zdrowia pan Wa -
cław nie mógł uczestniczyć w uroczys-
tości, dlatego medal odebrała za niego
żona. Panie Wacławie życzymy dużo
zdrowia. Medale i upominki szacownym
jubilatom wręczył Burmistrz Miasta
Puszczykowa Andrzej Balcerek, Prze-
wodniczący Rady Miasta Zbigniew
Czyż oraz Joanna Szejn z Urzędu Sta-
nu Cywilnego.

Nasi Dostojni Jubilaci wysłuchali
koncertu pt: „Lata dwudzieste, lata trzy-
dzieste” w wykonaniu Michaliny Brud-
nowskiej przy akompaniamencie Jacka
Skowrońskiego, oraz wznieśli toast za ko-
lejne przynajmniej wspólnie przeżyte
50 lat. red

LISTOPADOWE PRACE KEKIS 
NAD BUDŻETEM 2012 R.

SAMORZĄD
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– Na internetowej stronie Centrum Tenisowego
Angie widnieje informacja, że jego dalsza działal-
ność stoi pod znakiem zapytania, ponieważ podczas
sesji 18 października – rada zniosła zwolnienia od
podatku od nieruchomości zajętej na prowadzenie
działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

– W dotychczasowej uchwale podatkowej z 2007 roku
nie było zapisu o zwolnieniu z podatku od nieruchomości

zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu kultury fizycznej 
i sportu. Takiego zapisu nie było również w projekcie uchwały głosowanej na
sesji 18.10.2011r. Rada nie mogła znieść czegoś, czego nie było.

– Czy obecni podczas sesji przedstawiciele CT Angie składali jakieś
wnioski lub uwagi do uchwały podatkowej?

– Nie, nikt z zainteresowanych nie zabrał głosu w tej sprawie.
– W komunikacie Zarządu CT Angie czytamy, że od chwili rozpo-

częcia działalności podatek od nieruchomości dla CT wynosił około 30.000
zł rocznie i taki wymiar podatku chcą nadal płacić z dodatkowym uwzględ-
nieniem inflacji. Co Pan na to?

– Komunikat, o którym mowa potwierdza tylko, że do tej pory nie stoso-
wano żadnego zwolnienia podatkowego dla CT Angie, więc sugerowanie w
informacjach publicznych zniesienia przez Radę ww. zwolnienia jest jakąś po-
myłką, nie mającą potwierdzenia w obowiązujących w Puszczykowie przepisach.

Jednocześnie w otrzymanej korespondencji CT Angie wnioskuje o wpro-
wadzenie przedmiotowego zwolnienia od podatku bez względu na to czy
działalność jest prowadzona odpłatnie czy nieodpłatnie. Dodatkowo, wnio-
skodawcy oczekują wprowadzenia tegoż zwolnienia ze skutkiem działania
wstecz. Przecież właśnie uchwalone przepisy podatkowe dokładnie spełniają
oczekiwania CT Angie. Wzrost podatku o około 7 % od roku 2007 jest tym,
o co wnioskuje w swym komunikacie CT Angie. 

– Stawki podatków w Puszczykowie wzrosną około 7%. Skąd w ko-
munikacie CT Angie stwierdzenie, że w ich przypadku obciążenie podat-
kiem wzrośnie ponad trzykrotnie: z 30 do 100 tys. zł.?

– Podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu
12.12.2011r., w której uczestniczyli, przedstawiciele CT Angie – radni zada-
wali dotyczące istoty sprawy pytanie: Co jest przyczyną rozbieżności miedzy
szacunkami (wykazywanymi przez zainteresowanych) wielokrotnego wzrostu
obciążeń podatkowych dla CT Angie (ponad 330%), a uchwaloną na poziomie
ok. 7 % podwyżką podatku od przedmiotowych nieruchomości? Niestety, do
chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi – ani innych dodatkowych wyjaśnień. 

Podatek od nieruchomości jest podatkiem deklaratywnym, to znaczy ob-
liczanym na podstawie deklarowanej przez podatnika powierzchni budynków
lub ich części, jak i powierzchni gruntów użytkowanych na przedmiotową
działalność gospodarczą. W naszym mieście stawka dotycząca budynków
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 18,50 zł/m2,
a od 2012 będzie wynosić 20,00 zł/ m, ( czyli wzrost o kilka procent!). 

– Czy uczestniczący w posiedzeniu komisji przedstawiciele CT An-
gie zaproponowali radnym jakieś rozwiązanie tej sytuacji?

– Przedstawiciele CT Angie wystąpili, jak powiedzieli, w imieniu swo-
im i mieszkańców miasta Puszczykowa do Burmistrza, Przewodniczącego
Rady Miasta oraz Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta 
o dopuszczenie do udziału w obradach komisji i sesji w sprawie dotyczącej
zniesienia zwolnień z podatku od nieruchomości na działalność z zakresu
kultury fizycznej i sportu. Jednocześnie przedstawili dwa projekty uchwał
dotyczące przedmiotowego zwolnienia, które całkowicie zwalniałyby CT
Angie z tego podatku. Do pisma i projektów uchwał dołączono listę pod-
pisaną przez 208 osób, które (zdaniem wnioskodawców) są za wprowadzeniem
w uchwale podatkowej całkowitego zwolnienia z podatku od nieruchomości
dla Angie. Chcę jednak zwrócić uwagę, że te osoby podpisały się pod pro-

KTO POMYLIŁ SIĘ W RACHUNKACH?
MIASTO PUSZCZYKOWO CZY CT ANGIE?
Rozmowa ze ZZBBIIGGNNIIEEWWEEMM  CCZZYYŻŻEEMM przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa

testem przeciwko Uchwale Rady Miasta Puszczykowa, skutkującej wyso-
kim podatek dla – CT Angie od 2012 r., a nie za poparciem całkowitego
zwolnienia od podatku dla Angie, co jest treścią wniosku i projektu uchwały.

– Czy Statut Miasta Puszczykowa przewiduje tego typu inicjatywę
uchwałodawczą? 

– Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Burmistrzowi, komisjom,
radnym oraz grupie, co najmniej 50 mieszkańców miasta, posiadających pra-
wa wyborcze.

– Czy wnioskodawcy zachowali wszelkie wymogi formalne zgłaszając
swoją inicjatywę?

– Nie! Jak już wspomniałem, dołączone 208 podpisów dotyczy protes-
tu, a nie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie przedmiotowego zwolnie-
nia od podatku od nieruchomości. Dodatkowo Statut Miasta wymaga wska-
zania źródła finansowania (w tym przypadku pokrycia uszczerbku dochodów
miasta), czego wnioskodawcy nie uczynili.

– Czy to znaczy, że wnioskodawcy powinni wskazać, co ich zdaniem trze-
ba wykreślić z wydatków miasta zaplanowanych w budżecie na 2012 rok?

– Dokładnie tak, ale tego wnioskodawcy nie wskazali.
– Czyli na przykład, z jakich wydatków miasto musiałoby zrezygnować

chcąc wprowadzić takie zmiany w dochodach miasta?
– W finansach i budżecie jest tak, że jeżeli zmniejszylibyśmy dochody na

przykład udzielając przedmiotowego zwolnienia to zarazem musimy albo
zmniejszyć wydatki, albo zwiększyć deficyt budżetowy, jednocześnie zwięk-
szając zadłużenie kredytowe. Natomiast, co do ewentualnych wydatków, to
mogłoby to się wiązać z cięciami, na przykład z realizacją zaplanowanego oś-
wietlenia wybranych ulic, nie wykonania całości planowanych inwestycji dro-
gowych czy rezygnacji z organizacji corocznych Dni Puszczykowa bądź in-
nych planowanych dotacji na liczne, aktywne w Puszczykowie stowarzyszenia.
Wysokość tych wydatków zależna jest od planowanej kwoty dochodów mias-
ta, co w sposób naturalny łączy się z wprowadzeniem zwolnień podatkowych.
Wg szacunków CT Angie samo zwolnienie od podatku dla tej działalności
przyniosłoby ubytek w dochodach miasta o 100.000zł, co przy napiętym
budżecie Puszczykowa nie jest małą kwotą. Proszę pamiętać, że nie tylko ten
typ działalności ustawi się w kolejce po zwolnienia podatkowe.

– Proszę powiedzieć, czy Szpital w Puszczykowie, ośrodki zdrowia
czy gabinety lekarskie znajdujące się na terenie Puszczykowa, czyli usługi,
z których praktycznie, na co dzień korzystają wszyscy mieszkańcy Pusz-
czykowa mają lub ubiegają się o zwolnienia przedmiotowe w podatku
od nieruchomości?

– Powierzchnia użytkowa budynków związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych jest opodatkowana podatkiem od nieruchomości i nie ko-
rzysta ze zwolnienia przedmiotowego.

– Na co przeznaczane są podatki od nieruchomości?
– Wpływają one na wysokość dochodów miasta i są przeznaczone na wy-

datki bieżące i wydatki inwestycyjne, m.in. na dotowanie przedszkoli, bu-
dowę dróg, funkcjonowanie edukacji, opieki społecznej, zdrowotnej, a także
np. na wypłatę odszkodowań za drogi.

