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SAMORZĄD

BUDŻET RACJONALNYCH WYDATKÓW
Rozmowa z ANDRZEJEM BALCERKIEM, Burmistrzem Miasta Puszczykowa

– Panie Burmistrzu, jak Pan ocenia
tegoroczny budżet?

– Na wstępie chciałbym powiedzieć, że
jestem zadowolony, że udało nam się w
2011 r. ustabilizować sytuację finansową
miasta, tym samym rok 2012 będzie dla
nas dużo spokojniejszy. W budżecie na
obecny rok dokonaliśmy dalszej racjo-
nalizacji wydatków. Dzięki ograniczeniu
wydatków na bieżącą działalność i wzrost
dochodów poprawiła się sytuacja finan-
sowa, w tym kredytowa miasta. Cieszy to,
że przy zrównoważonym budżecie mog-
liśmy zaplanować 3,2 mln zł na inwesty-
cje. Niestety w 2012 roku znaczne środ-
ki będziemy musieli przeznaczyć na
wypłatę odszkodowań za przejmowane
drogi, w budżecie zabezpieczyliśmy na ten
cel 2 mln zł.

– Jakie inwestycje miasto planuje
w 2012 r.?

– Największą inwestycją w tym roku
będzie budowa ul. Matejki, na ten cel
zarezerwowaliśmy 1,6 mln zł. Ponadto
planujemy przeznaczyć 500 tys. zł na
zakup gruntów, 255 tys. zł na moderni-
zację budynków komunalnych i oświa-
towych, 100 tys. zł na budowę oświet-
lenia ulicznego oraz 140 tys. zł na zakup

fotoradaru, który na stałe będzie zamon-
towany przy ul. Wysokiej na wysokości
szkoły.

– Czym różni się uchwalony budżet
od projektu, który przedłożył Pan
Radzie Miasta w listopadzie zeszłego
roku?

– Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
podczas prac nad projektem budżetu za-
wnioskowała o zmniejszenie dochodów
miasta z tytułu udziału w podatku do-
chodowym od osób fizycznych o 2 mln zł
oraz wyeliminowanie deficytu budżetu.
Pojawiały się nawet wnioski o zmniej-
szenie dochodów z tytułu PIT o prawie
3 mln zł. Uzasadnieniem wniosku była
niepewna sytuacja gospodarcza w kraju
i zapowiadany w mediach kryzys
finansowy. Radnym zależało, aby uchwa-
lić budżet całkowicie bezpieczny.
Wnioski radnych zgłosiłem na sesji
budżetowej w formie autopoprawki.
W wyniku zmniejszenia dochodów oraz
likwidacji deficytu konieczne było do-
konanie zmniejszenia wydatków o łączną
kwotę 2,5 mln zł. Chciałbym podkreślić
jednak, że zdaniem Skarbnika Miasta,
przedstawionym radnym wniosek komisji
o zmniejszenie dochodów jest zbyt daleko
idący. W jego ocenie nawet jeżeli do-
chody z tytułu podatku dochodowego
założone w projekcie uchwały nie zostaną
zrealizowane w 100%, to ubytek nie po-
winien przekroczyć kwoty 500 tys. zł.
Niestety Skarbnikowi nie udało się prze-
konać rady pomimo przedłożenia szcze-
gółowych wyliczeń. Warto dodać, że
dochody z tytułu PIT za 2011 r. zrealizo-
waliśmy w kwocie wyższej o 200 tys. zł
od planu otrzymanego z Ministerstwa Fi-
nansów. Warto również podkreślić, że
dochodów z tytułu PIT samorządy nie
planują samodzielnie, ale w oparciu o sza-
cunki otrzymane z Ministerstwa Finan-
sów. Kwota jaką przyjęliśmy w projek-
cie budżetu wynikała z dochodów jakie
rząd przyjął w projekcie budżetu państwa.
Obecnie czekamy na informacje jaka
kwota zostanie uwzględniona w budżecie
państwa. Prawdopodobnie będzie to ok.
800 tys. zł mniej niż pierwsze szacunki
Ministerstwa.

– Jakie zadania zostały wykreślone
z budżetu?

– Największe umniejszenie wydat-
ków dotyczyło nakładów na infrastruk-
turę drogową, wykreślono remont ul. Ko-
synierów Miłosławskich, budowę ul.
Nowowiejskiego oraz budowę łącznika ul.
Wąskiej i Sosnowej, ograniczone zostały
również środki na ul. Matejki. Ponadto
wykreślony został remont budynku ko-
munalnego przy Niwce, a remont bu-
dynku przy Poznańskiej 26 nie zostanie
zakończony w 2012 r. Zmniejszono także
środki na promocję miasta oraz kwoty re-
zerw. Chciałbym jednak podkreślić, że
wykreślenie poszczególnych zadań z bu-
dżetu nie oznacza, że żadne z nich nie
zostanie zrealizowane w 2012 roku.
W przypadku realizacji dochodów takich
jak zakładaliśmy w projekcie budżetu
możliwe będzie dokonanie w trakcie
roku zwiększenia wydatków miasta.

– Jak zmniejszenie kwot rezerw
budżetowych może wpłynąć na wyko-
nanie budżetu?

– Rezerwy finansowe tworzone są
w budżetach na nieprzewidziane wydat-
ki, służą elastycznemu procesowi wy-
datkowania środków publicznych. Usta-
wodawca przewidział w przepisach
konieczność tworzenia rezerw ze wzglę-
du m.in. na występujące trudności
w planowaniu budżetowym, nadmierną
szczegółowość budżetu, ograniczenie
konieczności zmian budżetu w trakcie
roku, czy też w końcu możliwość zaist-
nienia zdarzeń nadzwyczajnych. Rezer-
wy zaplanowane w budżecie na 2012 r.
po wprowadzonych zmianach są na dość
niskim poziomie. Mam jednak nadzieję,
że w przypadku pojawienia się niespo-
dziewanych wydatków Rada przychyli
się do zmiany budżetu.

A co oznacza dla miasta zmniejsze-
nie środków na jego promocję?

Planowaliśmy, ze względu na obcho-
dzone w bieżącym roku 50-lecie miasta,
zorganizowanie dwudniowych Dni Pusz-
czykowa. Zabezpieczyliśmy w projekcie
budżetu również środki na opracowanie

(Ciąg dalszy na str. 4)
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strategii promocji Miasta. Przy ograni-
czonych środkach prawdopodobnie ogra-
niczymy Dni Puszczykowa do jednego
dnia, a opracowanie strategii promocji,
o którą zresztą wnioskowali sami Radni
przełożymy na rok następny.
– Czy w budżecie zaplanowano środki
na sztuczne lodowisko?
– Nie. Jeszcze w tym sezonie lodowiska
nie będzie. Planujemy jednak, jeśli sy-
tuacja finansowa na to pozwoli, udo-
stępnienie mieszkańcom takiego obiek-
tu od następnego sezonu.

– Czy planowane w kwocie 13,7 mi-
liona zł zadłużenie na koniec 2012 roku
jest dla Miasta Puszczykowa bezpiecz-
ne?

– W samorządach jako podstawowy
wskaźnik oceny poziomu zadłużenia sto-
suje się wskaźnik wielkości zadłużenia do
dochodów. Relacja ta w przypadku Mias-
ta Puszczykowa na koniec bieżącego
roku planowana jest w wysokości 46%.
Mimo tego, że jest to wartość dość wy-

soka, zadłużenie na tym poziomie nie jest
niebezpieczne dla naszego Miasta. Jeżeli
uwzględnimy wysokość osiąganej obec-
nie nadwyżki operacyjnej to nie mamy za-
grożenia utraty płynności finansowej.