To może zarząd TC Angie złożył jakąś propozycję rekompensaty za
to, żeby uzyskać zwolnienie podatkowe ?

– Nic mi o tym nie wiadomo.
– Jak pan się odniesie do inicjatywy CT Angie? 
– Jak tylko ta inicjatywa będzie spełniała wszelkie wymogi formalne,

nałożone przez Statut Miasta oraz Ustawę o Samorządzie Gminnym, zgod-
nie z wymogami prawa, projekty uchwał przekażę Burmistrzowi, a następ-
nie wraz ze stanowiskiem Burmistrza skieruję projekt lub projekty do właś-
ciwej komisji, czyli w tym przypadku do Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.

Po uzyskaniu opinii komisji projekty trafią na sesję Rady Miasta, która
zdecyduje ostatecznie o losie owej inicjatywy. red



Około 150 świątecznych paczek
przygotowali pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Puszczykowie 
dla swoich potrzebujących
podopiecznych. 

Akcja była możliwa dzięki tradycyjnej już
zbiórce żywności zorganizowanej przed
świętami Bożego Narodzenia przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej we współpra-
cy z Bankiem Żywności. Wolontariusze z pu -
szczykowskich szkół zbierali żywność pod-

czas akcji zorganizowanej 3 i 4 grudnia 
w sklepach sieci: Społem i Arturo. Miesz-
kańcy naszego miasta nie zawiedli także tym
razem, wkładając do pudeł wolontariuszy ty-
siące artykułów spożywczych. 

Pracownicy MOPS dziękują wszystkim,
którzy zaangażowali się w przedświąteczną
zbiórkę żywności oraz umożliwili jej prze-
prowadzenie, a także tym, którzy pomagali
w inny sposób. Dzięki nim oraz hojności
mieszkańców naszego miasta bardzo wiele
rodzin spędzi zbliżające się święta przy bo-
gaciej zastawionych stołach. red
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Gośćmi specjalnymi zabawy karnawałowej organizowanej przez
Klub Olimpijczyka w Puszczykowie będą m.in.: Dariusz Goździak
– złoty medalista z drużyną pięcioboistów w Barcelonie, Andrzej
Juskowiak – srebrny medalista olimpijski z Barcelony w piłce nożnej,
Marian Sypniewski – dwukrotny medalista IO i mistrz świata we flo-
recie, Marek Łbik – dwukrotny medalista olimpijski i mistrz świa-
ta w kanadyjkach-dwójkach (patron KO w Puszczykowie), Mariusz
Kubiak – olimpijczyk w hokeju na trawie, Ewa Pomes (Lewandowska)
– olimpijka w wioślarstwie. Zaproszenie przyjął także Wojciech Ziem-
niak – członek PKOL, być może na Balu pojawi się także sam Pre-
zes PKOL – Andrzej Kraśnicki. Na pewno nie zabraknie też przed-
stawicieli miejscowych władz, lokalnego biznesu, polityków oraz ludzi
związanych ze środowiskiem sportowym.

Będzie to zatem wspaniała okazja dla wszystkich chętnych np. do
potańczenia ze sławami polskiego sportu oraz miłego spędzenia cza-
su w ich towarzystwie przy dobrej muzyce i bogatym menu. Cały do-
chód z biletów w cenie 120 zł od osoby i licytacji oryginalnych przed-
miotów z autografami sławnych polskich sportowców zostanie
przeznaczony na potrzeby puszczykowskiego Klubu Olimpijczyka.
Rezerwacji miejsc na Bal można dokonywać przesyłając zapotrze-
bowanie na bilety na adres e–mail: primage@wp.pl. Uwaga – ilość
miejsc ograniczona!

Poza organizacją II Balu z Olimpijczykami KO w Puszczykowie
ma bardzo bogaty kalendarz imprez na 2012 rok. Plany na przyszły
rok przewidują wyjazdy wraz z SKS „Jantar” w Racocie m.in. na Mist-
rzostwa Europy w Piłce Ręcznej do Belgradu (cena za wyjazd na 
3 mecze Polaków w dn. 14–20.01.2012 dla członków KO wynosi
tylko 1000 zł!), halowy mityng lekkoatletyczny Pedro's Cup w Byd-
goszczy (8.02.2012), lutowy Puchar Świata w Narciarstwie (Szklar-
ska Poręba i Nove Mesto), Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej
Atletyce w Stambule (9–11.03). W kwietniu zorganizujemy II rocz-
nicę powstania naszego KO nr 192 i pojedziemy do Bydgoszczy na

Inaugurację Dni Olimpijczyka. 12.05 czeka nas w Puszczykowie 
III Piknik z Olimpijczykami, w maju pojedziemy też do Warszawy
na 13 Piknik Olimpijski PKOL. W przyszłym roku chcemy zorga-
nizować przynajmniej 3 spotkania ze znanymi olimpijczykami, 
w tym m.in. z Ireną Szewińską. Cel główny członków KO to wyjazd
na Igrzyska Olimpijskie do Londynu w 2012 r. (pomiędzy 27.07 
a 12.08), który zmusza nas już dzisiaj do poszukiwania sponsorów… 

Warto podkreślić, że do Klubu Olimpijczyka w Puszczykowie mogą
należeć wszyscy chętni zainteresowani sportem i olimpizmem – bez
względu na wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, pra-
cy czy nauki. Pomimo siedziby w Bibliotece Miejskiej w Puszczy-
kowie, w której w każdy drugi wtorek miesiąca odbywają się spot-
kania członków KO, wrota Klubu otwarte są także dla chętnych osób
z innych okolicznych miast i gmin.

Wszyscy zainteresowani działalnością w puszczykowskim Klu-
bie Olimpijczyka im. Marka Łbika proszeni są o zgłaszanie swoich
kandydatur na członków na adres e-mailowy: primage@wp.pl po-
dając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, nazwę swo-
jej szkoły lub zakładu pracy, telefon kontaktowy oraz 2 nazwiska pol-
skich olimpijczyków, których życiorysami są zainteresowani. 

Mariusz Frąckowiak 
– założyciel i prezes KO w Puszczykowie 

II BAL Z OLIMPIJCZYKAMI!
W sobotę 4.02.2012 r. o godz. 20.00 w Hotelu
„Szablewski” nad jeziorem Dymaczewskim odbędzie
się II Bal z Olimpijczykami z udziałem medalistów
Igrzysk Olimpijskich.

LUDZIE DOBREGO SERCA NIE ZAWIEDLI
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Tradycyjnie na zakończenie sezonu od-
bywa się także uroczyste spotkanie
wszystkich członków koła i zaproszonych
gości. W tym roku wśród nich znaleźli
się: Burmistrz Puszczykowa Andrzej
Balcerek oraz Waldemar Waligórski
Przewodniczący Rady Miasta Mosiny.
Podczas spotkania Aleksander Falbierski,
prezes Koła Pszczelarzy Mosina-Pusz-
czykowo podziękował wszystkim za ca -
łoroczną pracę. 

Pszczelarze z Mosiny i Puszczykowa
spotykają się co miesiąc na zebraniach pod-
czas, których oprócz omawiania spraw
bieżących wysłuchują wykładów i prelekcji

przygotowanych przez swoich kolegów. 
– Ten rok był dla pszczelarzy trudny. Zima
była dla owadów za długa, co spowo-
dowało, że niektóre z rodzin wyszły z niej
osłabione. Potem mieliśmy dwukrotne
przymrozki. Za pierwszym razem mróz
zniszczył górne kwiaty w roślinach, a po-
tem ściął sady, zniszczył kwiaty na aka-
cjach, dlatego w tym roku nie było też
prawie miodu akacjowego – wszystko
przez pogodę – mówi A. Falbierski. 

Dodatkowo pszczelarze muszą wal-
czyć z chorobami owadów, a opryski sto-
sowane w rolnictwie także wyniszczają
pszczele rodziny. Jak mówi prezes Fal-

PSZCZELARZE 
PODSUMOWALI SEZON
Pszczelarze z Koła Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo zakończyli oficjalnie
sezon. Uroczystości rozpoczęli mszą świętą odprawioną 20 listopada 
w Puszczykowie, w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP. 

bierski na szczęście w rejonie Mosiny 
i Puszczykowa nie mam chorób, które 
nękają pszczelarzy w innych regionach
Polski. 

Koło Pszczelarzy Mosina –Puszczy-
kowo może poszczycić się długą tradycją.
Powstało bowiem w 1932 roku. Aktual-
nie zrzesza 57 pszczelarzy, wśród których
jest kilkunastu z Puszczykowa. 

– Co ciekawe do naszego koła zapisuje
się coraz więcej pań. Nawet teraz mam
dwa kolejne zgłoszenia – dodaje A. Fal-
bierski.

Jak łatwo obliczyć w przyszłym roku
koło będzie obchodziło jubileusz 80-le-
cia działalności. 