– Część mieszkańców Puszczykowa
przedłożyła na sesji grudniowej projekt
uchwały w sprawie zwolnienia z po-
datku od nieruchomości działalności
sportowej – jakie skutki finansowe dla
Miasta będzie miało podjęcie takiej
uchwały przez Radę Miasta?

– W skali roku dochody z tytułu po-
datku od nieruchomości zmniejszyłyby
się o ok. 150 tys. zł. Dla porównania jest
to kwota zbliżona z rocznymi kosztami
utrzymania sztucznego lodowiska.

– Jakich środków na inwestycje
możemy się spodziewać w najbliższych
latach?

– Na poziom inwestycji w gminach
wpływa wiele czynników. Są to przede
wszystkim osiągana nadwyżka opera-
cyjna, pozyskane środki zewnętrzne,

dochody ze sprzedaży mienia i wreszcie
możliwość zaciągania długu. Niestety
bardzo trudno określić poziom tych ka-
tegorii ekonomicznych na najbliższe
lata. Wciąż nie wiadomo jak będzie się
rozwijała gospodarka, co ma kluczowe
znaczenie dla dynamiki dochodów. Rów-
nież sporą niewiadomą jest sytuacja na
rynku nieruchomości, od której zależy
możliwość sprzedaży mienia. Biorąc
powyższe pod uwagę określenie dokład-
nego poziomu inwestycji Miasta Pusz-
czykowa w kilku najbliższych latach
nie jest łatwe. Mam jednak nadzieję, że
z każdym rokiem będziemy przeznaczali
na zadania majątkowe większą kwotę.

Na zakończenie chciałbym serdecznie
zaprosić mieszkańców na spotkanie pod-
sumowujące pierwszy rok pełnienia
przeze mnie funkcji burmistrza naszego
miasta. Zgodnie z moimi wyborczymi de-
klaracjami będą one organizowane na po-
czątku każdego roku tej kadencji. Szcze-
góły spotkania poniżej. �

AAnnddrrzzeejj  BBaallcceerreekk  ––  BBuurrmmiissttrrzz  PPuusszzcczzyykkoowwaa

ZZaapprraasszzaa  MMiieesszzkkaańńccóóww  MMiiaassttaa  
nnaa  ssppoottkkaanniiee  ppooddssuummoowwuujjąąccee  ppiieerrwwsszzyy  rrookk  ppeełłnniieenniiaa  ffuunnkkccjjii  bbuurrmmiissttrrzzaa

Spotkanie zaplanowane jest na 2 II 2012 r. godz. 18.00 
w Sali Teatralnej Biblioteki Miejskiej CAK w Puszczykowie, ul. Wysoka 1. 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś†p

Michała Thiela
Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa w latach 

2002–2006 i Radnego Rady Miasta Puszczykowa w latach
1994–2006, Prezesa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
przy Wielkopolskiej Radzie Adwokackiej, Członka Sądu 

Koleżeńskiego w Światowym Związku Żołnierzy AK, 
wyróżnionego: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

i tytułem „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa”

Odszedł wyjątkowy człowiek, autorytet, 
zawsze służący wiedzą i doświadczeniem

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia

składają

Burmistrz Miasta i Rada Miasta Puszczykowa
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

Michał Thiel związany był 
z Puszczykowem od wczesnego
dzieciństwa. Po wojnie zamieszkał 
w domu odziedziczonym po rodzicach,
znajdującym się przy dzisiejszej ulicy
Fiedlera. W 1951 roku ukończył studia 
na Wydziale Prawa UAM oraz odbył
zakończoną egzaminem aplikację

adwokacką. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Wielkopolskiej
Radzie Adwokackiej. Zawód adwokata wykonywał do 1992 r.
Był członkiem Sądu Koleżeńskiego w Światowym Związku
Żołnierzy AK. W latach 1994–2006 był radnym Rady Miasta
Puszczykowa, której przewodniczył w IV kadencji. 
Służył wsparciem, radą i autorytetem. Pełnił tę funkcję 
z dystansem właściwym z racji wiedzy, doświadczenia, 
wieku i wyjątkowej kultury osobistej. Pracował również 
z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem w wielu
komisjach Rady Miasta, w tym w Komisji Budżetowej,
Statutowej i Historycznej. Służył radą i pomocą 
w kształtowaniu prawa miejscowego, rozwiązywania
problemów społecznych, oświatowych i gospodarczych.
Działając w Komisji Historycznej był rzecznikiem rzetelnego
dokumentowania historii naszego miasta i przekazywania 
jej młodym pokoleniom.
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Zanim radni rozpoczęli prace przewidziane w porządku obrad
wysłuchali przedstawicieli Centrum Tenisowego Angie, którzy
wnieśli inicjatywę uchwałodawczą poprzez przedstawienie
dwóch projektów uchwał dotyczących zwolnienia od podatku od
nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie sportu, rekreacji oraz wychowania dzieci, młod-
zieży i dorosłych. Projekty trafiły do komisji tematycznych rady,
podczas posiedzeń których będą omawiane. 

Sesję zakończyło wspólne łamanie się opłatkiem. 

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS
16. SESJI RADY MIASTA

W DNIU 20 GRUDNIA 2011 R.

Uchwała Nr 112/11/VI
w sprawie: zmiany uchwały nr 9/10/VI z dnia 14 grudnia

2010 roku w sprawie powołania Komisji
doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.

W związku z przedłużeniem prac związanych z przygoto-
waniem projektu nowego statutu miasta, w tym koniecznoś-
cią sprawdzenia tekstu pod względem formalnym oraz zor-
ganizowania konsultacji społecznych konieczne jest wydłużenie
terminu, w którym komisja jest zobowiązana przedłożyć Ra-
dzie projekt przedmiotowej uchwały. W aktualnym brzmieniu
Komisja zobowiązana jest przedłożyć go Radzie Miasta do koń-
ca czerwca 2012 roku.

Uchwała Nr 113/11/VI
w sprawie: okresowych stypendiów sportowych.

Wspieranie rozwoju sportu oraz kultury fizycznej wśród
mieszkańców należy do zadań własnych gminy. Jednym ze spo-
sobów realizacji tego zadania jest ustanowienie i finansowanie
stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fi-
zycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Celem tej uchwały jest
ustanowienie stypendium dla zawodników osiągających wyniki
sportowe na poziomie krajowym i międzynarodowym, którzy
zostali objęci programem przygotowań do igrzysk olimpijskich. 

Stypendia mogą być przyznawane zawodnikom, stale za-
mieszkałym na terenie miasta, może otrzymać je zawodnik, któ-
ry: zajął medalowe miejsce w mistrzostwach Polski lub brał
udział w mistrzostwach świata lub Europy bądź został obję-
ty programem przygotowań do igrzysk olimpijskich.

Wnioski o stypendium składa się w terminie do 31 stycz-
nia każdego roku kalendarzowego.

Uchwała Nr 114/11/VI
w sprawie: określenia wzorów formularzy obowiązujących 

w zakresie podatku od nieruchomości.

16. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
6 uchwał przegłosowali puszczykowscy radni podczas 16 – ostatniej w 2011 roku sesji Rady Miasta. Wśród nich
były jedne z najważniejszych uchwał finansowych głosowanych przez radnych naszego miasta – Wieloletnia
Prognoza Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012–2019 oraz budżet Miasta Puszczykowa na 2012 r.

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z potrzeby
dostosowania wzorów formularzy podatkowych do obo-
wiązujących przepisów. 

Uchwała Nr 115/11/VI
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podatku od środków

transportowych.

W związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 
20 października 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 962) w spra-
wie stawek podatku od środków transportowych obo-
wiązujących w 2012 r. zaistniała konieczność dostosowania sta-
wek podatku obowiązujących na terenie Miasta Puszczykowa
do ogłoszonych stawek minimalnych. Po zmianie uchwała
otrzymuje brzmienie:

„b/ równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie:
– o liczbie osi dwie 2.023 zł.”.
W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianom.