– Uroczystości związane z tym jubi-
leuszem zaplanowaliśmy na listopad
przyszłego roku. Zamówiliśmy już mszę
świętą, która zostanie odprawiona 
w Puszczykowie w parafii św. Józefa.
Mam nadzieję, że z okazji 80-lecia będę
mógł uhonorować medalami najbar-
dziej zasłużonych pszczelarzy. Wnioski
zostały już pozytywnie rozpatrzone przez
związek wojewódzki teraz czekamy na
odpowiedź z Warszawy – mówi A. Fal-
bierski. 

Pszczelarze zaplanowali już także ak-
tywny udział w obchodach 50-lecia
otrzymania praw miejskich przez Pusz-
czykowo. Będą mieli swoje stoisko 
z miodami na pewno przywiozą ze sobą
specjalny przeszklony ul, dzięki któremu
będzie można z bliska zobaczyć jak pra-
cują pszczoły. red

Sportowcy i kadra trenerska MKS Juvenia
Puszczykowo podsumowali sezon 2011.

Za całoroczny treningowy trud wyróżniono dwudziestu naj-
lepszych zawodników klubu. W tym roku zwyciężyła Anna Ja-
gaciak (skok w dal i trójskok), która po bardzo udanym sezo-
nie walczy o minimum olimpijskie na Igrzyska w Londynie. 

Upominki i wyróżnienia otrzymali także zwycięzcy klu-
bowego wieloboju. 

Podczas spotkania rozdano także Certyfikaty Rekordzistów
MKS Juvenia Puszczykowo, na uroczystości obecnych było
bowiem wielu dawnych rekordzistów klubu. Dwie uczennice
puszczykowskiego LO, trenujące w Juvenii otrzymały nato-
miast stypendia sportowe. 

W uroczystości wzięli także udział m.in. wicestarosta poz-
nański Tomasz Łubiński oraz burmistrz Puszczykowa Andrzej
Balcerek.

RANKING KLUBOWY:
1. Anna Jagaciak, 2. Kinga Łuczak, 3. Aleksandra Lis,
4. Agnieszka Sobieska, 5. Michał Idziak, 
6. Mateusz Fabisiak, 7. Paula Gajewska, 8. Daniel Ciężki, 
9. Maksymilian Kwieciszewski, 10. Karolina Organiściak,
11.Monika Kaczmarek.12. Agnieszka Lis, 
13. Jakub Woltman, 14. Maciej Czyż, 15. Paulina Niewczyk, 
16. Katarzyna Rothe, 17. Dominika Doba, 18. Marta Nowak,
19. Krystian Ziomek, 20. Weronika Gawin. red

MKS JUVENIA 

INFORMACJE
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Zgodnie z informacjami jakie podaliśmy 
w listopadowym numerze Echa Puszczykowa, 
na początku grudnia drogowcy mogli położyć nową
nawierzchnię na zniszczonej części ul. Dworcowej,
która nie była objęta remontem w ubiegłym roku.

Dodatnie temperatury umożliwiły sfrezowanie starej na-
wierzchni na powierzchni około 1000 metrów kwadratowych,
wyregulowanie studzienek kanalizacyjnych i włazów oraz
położenie nowej wierzchniej warstwy bitumicznej. 

Malowanie pasów zaplanowano na wiosnę. red 

NOWA NAWIERZCHNIA NA UL. DWORCOWEJ 

Dzięki wykorzystaniu sfrezowanej nawierzchni 
z ul. Dworcowej udało się poprawić stan drogi
dojazdowej do Biblioteki Miejskiej. 

Drogowcy rozścielili warstwę tzw. destruktu na całej
długości uliczki i zagęścili go walcem. Metoda ta umożliwia
bardzo dobre wyrównanie nawierzchni dróg grun towych. 

Kolejna partia destruktu została ułożona na zniszczonym frag-
mencie parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego, przy
ul. Podleśnej. red 

DROGA Z ODZYSKU

Na ulicy Poznańskiej świąteczna atmosfera
szczególnie widoczna jest po zmroku. 

Oczywiście chodzi o bożonarodzeniową iluminację, która roz-
świetla tę ulice od 6 grudnia. Świecące ozdoby zawisły także na
puszczykowskich rondach. Po raz pierwszy w naszym mieście
mamy też świecącą świąteczną choinkę na rynku. 

Oczywiście puszczykowianie ozdobili także wiele swoich
domów we własnym zakresie sprawiając, że wieczorny spa-
cer po naszym mieście jest jeszcze bardziej atrakcyjny. red

W ŚWIĄTECZNEJ 
ATMOSFERZE
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Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.



Nagrody oraz wyróżnienia 27 utalentowanym miesz-
kańcom Puszczykowa wręczali Przewodniczący Rady
Zbigniew Czyż oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kul-
tury i Sportu Małgorzata Szczotka. Uroczystość uświetnił
koncert gitarowy grupy warsztatowej prowadzonej przez Car-
losa Ramireza. Utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej
w wykonaniu 30 osobowego zespołu podbiły serca zgro-
madzonych w sali teatralnej Biblioteki Miejskiej, którzy głoś-
nymi brawami domagali się bisu.

Przyznane nagrody mają na celu wspomaganie możli-
wości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, a także
umożliwianie udziału w ogólnopolskich i międzynarodo-
wych olimpiadach, konkursach, festiwalach oraz zawodach
sportowych. Puszczykowskie brylanty, gdyż tak zwrócił się
do zgromadzonych laureatów Przewodniczący Rady, zdo-
bywają wyróżnienia nie tylko w skali polskiej, międzyna-
rodowej ale i światowej. Kolejnych sukcesów i realizacji
marzeń wszystkim zgromadzonym życzył Burmistrz Mias-
ta Andrzej Balcerek.

Sylwetki i największe osiągnięcia ubiegłego roku na-
grodzonych uczniów.

ANNA JAGACIAK
Wzięła udział w mistrzostwach Świata Seniorów w trój-

skoku w Korei oraz w finale Uniwersjady w Shenzhen
(7 miejsce s koku w dal)

KINGA ŁUCZAK
Zajęła 1 miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Pol-

ski w konkurencji rzut oszczepem oraz 3 miejsce w Aka-
demickich Mistrzostwach Polski w rzucie oszczepem

DOMINIKA SYKULSKA
Jest absolwentką Szkoły Podstawowej nr 2, którą ukoń-

czyła z najwyższym wyróżnieniem szkoły „Złotą tarczą”
za osiągnięcia naukowe, sportowe, społeczne, społeczne

i artystyczne. Swoje talenty obecnie rozwija w poznańskim
gimnazjum Łejery oraz śpiewając w zespole Lumikulum.
Koncertowała podczas wydarzeń o ogólnopolskiej randze
o reprezentując nasze miasto w miedzy innymi Rzeszowie,
Łodzi, Warszawie i Poznaniu.

MARIANNA DUCZMAL
Jest członkiem Kadry Polski juniorów w golfie. W 2011

roku zdobyła wiele wyróżnień w tym tytuł Mistrzyni Pol-
ski Juniorek w golfie w kategorii strokeplay netto oraz 1 miejs-
ce w kategorii brutto kobiet podczas turnieju Deutsche Bank
Pro Am Tour . Zajęła również 1 miejsce wśród kobiet w Poz-
nań Porsche Open. Nie sposób przeoczyć jej osiągnięć w nau-
ce, bowiem Marianna jest laureatką Wojewódzkiego Kon-
kursu Języka Francuskiego oraz drugiego etapu Olimpiady
Języka Angielskiego i Olimpiady Matematycznej.

ZOFIA PAJSZCZYK
Zajęła 3 miejsce w III Mistrzostwach Polski IKA karate

w konkurencji kata indywidualne kobiet (kategoria 16–20 lat)
ALEKSANDRA LIS

1 miejsce w Klubach Mistrzostwach wielkopolski w bie-
gach przełajowych oraz 3 miejsce w kraju na Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży w Biegu na 1500 m i na Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach Juniorów Młodszych
w biegi na 1500 m.

EWA PAWLACZYK
Jej dyscypliną jest żeglarstwo. W tym roku zajęła 3 miejs-

ce w mistrzostwach Polski w klasyfikacji Juniorek oraz
1 miejsce w pucharze Polski w klasyfikacji Juniorek.

MICHAŁ SAMCIK
Na VII Mistrzostwach Polski Wushu Juniorów zdobył

brązowy medal w konkurencji – formy z włócznią, nato-
miast w 2010 roku z V Mistrzostw Europy TCFE w We-
wnętrznych Sztukach Walki wrócił z 3 złotymi medalami

w konkurencjach: ręczna forma stylu Chen, forma z sza-
blą Dao i forma z włócznią.

TYTUS OSTOJA
Zdobył 3 miejsce w wyścigu na dystansie 100 m w sty-

lu grzbietowym w Ogólnopolskich Zawodach Pływac-
kich, trzecie miejsce w kategorii rocznik 99 w zawodach
pływackich Grand Prix Śremu oraz tytuł super pływaka 2009
roku. Tytus całkowicie zdominował podium Mistrzostw Pusz-
czykowa w Narciarstwie Alpejskim i snowboardzie. Od
3 lat jest ich niedoścignionym zwycięzcą.