Uchwała Nr 116/11/VI
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Puszczykowa na lata 2012–2019.

Uchwała Nr 117/11/VI
w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r.

W uchwale łączna kwota dochodów budżetu Puszczykowa
została ustalona na 29.660.879 zł.

– dochody bieżące ustalono na 28.630.879 zł;
– dochody majątkowe na 1.030.000 zł.
Łączna kwota wydatków budżetu Puszczykowa została usta-

lona na 29.660.879 zł, 
– wydatki bieżące – 26.486.086 zł;
– wydatki majątkowe –  3.174.793 zł, 
W uchwale ustalono także limit zobowiązań z tytułu za-

ciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych, który wynosi 5.455.750 zł, w tym na pokry-
cie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu w wysokości 2.000.000 zł. red

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 17. Sesję Rady Miasta Puszczykowa, która
odbędzie się 24 stycznia 2012 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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O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, 

obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6. 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 199 poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Puszczykowa uchwały nr 56/11/VI z dnia 31 maja
2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo w ter-

minie od 23.01.2012r. do 20.02.2012 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-

chomości, której dotyczy.
BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

Ostatnie w 2011 r. spotkanie KEKiS od-
było się 13 grudnia, a więc w trzydziestą
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. 
Z uwagi na specyfikę naszej komisji, na po-
czątku spotkania krótko wspomnieliśmy te
pamiętne wydarzenia, bo przecież historia
tworzy naszą tożsamość. 

Tematyka posiedzenia komisji dotyczyła
jednak teraźniejszości. Rozpoczęliśmy od spraw bieżących. Na
zebranie przybyli przedstawiciele rodziców dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 1, którzy zabrali głos w sprawie prze-
kształcenia na świetlicę sali wykorzystywanej dotychczas przez
zespoły muzyczne. Radni KEKiS dyskutowali już o tym pro-
blemie na lipcowym posiedzeniu, kiedy to pani dyr. E. Bu-
dzyńska poinformowała, że jej placówka chciałaby odzyskać
to pomieszczenie na swoje potrzeby. Komisja poparła wów-
czas ten plan, ale poproszono również burmistrza o rozpoczęcie
poszukiwań zastępczego miejsca do prób dla zespołów mu-
zycznych. Teraz, po wysłuchaniu przedstawicieli rodziców bur-
mistrz Andrzej Balcerek zapewnił, że zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami, pomieszczenie zostanie przeznaczone na potrze-
by szkoły. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał też, że
miasto podjęło kroki w celu znalezienia pomieszczenia dla ze-
społów, ale niestety, jak dotąd nie udało się zapewnić odpo-
wiedniej lokalizacji.

W dalszej części posiedzenia radni pozytywnie zaopiniowali
projekt uchwały w sprawie okresowych stypendiów sportowych
i wysłuchali podsumowań pracy w 2011 r. przygotowanych
przez panią dyrektor Danutę Mankiewicz (Biblioteka Miejska,

Centrum Animacji Kultury) oraz panią kierownik Joannę Hej-
nowicz (Centrum Animacji Sportu). 

Członkowie komisji i zaproszeni goście dyskutowali też nad
przygotowanym przez szkoły zestawieniem zajęć pozalek-
cyjnych. Cieszy wszystkich fakt dość licznej oferty takich za-
jęć skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnaz-
jów. Zainteresowanie takimi formami zajęć dodatkowych jest
gwarancją prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Podczas
dyskusji nad tą kwestią zasugerowano jednak, aby przy pod-
pisywaniu kolejnych umów ustalono minimalną liczbę uczest-
ników potrzebną dla utworzenia i utrzymania grupy.