JAKUB WOLTMAN
Zajął czwarte miejsce w Polsce w biegu na 300 m w ka-

tegorii chłopców 11-letnich w Finale Czwartków Lekko-
atletycznych w Warszawie. W eliminacjach wojewódzkich
Czwartków Lekkoatletycznych zwyciężył w biegu na 60 m,
w skoku w dal, biegu na 300 i na 1000 m.

MACIEJ CZYŻ
Zajął piąte miejsce w Polsce w biegu na 1000 m w ka-

tegorii chłopców 12-letnich w Finale Czwartków Lekko-
atletycznych w Warszawie. W eliminacjach wojewódzkich
Czwartków Lekkoatletycznych wielokrotnie zwyciężał
zwyciężył w biegu na 1000 m.

MIESZKO KWAŚNIEWSKI
Zajmuje 10 miejsce na liście Polskiego Związku teni-

sowego w kategorii młodzieży do lat 14. w tym roku wy-
grał puchar Gór Świętokrzyskich, zdobył medal Mistrzostw
Polski w tenisie do lat 14 oraz zajął 3 miejsce w turnieju
Supermasters Polskiego Związku Tenisowego do lat 13.

ALEKSANDRA BASZYŃSKA
Uczestniczyła we wszystkich najważniejszych projek-

tach Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, takich jak kon-
certy w Filharmonii Berlińskiej czy występy z Orkiestrą Ka-
meralną Polskiego Radia Amadeus. Tańczyła w repertuarze
Teatru wielkiego w Poznaniu i w Cottbus. Uzyskała dyplom
zawodowego tancerza w specjalności taniec sceniczny oraz
nagrodę patronki szkoły Olgi Sławskiej Lipczyńskiej dla
najlepszego absolwenta szkoły.

MIKOŁAJ DANIELEWICZ
Brał udział w mistrzostwach Świata Karate Shotokan, zdo-

był 2 miejsce w Pucharze Polski Karate Shotokan oraz

2 miejsce w Karate Shotokan, kata indywidualne. Został
ogłoszony najlepszym zawodnikiem otwartego Turnieju Ka-
rate BUSHI-DO CUP zdobywając 4 miejsca pierwsze w ka-
tegoriach: kumite indywidualne, kata open, kumite
drużynowe i kata w swojej kategorii.

Ciekawostką jest iż oprócz karate Mikołaj lubi taniec
i Bral udział w ogólnopolskim turnieju tańca towarzy-
skiego.

ZUZANNA ŚWIATOWY
Jest laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

i Francuskiego. Ucząc się w gimnazjum dwujęzycznym im.
Karola Marcinkowskiego osiągała celujące wyniki w nau-
ce i uzyskała najlepszy wynik tekstu gimnazjalnego.

WIKTORIA RUTKOWSKA
Zajęła 5 miejsce w Mistrzostwach Polski w tenisie ziem-

nym oraz 3 miejsce w Mistrzostwach województwa Wiel-
kopolskiego w indywidualnych biegach przełajowych.
W Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w indywidualnych
biegach przełajowych zajęła I miejsce.

PAWEŁ BAKUN
Zdobył brązowy medal na XIX Międzynarodowych Mist-

rzostwach w Badmintonie oraz 1 miejsce w kategorii
junior młodszy w Mistrzostwach Puszczykowa w Badmin-
tonie. Uzyskał najwyższą średnią w gimnazjum nr 2
w Puszczykowie (2010 r. – 5,8)

Uczniowie wyróżnieni:
KAJETAN JASICZAK

Zdobywca tytułu Mistrza Europy ECF w kategorii ju-
niorów i III miejsca w kategorii open w Mistrzostwach Eu-
ropy w bikejoringu rozegranych w Belgii. Zajął VI miejs-
ce w Mistrzostwach Europy ESDRA we Włoszech
(ciekawostka – na pożyczonym rowerze)

ADAM ZENKER
Laureat Konkursu Wojewódzkiego z fizyki oraz zdobywca

2 miejsca w kategorii Programowanie do lat 15, wybitne
wyniki w nauce w Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie.

MACIEJ KRZY ŻAŃSKI
Student Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

– średnia ocen w indeksie 5,0. Zapalony miłośnik odkry-

wania historii Puszczykowa, zamierza poświęcić się pra-
cy naukowej nad historią naszego miasta.

JAN ŚWIATOWY
Uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie,

osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, reprezentuje szkołę
w konkursach – m.in. wyróżnienie w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym Kangur 2011.

ANNA WIATEREK
Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

oraz Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.
Wybitne wyniki w nauce – w czerwcu 2011 otrzymała ty-
tuł Prymusa Szkoły na zakończenie nauki w Gimnazjum
nr 2 w Puszczykowie.

EWA ORZECHOWSKA
Uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie,

zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego Konkursu Hu-
manistycznego ODN oraz Konkursu historycznego o Po-
wstaniu Wielkopolskim. Doskonałe wyniki w nauce.

OLGA IWASZKIEWICZ-RUDOSZAŃSKA
Wzorowa uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Pusz-

czykowie, reprezentowała szkołę w konkursach z różnych dzie-
dzin, m.in. konkurs humanistyczny, III miejsce w Union Jack,
konkurs literacki „Elektrycerze”, konkurs matematyczno-
przyrodniczy „Prymus”, wyróżnienie w konkursie „Kangur”

ZOFIA BOGDAŃSKA
Uczennica Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie, wy-

różnia się celującymi wynikami w nauce jak również ak-
tywnością społeczną. Z sukcesami reprezentowała szkołę
w konkursach, m.in. „Obycie umila życie”, konkursie czy-
telniczym „Mól książkowy”. Brała udział w akcji zbiera-
nia żywności dla potrzebujących.

WOJCIECH BŁĄDEK
Uczeń I LO w Poznaniu. Zajął II miejsce w finale ogól-

nopolskim konkursu „Odyseja Umysłu”. Gra na gitarze, brał
udział w Koncercie Charytatywnym w celu zebrania środ-
ków na operację chorej uczennicy.

ALFRED OSSOWSKI
Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie.

Zajął II miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików z Żeglarstwie. AZ

PUSZCZYKOWSKIE BRYLANTY
W Puszczykowie już po raz piąty zostały wręczone nagrody Rady Miasta dla uczniów
szczególnie uzdolnionych. Nagroda ta jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów,
których zainteresowania wykraczają poza programy szkolne i którzy wykazują się znaczącymi
osiągnięciami w nauce, sporcie, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej oraz zadaniach
promujących miasto. Puszczykowo może poszczycić się wieloma utalentowanymi młodymi
obywatelami, o czym może świadczyć liczba przyznanych odznaczeń.
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W programie spotkania ważnym punktem był premierowy
występ zespołu wokalnego, który od niedawna tworzą studentki
Akademii Seniora. Przy akompaniamencie muzycznym in-
struktorki Justyny Książek panie zaśpiewały utwory takie jak
„Mexicana”, „Przetańczyć z Tobą chcę całą noc”, „Niebo z mo-
ich stron”. Zaraz po tym, prowadzący imprezę Piotr Mu-
siałkowski zaprosił uczestników do udziału w konkursie ta-
necznym. Chętne panie losowały utwór muzyczny, do którego

tańczyły wraz z prowadzącym. Podczas wieczoru nie zabrakło
oczywiście typowych wróżb i wśród nich najpopularniejsze-
go lania wosku. Spotkanie umilił także pan Ryszard Krawiec
poprzez recytację swoich zabawnych wierszy. Serdecznie dzię-
kujemy za wspólnie spędzony niezwykle sympatyczny czas 
i życzymy by wszystkie pomyślne wróżby jak najszybciej do-
czekały się spełnienia.

BMCAK

Andrzejki w Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie 

WRÓŻYLI NA SZCZĘŚCIE
Czwartkowy wieczór w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie w całości należał do studentów Akademii Seniora.
By tradycji stało się zadość i oni postanowili powróżyć sobie szczęście i pomyślność na kolejny rok. Impreza
rozpoczęła się od otwarcia skrzyni, zawierającej po 3 życzenia wymienione rok wcześniej. Okazało się, 
że większość z nich udało się spełnić, co być może przekona niedowiarków, że mimo wszystko warto marzyć… 

Andrzejki w Bibliotece jak co roku świętowali także naj młod-
si. Tym razem, by wróżyć sobie ciekawe zawody, szybkie
zamążpójście lub ożenek dzieci przeniosły się wraz z Królewną
Anną i Czarodziejem Merlinem w dalekie średniowieczne cza-
sy. Z tej to okazji każda dziewczynka pojawiła się w stroju pięk-
nej księżniczki, a każdy chłopiec przemienił się we wspaniałego
rycerza. Na naszym andrzejkowym średniowiecznym dworze

królewskim dzieci najpierw wykonały niezbędny element stro-
ju księżniczki – koronę, nauczyły się średniowiecznych tań-
ców dworskich, dowiedziały się skąd wzięli się rycerze, z ja-
kich elementów składa się zbroja, jakich obyczajów dworskich
należało wówczas przestrzegać. Całość przeplatana była mu-
zyką, tańcami i wróżbami. 

BMCAK

ŚREDNIOWIECZNA ZABAWA



Chociaż od tego dnia upłynęło już 30
lat pani Danuta doskonale go pamięta.
Okazało się, bowiem, że dyrektor za-
chorowała, druga pracownica wzięła
urlop, więc musiała ze wszystkim pora-
dzić sobie sama. Biblioteka nie mieściła
się oczywiście tu, gdzie obecnie, ale przy
ul. Poznańskiej dzieląc budynek z kinem
Wczasowicz.

– Przyznaję, to mnie przeraziło. Na do-
datek jak później policzyłam tego dnia
miałam 200 wypożyczeń, więc wszystko
musiałam robić biegiem. Trzeba przecież
pamiętać, że 30 lat temu nie było kom-
puterów i wtedy każdą operację zapisy-
wało się w kartotekach ręcznie. Teraz jest
o wiele łatwiej, bo cały księgozbiór jest
w komputerowej bazie danych – wspo-
mina D. Mankiewicz.

Po kilku latach pracy awansowała na
kierowniczkę działu dziecięcego, który
wspólnie z ówczesną dyrektor stwo-
rzyły od podstaw. Po kilku latach – 
w 1991 r. – nadszedł kolejny awans już

na dyrektora. W czasie swojej pracy
kilkakrotnie przeprowadzała bibliotekę 
z całym księgozbiorem.

– W grudniu 1994 roku przenosiłyśmy
się do łącznika w budynku szkoły pod-
stawowej. Cały księgozbiór musiałyśmy
zapakować do skrzyń, potem na odkrytą
ciężarówkę i wszystko przewieźć do no-
wej siedziby. Druga przeprowadzka 
w 2002 roku była już naprawdę szalona,
bo wszystko musieliśmy zrobić w ciągu
jednego weekendu, tak, żeby od ponie-
działku biblioteka działała już w nowym

miejscu, czyli tu, gdzie obecnie – wspo-
mina pani Danuta. 

Jak mówi D. Mankiewicz, dzisiejsza
praca w bibliotece znacznie różni się od
tej sprzed 30 lat i nie chodzi bynajmniej
wyłącznie o komputery, które dzisiaj ją
ułatwiają. Przed laty czytelnicy przy-
chodzili wyłącznie po książki, bądź po in-
formacje z encyklopedii, słowników itp. 

– Dzisiaj wielu korzysta także ze sta-
nowisk komputerowych szukając infor-
macji w Internecie. Dlatego w naszej bib-
liotece mamy kilka takich stanowisk dla
czytelników – mówi. D. Mankiewicz.

Jak na prawdziwego bibliotekarza przy-
stało pani Danuta cieszy się z tego, że w
Puszczykowie wciąż tak dużo osób ko-
rzysta z biblioteki. Rocznie puszczy-
kowska książnica notuje około 30 tysię-
cy wypożyczeń, nie licząc fili w szpitalu. 

– Oprócz tego przygotowujemy dla
mieszkańców także wiele spotkań auto-
rskich, spektakli, koncertów, lekcji bib-
liotecznych. Kiedy podliczyłyśmy wi-
dzów zasiadających w ciągu roku na
widowni organizowanych przez nas im-
prez, uczestniczących w zajęciach okazało
się, że to 20 tys. osób. Pracy jest więc spo-
ro, ale kiedy ma się do dyspozycji taki
zgrany zespół wszystko można zrobić –
mówi D. Mankiewicz. red
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OD 30 LAT Z KSIĄŻKAMI
– Nie wiedziałam, że przestępując progi puszczykowskiej biblioteki
zwiążę się z nią, co najmniej na 30 lat – żartuje Danuta Mankiewicz,
dyrektor Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie
obchodząca jubileusz 30 lecia pracy zawodowej. 

W tym roku, 18 listopada zaprosił swo-
ich członków i gości na spektakl do Teat-
ru Nowego. Przy pełnej sali wystawio-
no „Białego szejka” – sztukę opartą na
scenariuszu pierwszego filmu Federico
Felliniego, portretującego Włochy lat
50. (początkowo planowano szekspi-
rowski „Sen nocy letniej”, ale przedsta-
wienie zostało odwołane z powodu kon-
tuzji aktora).

Była to już piąta akcja teatralna. Tym
razem uzyskany dochód zostanie prze-
znaczony na zakup tablicy multimedial-
nej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pusz-
czykowie. red

ROTARIANIE
UCZNIOM 
Klub Rotary Poznań-Puszczykowo
organizuje corocznie akcje
charytatywną pod nazwą
„Spotkania teatralne”. 
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INFORMATOR MIEJSKI

Numer Alarmowy 111122

Pogotowie Ratunkowe 999999

Straż Pożarna 999988

Policja 999977

Pogotowie Wodno-kanalizacyjne 999944

Pogotowie Energetyczne 999911

Pogotowie Gazowe 999922

WAŻNE TELEFONY
Policja w Puszczykowie ((24h)) 660022  443300  009988  

6611  884411  3300  2200

Straż Miejska – w godz. 7–22 669922  445588  553344

Pogotowie Ratunkowe w Luboniu 6611  8811  3300  999999

Zespół Zarządzania Kryzysowego 24h 660022  444444  990000

Szpital w Puszczykowie (centrala) 6611  8899  8844  000000

Szpitalny Oddział Ratunkowy 6611  8899  8844  110011

TELEFONY ALARMOWE

MEDICOR Sp. z o.o. Przychodnia Zdrowia „SALUS”,
ul. Kraszewskiego 11– 61 813 32 03 
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.

Puszczykowski Ośrodek Zdrowia POZMED sp. z o.o. 
ul. Poznańska 36 – 61 830 14 74; 61 830 14 77
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. 

Praktyka Lekarza Rodzinnego MARIA STEMPNIAK, 
ul. Kraszewskiego 6 – 61 898 40 19
Rejestracja jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Wysoka 1 – 61 819 46 48

Urząd Pocztowy, ul. Magazynowa 2 – 61 898 30 13 

Biblioteka Miejska im. MAŁGORZATY MUSIEROWICZ 
w Puszczykowie, ul. Wysoka 1 – 61 819 46 49 

Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera, 
ul. Słowackiego 1 – 61 813 37 94

Prywatne Przedszkole Nr 1 „Pracowite Pszczółki”, 
ul. Wysoka 2 – 61 813 30 52

Przedszkole Niepubliczne FLOH 
ul. Czarnieckiego 2 – 61 819 36 15

Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Stokrotka”, 
ul. Niepodległości 14 – 61 813 32 57

Niepubliczne Przedszkole Nr 3 „Leśni Przyjaciele”, 
ul. Przyszkolna 1 – 61 813 31 52

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Kubusia 
Puchatka” ul. Jarosławska 1 – 61 830 24 95
lub 692 489 191

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza, 
ul. Wysoka 2 – 61 813 34 61

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, 
ul. Kasprowicza 1 – 61 813 33 71

Gimnazjum Nr 1 im. Alberta Einsteina, 
ul. Wysoka 2 – 61 819 43 57 

Gimnazjum Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego, 
ul. Kasprowicza 1 – 61 819 46 87

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, 
ul. Kasprowicza 3 – 61 813 34 11

Gabinet weterynaryjny – Blumczyński Tadeusz, 
3 Maja 2, Puszczykowo – 61 813 39 61 pn-pt: 8-10, 
19-21ORLIK, ul. Jarosławska, 

animator – T. Koczajewski – 508 228 079

gospodarz – A. Toma – 505 302 583

ORLIK, nowe Osiedle, animator – K. Dolczewski – 606 433 486

gospodarz – P. Stefaniak – 509 082 799

Apteka w Starym Domu, ul. Dworcowa 22 – 61 819 40 28, 

601 968 250, fax 61 819 41 14

Apteka Alchemia, ul. Kościelna 7, 62-040 Puszczykowo 

– 61 813 30 04, fax 61 819 43 36, 603 034 600

Apteka pod Puszczykiem, 

ul. Kraszewskiego 11 – 61 898 42 39

Apteka Viola Farm, ul. Poznańska 74A – 61 813 32 01

czynna: poniedziałek – piątek 8:00-20:00

Apteka św. Kamila w Puszczykowie, 

ul. Poznańska 56 – 61 813 37 87

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Wniebowziętej

ul. Kościelna 1 – 61 813 31 83

Kościół parafialny pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP

ul. Dworcowa 16 – 61 813 31 35, fax 61 819 32 44

WAŻNE PLACÓWKI I URZĘDY

URZĄD MIEJSKI 
ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo
tel./fax 61 898 37 00
e-mail: um@puszczykowo.pl
www.puszczykowo.pl
Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 8.00–16.00
Wtorek-piątek: 7.30–15.30

BURMISTRZ MIASTA 
Andrzej Balcerek
Budynek A, pokój nr 5
tel./fax 61 898 37 37
e-mail: um@puszczykowo.pl
godziny przyjęć:
Poniedziałki 14.00–16.00, 
Środy 8.00 – 10.00

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Władysław Ślisiński
Budynek A, pokój nr 7
tel./fax 61 898 37 31
e-mail: viceburmistrz@puszczykowo.pl
godziny przyjęć:
Wtorki 12.00–15.00, 
Czwartki 9.00–12.00
Prosimy o wcześniejsze umawianie się 
na wizyty u Burmistrzów Miasta.

SKARBNIK 
Piotr Łoździn
Budynek B, pokój nr 3
e-mail: skarbnik@puszczykowo.pl

SEKRETARZ 
Maciej Dettlaff
budynek A, pokój nr 1
tel. 61 898 37 32
e-mail:sekretarz@puszczykowo.pl
Godziny przyjęć:
poniedziałki 13.00–15.00,
środy 8.00–10.00

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 
Zbigniew Czyż
e-mail: zbigniew.czyz1@wp.pl
tel. 662 140 900
Prosimy o wcześniejsze umawianie się
na spotkanie z Przewodniczącym Rady
Miasta Puszczykowa

ZASTĘPCA 
PRZEWODNICZĄCEGO
Janusz Szafarkiewicz
e-mail: januszszafarkiewicz@wp.pl
tel. 606 701 055
Prosimy o wcześniejsze umawianie się
na spotkanie z zastępcą
Przewodniczącego Rady Miasta
Puszczykowa

BIURO 
RADY MIASTA
tel. 61 898 37 34, 
tel./fax 61 898 37 11
e-mail: rada@puszczykowo.pl

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW
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W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w całym kraju zmieniają się
zasady odbierania odpadów komunalnych 
od mieszkańców oraz sposób zapłaty za nie.

Od 2013 r. przestaną obowiązywać umowy na odbiór od-
padów, które każda nieruchomość podpisywała z wybrana przez
siebie firmą. Zamiast tego miasto podpisze umowę z przed-
siębiorstwem a mieszkańcy będą wnosić opłatę do gminy. 

ŚMIECIOWA
ANKIETA

Najważniejszym założeniem nowej ustawy jest obo-
wiązkowe przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nie-
ruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komu-
nalnych. Ma to umożliwić objęcie wszystkich mieszkańców
odbiorem odpadów na jednakowych zasadach. Gminy zobo-
wiązane są ponadto do zapewnienia budowy i eksploatacji włas-
nych, lub wspólnych z innymi gminami, regionalnych insta-
lacji do przetwarzania odpadów komunalnych – nasza gmina
zapis ten realizuje poprzez przynależność do Związku Mię-
dzygminnego SELEKT. 

Nowa ustawa zakłada, że gminy nałożą na mieszkańców tzw.
opłatę śmieciową. Ma to między innymi zniechęcić do wy-
rzucania odpadów do lasu czy spalania ich w piecach. Z uisz-
czonych przez mieszkańców opłat, gmina będzie pokrywać
koszty systemu. Na wdrożenie go gminy będą miały 18 mie-
sięcy. Natomiast w ciągu roku będzie musiała zostać podjęta
uchwała w sprawie stawek opłat.

Aby przygotować się do wdrożenia nowej ustawy w Pu sz-
czykowie oraz ustalić wysokość opłaty wraz z corocznym wy-
miarem podatku mieszkańcom zostanie dostarczona ankieta 
z pytaniami dotyczącymi.m.in. ilości wytwarzanych odpadów,
ich segregowania, faktycznej liczby osób pozostających w da-
nym gospodarstwie, itp. Opłaty będą, bowiem uzależnione od
ilości zamieszkałych osób i będą niższe, jeśli odpady będą przez
nich segregowane. Jeśli np. u kogoś w meldunku widnieją oso-
by, które tam już nie mieszkają to rachunek będzie wyższy. War-
to więc tę kwestię uregulować wcześniej. red 

Nowelizacja ustawy wpro-
wadza m.in. możliwość uka-
rania zakazem posiadania
zwierząt (od roku do 10 lat)
osobę, która będzie znęcała się
nad zwierzęciem. Ważną
zmianą jest także wprowa-
dzenie zakazu strzelania do
błąkających się psów. Inne

zapisy w nowej ustawie
uwzględniają również min.
zakaz trzymania psów na
uwięzi dłużej niż 12 godzin, 
a także na uwięzi krótszej niż
trzy metry. Ustawa zakazuje
również handlu zwierzętami
domowymi na targowiskach 
i giełdach. 

Nowa ustawa nakłada na
gminy obowiązek finansowa-
nia opieki nad bezpańskimi
zwierzętami, w tym steryli-
zacji. 

Począwszy od przyszłego
roku gminy będą musiały do
31 marca uchwalać program
opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania
bezdomności na podstawie
projektu przygotowanego
przez burmistrza. Będzie on
regulował m.in.: zapewnie-
nie bezdomnym zwierzętom
opieki w schronisku, poszu-

kiwanie właścicieli dla bez-
domnych zwierząt. 

Od nowego roku właści-
ciele psów z Puszczykowa
będą mogli bezpłatnie wszcze-
pić swoim czworonogom
identyfikator (chip). red 

W TROSCE O ZWIERZĘTA
Od nowego roku zacznie obowiązywać nowa ustawa
o ochronie zwierząt. Zwiększa ona m.in. kary za
znęcanie się nad zwierzętami, zakazuje stałego
trzymania psów na łańcuchach, odstrzeliwania
błąkających się w łowisku zwierząt domowych przez
myśliwych oraz przycinania psom ogonów i uszu. 

data ur. data zg.
Rozmiarek Leonard 1 X 1931 16 XI 2011
Tomalak Danuta Janina 12 IV 1926 17 XI 2011
Woś Zdzisław Kazimierz 12 IV 1943 20 XI 2011
Szymczak Czesław Kazimierz 19 IV 1942 22 XI 2011

Szulc Maria 16 VII 1958 22 XI 2011
Pietsch Tadeusz Jan 27 III 1934 25 XI 2011
Szyngiera Władysław 14 VII 1927 27 XI 2011
Bródka Henryk Franciszek 10 IX 1927 29 XI 2011
Białobłocki Kornel Andrzej 7 IX 1924 2 XII 2011

ODESZLI 

INFORMACJE
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Celem Klubu jest wszechstronna po-
moc Dzieciom i Młodzieży oraz ich
Rodzinom w pokonywaniu trudności
życiowych. Proponujemy specjalistycz-
ne grupy socjoterapeutyczne, organiza-
cję czasu wolnego wraz z uzupełnianiem
zaległości szkolnych dla dzieci i młod-
zieży. 

Rodziców i opiekunów zapraszamy do
uczestnictwa w warsztatach umiejęt-
ności wychowawczych. 

Klub jest miejscem dla osób, które
chcą rozwijać swoje umiejętności np.
swobodnego i skutecznego porozumie-

wania się z innymi, radzenia sobie ze stre-
sem, stawiania sobie celów i poprzez to
– realizowania swoich marzeń. Pracuje-
my też nad tym, by „chciało nam się
chcieć” – czyli nad doskonaleniem mo-
tywacji wewnętrznej, nad wydłużaniem
koncentracji na jednej czynności, czy nad
radzeniem sobie z emocjami np. ze złoś-
cią. Bliska jest nam idea – wspólnego
tworzenia Klubu – zarówno przez pro-
wadzących, jak i przez uczestników.
Dzielimy się wiec swoimi zaintereso-
waniami, pomysłami, przeżyciami, doś-
wiadczeniami i pasjami.

OŚWIATA

ZAPRASZAMY 
DO „KLUBU PUSZCZA”

Ważne stają się także wybrane po-
południa – to Czas dla Rodziców, którzy
spotykają się po to, by wymieniając
doświadczenia i dając sobie wsparcie –
wzmacniać swój kontakt z dziećmi. 

Być może, pojawia się pytanie: co stoi
za hasłem: „zajęcia socjoterapeutycz-
ne”, kierowana jest ona do dzieci i młod-
zieży w różnym wieku borykających się
z róż nymi problemami osobistymi, trud-
nościami życiowymi. Wachlarz trudnoś-
ci, z jakim można spotkać się w jednej
grupie socjoterapeutycznej może być
bardzo szeroki. Praktyka pokazuje, że do-
bieranie dzieci do grup, gdzie głównym
kryterium staje się wiek, a tym samym
zbliżone potrzeby rozwojowe przynosi po-
zytywne efekty.

W socjoterapii chodzi o stworzenie
uczestnikom zajęć grupowych odpo-
wiednich nowych doświadczeń społecz-
nych o charakterze korygującym a tym
samym, by mogła nastąpić zmiana po-
strzegania rzeczywistości, sposobów za-
chowań, odreagowanie emocjonalne i in -
ne. (Zajęcia Socjoterapeutyczne. Jacek
Strzemieczny Warszawa 1993).

Od września wznowiliśmy zajęcia so-
cjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
oraz zajęcia psychoedukacyjne dla ro-
dziców. Warunkiem uczestnictwa jest za-
pis na zajęcia grupowe, którego dokonują
rodzice, opiekunowie lub osoba pełno-
letnia w przypadku warsztatów dla do-
rosłych. 

„Klub Puszcza” jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną 
na zasadach Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej 
w Puszczykowie ul. Wysoka 1.

Serdecznie Zapraszamy
Kontakt:

Puszczykowo, ul. Wysoka 1
Kierownik Klubu 

Piotr Przystański 503 598 069
www.kopd.poznan.pl

Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT
Od stycznia 2012 r. Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz 

zaprasza na Kursy Komputerowe dla wszystkich mieszkańców Puszczykowa
• obsługa programów biurowych (WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWER POINT)
• podstawy Internetu (wyszukiwanie informacji, poczta elektroniczna, przesyłanie danych)
• reklama własnej firmy (projektowanie strony internetowej)

Zapisy pod nr tel. 61 819 46 49 (koszt 40 zł/mc)



Dzieci recytowały wiersze o tematy-
ce jesiennej. Zaśpiewały także piosenki
m.in. „Wiewióreczka”, „Kolorowe list-
ki”, „Na polanie w lesie”. Nie zabrakło
również choreografii, z którą uczniowie
poradzili sobie rewelacyjnie. Nad całoś-
cią czuwały wychowawczynie zerówek
oraz pani Małgosia, rytmiczka.

Podczas uroczystości nie mogło za-
braknąć najbliższych wychowanków. To
dla nich najmłodsi uczniowie naszej
szkoły przygotowali przedstawienie oraz
własnoręcznie wykonali upominki. 

Katarzyna Owczarczak, 
Ewelina Pawlak 

Mimo, że moda jak ubrać choinkę zmienia
się każdego roku, to na pewno najpiękniejsze
są te, wspólnie ubrane przez rodziców i
dzieci z własnoręcznie przygotowanych
ozdób.

W ten wyjątkowy czas, gdy dzieciom szcze-
gólnie dłużą się popołudnia w oczekiwaniu na
wizytę św. Mikołaja, a rodzice dwoją się i troją,
by zdążyć przygotować dom na święta 
w Przedszkolu nr 3 odbyły się warsztaty ad-
wentowe. Już w piątek, 2 grudnia dzieci z „ze-

rówek” zaprosiły swoich rodziców do krea-
tywnego spędzenia wieczoru. Dzięki zaan-
gażowaniu rodzin powstawały lukrowane
pierniczki, dłuuugie kolorowe łańcuchy oraz
inne pomysłowe ozdoby świąteczne.

Ten wieczór pachnący ciasteczkami i cy-
namonem na długo zostanie wszystkim w pa-
mięci.

Nasze choinki nigdy nie były takie piękne!
Teraz śmiało możemy powiedzieć, że Przed-

szkole „Leśni Przyjaciele” ma najwspanialsze
choinki, bo ubrane wspólnymi siłami przez Ro-
dziców i ich pociechy. Takie choinki to sym-
bol miłości, przyjaźni w rodzinie, także tej na-
szej – przedszkolnej. Renata Palm

Za naszą wolność – pod takim hasłem 
w Puszczykowskiej Jedynce, odbył się, patriotyczny 
w wymowie, apel, upamiętniający 93 rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W uroczysty nastrój wprowadziła zebranych
okolicznościowa dekoracja i muzyka.

Młodzież i dzieci, piosenką i wierszem opowiedziały
uczestnikom „starodawne dzieje i wskrzesiła bohaterski czas”.
Przedstawiono trudną drogę Polaków do wolności. Przypo-
mniano sylwetki bohaterów narodowych, m. in. Tadeusza Koś-
ciuszki, Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Piłsudskiego. 

Za sprawą uroczystości podkreślone zostało również , że treś-
ci patriotyczne w pracy dydaktyczno – wychowawczej mogą
być mocniej akceptowane dopiero od lat 90.,po zmianie sytuacji
politycznej w Polsce. Marta Madaj
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OŚWIATA

CHODZI JESIEŃ PO LESIE

ZA NASZĄ WOLNOŚĆ

W tym roku głównym bohaterem Mi-
siowego dnia został Miś zwany Pad-
dington. Każda z klas nauczania zinte-
growanego zapoznała się z jedną z jego
pasjonujących przygód oraz wykonała

przecudne ilustracje związane z opo-
wieścią. Mamy nadzieje, ze wszystkie
miśki w Naszej szkole czują się swo-
bodnie oraz zagoszczą u nas w przyszłym
roku. Marta Madaj

UŚMIECHNIĘTE MISIÓW PYSIE
To już kolejny raz kiedy Jedynkę wypełniają pluszowe misiaki. 
W objęciach swoich przyjaciół dzieci czują się tu bezpieczne i szczęśliwe.

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIA U „LEŚNYCH PRZYJACIÓŁ”

„Chodzi Jesień po lesie" – to przedstawienie przygotowane 
przez uczniów zerówek SP nr 1 w Puszczykowie. 

Ubieranie choinki przed świętami
Bożego Narodzenia to bardzo ważny 
i wesoły czas dla wszystkich dzieci. 



Artyści odwdzięczyli się kilkoma niepowtarzalnymi bisami.
Było to drugie spotkanie w ramach Puszczykowskich 
Spotkań z Kulturą w Sali Jana Pawła II. Dochody z koncer-

tu przeznaczone są na sfinansowanie kosztów przebudowy
sali. Affabre Concinui co w tłumaczeniu z łaciny znaczy ideal-
nie współbrzmiąc także w Puszczykowie brzmiało idealnie.
Interpretacje, zaprezentowane słuchaczom były niepowta-
rzalnymi utworami, które na pewno na długo pozostaną w pa-
mięci. 

W 3 koncercie zaplanowanym na 13 stycznia 2012 w Sali
Jana Pawła II, o godz. 19.30 usłyszymy Andrzeja Siko-
rowskiego z zespołu Pod Budą z córką Mają. red

WSPÓŁBRZMIELI IDEALNIE 

Owacjami na stojąco podziękowali muzykom
Affabre Concinui puszczykowianie uczestniczący 
w koncercie zorganizowanym przez Parafialną Radę
Ekonomiczną przy Kościele św. Józefa 
oraz Impresariat Muzyczny Duo. 

19 listopada w Bibliotece
Miejskiej odbyło się spotkanie 
z Dorotą Stalińską – aktorką
teatralną i estradową, 
także reżyserką, scenogra-ą,
producentką i poetką. 

Jak się dowiedzieliśmy, o swojej ka-
rierze przesądziła już w wieku trzech lat
podczas rodzinnego spotkania. Studio-
wała w warszawskiej PWST, którą ukoń-
czyła w 1976 roku, kilka miesięcy
wcześniej zaliczając udany debiut u Ta-
 deusza Łomnickiego w inaugurującym
działalność warszawskiego Teatru na
Woli przedstawieniu „Pierwszy dzień
wolności” wg Leona Kruczkowskiego.
Ze sceną Łomnickiego związana była do
1981 roku. 

Zagrała także w filmach, w „Człowie-
ku z marmuru” Andrzeja Wajdy oraz 
w nieco większej roli w „Niedzielnych
dzieciach” Agnieszki Holland. Jednak jej
najsłynniejszą rolą jest zdecydowanie
wcielenie się w postać Hanki Ordonów-
ny w filmie „Miłość ci wszystko wyba-

czy”. Na spotkaniu aktorka zapropono-
wała kilka tematów rozmów, wśród nich
było zdrowie i to ono zostało wybrane
przez uczestników. I tak artystka opo-
wiedziała o swoich przykrych doświad-
czeniach, jakimi były wypadki drogowe
oraz o jakże budującej ich konsekwencji
– o działalności założonej przez Dorotę
Stalińską Fundacji Nadzieja na rzecz
przeciwdziałania wypadkom drogowym
i pomocy ofiarom wypadków. W czasie
spotkania aktorka promowała również
książki o zdrowym stylu życiu, książki
przez nią wydane oraz dwa tomiki wier-
szy jej autorstwa („Niewierny czas”,
„Agape”). Wszystkie dostępne są w bib-
liotece. Spotkanie zakończyła pokazem

kabaretowych umiejętności, co potwier-
dziło jej niezwykły temperament i spe-
cyficzny sposób bycia. BMCAK

SPOTKANIE 
Z DOROTĄ 

STALIŃSKĄ 

INFORMACJE
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SPORT

W kategorii młodzików najlepszy wynik
osiągnęła Zuza Krakowska, która zajęła 
4 miejsce. W kategorii juniorów młodszych
najlepiej spisał się Mateusz Kędziora. W licz-
nie obsadzonej kategorii Mateusz w singlu
wywalczył brązowy medal, a w grze deblo-
wej w parze z zawodnikiem z Przeźmiero-
wa J. Zmudą srebrny medal. Natomiast
Kacper Mazur singla zakończył w ćwierć-
finale a debla na 3 miejscu. W dziewczętach
Maria Fiedler pokazała się z dobrej strony
zdobywając brąz w deblu.

Udany występ zaliczyli juniorzy, zarów-
no P.Bakun jak J. Mazur zajęli ex aequo 

3 miejsce w singlu, przegrywając w finale de-
bla z parą z Przeźmierowa. 

W niedzielę świetnie spisała się Kasia Kis-
towska, która w kategorii Open zajęła drugie
miejsce, dają przedsmak kolejnych sukcesów.
W grze mieszanej w parze z klu bowym ko-
legą Michałem Szkudlarczykiem, Kasia do-
rzuciła złoto. Michał świetnie spisał się rów-
nież w deblu, gdzie w parze z zawodnikiem
z Przeźmierowa dotarł do finału i zdobył srebr-
ny medal. Przegrana w finale jednak nie była
o tyle bolesna, że porażki doznał od klubo-
wych kolegów P. Niewolińskiego i J. Janaszka,
którzy zdominowali turniej. Męski singiel 
w kategorii open rozgrywano pod dyktando
zawodników z Pu szczykowa. Złoty medal

zdobył Kuba Janaszek rozprawiając się w fi-
nale z P. Pieluszyńskim, który pozbawił
Pawła Niewolińskiego walki w finale z klu-
bowym kolegą. 

W licznej kategorii OPEN do ćwierćfinału
awansowało 4 zawodników PTS.

W kategorii „+ 30” brązowy medal zdo-
był Przemek Janaszek. W jego ślady poszedł
Marek Kędziora który w kategorii „ + 40”
również zdobył 3 miejsce.

Trenerzy klubu nie kryją zadowolenia 
z postawy zawodników PTS-u którzy po-
dobnie jak przed laty stają się wizytówką spor-
towego charakteru naszego miasta. PTS

Pełne wyniki i zdjęcia z zawodów na:
www.ptspuszczykowo.pl 

WRÓCILI Z MEDALAMI
Rekordowa liczba ponad 130 zawodników wystartowała 
w II Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w Badmintonie, 
które odbyły się 3–4 grudnia w Przeźmierowie. Wśród niech była także
grupa 23 badmintonistów z Puszczykowa. 

Od 23 do 25 listopada trwał turniej siatkarski 
o Puchar Burmistrza Miasta Lubonia. Na parkiecie 
– podczas meczów towarzyskich – można było
obejrzeć Delectę Bydgoszcz, Politechnikę
Warszawską, Tytan AZS Częstochowa oraz poznański
zespół drugoligowy UAM Poznań, prowadzony przez
Damiana Lisieckiego. 

W czwartek do Lubonia dojechał zespół Indykpol AZS Olsztyn.
W piątek dotarła też największa gwiazda Delecty Bydgoszcz – Step-
han Antiga. Gośćmi specjalnymi byli Waldemar Wspaniały, Mar-
cin Prus i Zygmunt Chajzer.

Puszczykowskie Centrum Animacji Sportu zorganizowało wyjazd
dla dzieci i młodzieży. W środę wybraliśmy się na oba mecze. Dla
wszystkich było to ogromne przeżycie, ponieważ spotkanie trene-
ra takiej klasy jak Waldemar Wspaniały, czy zawodników takich jak
Dawid Murek, Łukasz Kadziewicz i wielu wielu innych budziło
ogromne emocje wśród młodzieży. Trenerzy mieli okazję przyjrzeć
się pracy takich osobowości jak Radosław Panas, Marek Kardoś, Piotr
Makowski. Z ciepłym przyjęciem spotkał się w Luboniu Michał Dę-

KIBICOWALIŚMY 
NAJLEPSZYM 

biec – libero Delecty Bydgoszcz, który przez jeden sezon grał w klu-
bie KS Poznań. 

Spotkania sędziowali najlepsi sędziowie z Wielkopolskiego
Związku Piłki Siatkowej, wśród których był także sędzia z Puszczykowa
– Robert Głowiński. Puszczykowscy młodzi sportowcy mieli okaz-
ję obejrzeć prawdziwe widowisko sportowe, jego ceremoniał, sposób
sędziowania, a przede wszystkim nauczyć się kulturalnego kibico-
wania. Dziękujemy władzom Miasta Lubonia i pracownikom Lu-
bońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za możliwość tak bliskiego kon-
taktu z siatkówką na najwyższym poziomie. Joanna Hejnowicz

12 listopada w sali Szkoły Podstawowe Nr 1 
odbyła się kolejna edycja turnieju tenisa stołowego 
w kategorii mężczyzn. Wystartowało 19 osób.

Zawody stały na dobrym poziomie, a większość pojedynków
była bardzo wyrównana.

Pierwsze miejsce zajął Jacek Mazurek, drugie Jakub Janaszek,
trzecie Jakub Zielewicz, a czwarte Marcin Rożek. Zwycięzcom gra-
tulujemy! /CAS/ZG

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
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SPORT

Kolejny etap międzyszkolnych rozgrywek 
w badmintonie rozegrano 29 listopada 2011 r.
w Nowym Tomyślu. 

Zawodnicy z PTS-u uczący się na co dzień w puszczy-
kowskich gimnazjach dotarli do etapu rejonowego. Dziew-
częta z Gimnazjum nr 2 w składzie M.Fiedler , A. Matla za-
jęły drugie miejsce wygrywając z zespołami z Lwówka 
i Kórnika, a przegrywając jedynie z gospodarzami z N.To-
myśla. Chłopcy w składzie M. Kędziora i K. Mazur również
zajęli drugą lokatę i srebrny medal wygrywając z Gimnaz-
jum z Zalasewa, a przegrywając podobnie jak dziewczyny 
z Nowym Tomyślem. PTS

SREBRO W BADMINTONIE

Wojciech Niedbała z Gimnazjum Nr 1 im. Alberta Einsteina 
w Puszczykowie, wywalczył tytuł wicemistrza Powiatu
Poznańskiego w szachach. Nasze miasto na powiatowym
finale reprezentował także Maksymilian Bałazy z tej samej
szkoły, który uplasował się na 19 miejscu. 

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego zorganizowane przez Szkol-
ny Związek Sportowy rozegrano 8 listopada 2010 w Kórniku. Na star-
cie "Gimnazjady" stanęło 37 szachistów (14 dziewcząt i 23 chłopców) 
z 14 szkół. Grano systemem siedmiorundowym, tempo 15 minut na
zawodnika w jednej partii. Maksymilian z dwoma punktami zajął osta-
tecznie 19 miejsce. Wojciech Niedbała z sześcioma zwycięstwami
został wicemistrzem powiatu poznańskiego. Zdobywając tytuł wice-
mistrza Wojciech wywalczył sobie awans do Mistrzostw Woje-
wódzkich. red

SZACHOWY WICEMISTRZ 



XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany jest także 
w Puszczykowie. Chcielibyśmy zachęcić i zaprosić wszystkich do współudziału 
w tym szlachetnym przedsięwzięciu.

Serdecznie zapraszamy do Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz 
– Centrum Animacji Kultury Puszczykowskiego Sztabu XX Finału WOŚP 

Szczegóły wkrótce na plakatach. 
Liczymy, że 8 stycznia 2012 r. będą Państwo z nami.

Sie ma !!!
Puszczykowski Sztab XX Finału WOŚP

Szanowni Państwo!
Przed nami XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

który odbędzie się w niedzielę,
8 stycznia 2012 r.

orkiestra zagra pod hasłem:
Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, 

czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia 
wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą

Regulamin:
1. W turnieju mogą wziąć udział osoby, 

które ukończyły, co najmniej 35 rok życia. 
2. Turniej ma charakter wyłącznie amatorski i nie może 

w nim wystąpić żaden były zawodnik*.
3. Pary w deblu i mikście są dobierane. 
4. Losowanie debla męskiego i rozpoczęcie gier 

o godz. 13.00.
5. Losowanie miksta i rozpoczęcie gier o godzinie 15.00. 
6. Wszystkie mecze rozgrywane będą od stanu 2:2 

w secie (przy stanie po jeden w setach gramy super
tie-break, wygrywa 10 pkt, przy 2 pkt przewagi).

7. W finale gramy do dwóch wygranych setów.

8. Wpisowe wynosi 90,00 złotych za osobę. 
Członek stowarzyszony 70,00 złotych.

9. Około godz. 19.00 zakończenie turnieju. 
10. Nie przewidujemy możliwości dopisania zawodników

po rozpoczęciu turnieju (oraz udziału jednocześnie 
w obu konkurencjach).

11. Zawody odbywają się na kortach Centrum Tenisowego
Angie w Puszczykowie przy ulicy Sobieskiego 50.
Zgodnie z wymogiem obiektu obowiązuje obuwie 
o gładkiej i jasnej podeszwie.

Zapisy – Recepcja Centrum Tenisowego „Angie”
(61) 898 33 46 

Dyrektor Turnieju – Darek Preisler +48 600 487 486
e-mail: preisler�tenispreisler.pl

PPUUSSZZCCZZYYKKOOWWSSKKIIEE  TTOOWWAARRZZYYSSTTWWOO  SSPPOORRTTOOWWEE  ii  CCEENNTTRRUUMM  TTEENNIISSOOWWEE  „„AAnnggiiee””
ZZaapprraasszzaa  ww  ddnniiuu  3300  ggrruuddnniiaa  22001111  rr..  ((ppiiąątteekk))  

nnaa  MMIISSTTRRZZOOSSTTWWAA  PPUUSSZZCCZZYYKKOOWWAA  ww  DDEEBBLLUU  ii  MMIIKKSSCCIIEE  ++  3355

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania "dzikich kart" dla gości specjalnych i zastrzegają prawo zmiany regulaminu i skrócenia rozgrywek 
w przypadku zbyt dużej ilości zawodników.