Na tym zakończyliśmy grudniowe posiedzenie i pracę komisji
w 2011 r., podczas którego obradowaliśmy piętnaście razy, z cze-
go trzy z tych posiedzeń były to spotkania wyjazdowe w szkołach
i przedszkolach. Zakończyliśmy ten rok w poczuciu wypełnio-
nego zadania. Podjęliśmy się wielu spraw – musieliśmy oszczę-
dzać, ale nie zapominaliśmy o priorytetach, czyli edukacyjnych,
kulturalnych i sportowych potrzebach puszczykowian. 

Drodzy Państwo, korzystając z tego, że tekst ten ukaże się
w pierwszym wydaniu „Echa Puszczykowa” w 2012 r., prag-
nę złożyć Państwu szczere i serdeczne życzenia, aby ten nowy
rok przyniósł Państwu dużo dobra, nadziei i siły do pokony-
wania codzienności, a także wielu chwil radości i satysfakcji
z każdego dnia, który będzie dany przeżyć. Chcielibyśmy,
jako Komisja Rady Miasta, aby nasza praca była źródłem Pań-
stwa zadowolenia, czego życzmy sobie nawzajem! „Do siego
roku, oby nam się dobrze żyło!”

Małgorzata Szczotka 
Przewodnicząca KEKiS RM

GRUDNIOWE POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
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RADA MIASTA

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 zaprasza na charytatywny 

BAL KARNAWAŁOWY
który odbędzie się 28 stycznia 2012 (początek godz. 20.00) w restauracji Lokomotywa w Puszczykowie. 

Bilety w cenie 230 zł od pary do nabycia w sekretariacie SP nr 2. Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji. 
Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na potrzeby dzieci z SP nr 2.

– Puszczykowo ma już uchwalony bu -
dżet na ten rok. Jak długo trwały pra ce
nad tym dokumentem?

– Prace nad budżetem rada rozpoczęła 
w połowie listopada ubiegłego roku, czyli
w momencie, kiedy otrzymaliśmy projekt
przedłożony przez burmistrza. Efektem

tych prac było dużo zaproponowanych przez radnych zmian,
które podczas sesji budżetowej zostały przyjęte w formie au-
topoprawki burmistrza.

– Dlaczego Rada chciała wprowadzenia tak dużej licz-
by poprawek?

– Najważniejszym powodem wprowadzenia tylu poprawek było
to, że zdaniem radnych założenia budżetowe dotyczące docho-
dów miasta były zbyt optymistyczne i istniało zbyt duże praw-
dopodobieństwo, że założenia te nie zostaną zrealizowane. To właś-
nie, dlatego zdecydowaliśmy, że konieczne jest zmniej szenie tych
dochodów. Teraz już wiemy, że okazało się to trafnym posunię-
ciem, ponieważ aktualny Projekt Budżetu Państwa uchwalony
przez Radę Ministrów 6.12.2011r., zakłada in minus dochody z
podatku dochodowego w całym kraju. Dla naszego miasta ozna-
cza to na dzień dzisiejszy dochody o około 1 mln złotych niższe.
Jednocześnie obecna sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie
nie skłania do założeń optymistycznych wzrostów dochodów, któ-
re pierwotnie były zakładane na poziomie 3,5 mln zł z wpływów
udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, to
jest wzrost o 26 proc. w sto sonku do roku ubiegłego.

W pracach nad budżetem kierowaliśmy się zasadą, aby nie
powodować dalszego zadłużenia miasta, ponieważ w po-
przedniej kadencji wzrosło ono do niebezpiecznej granicy przy
jednoczesnym wzroście wydatków bieżących, co było bardzo
niepokojące dla finansowego bezpieczeństwa Puszczykowa.
W 2012 roku Puszczykowo będzie musiało zapłacić samych
tylko odsetek z tytułu zadłużenia około 1.000.000 zł. 

Dlatego budżet Puszczykowa na 2012 rok jest budżetem zrów-
noważonym dokładnie, co do złotówki. Wydatki ustalone są na

poziomie 29 660 879 złotych i tyle samo wynoszą dochody. Na-
leży również dodać, iż różnica między dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi wynosi 2.144.793 zł. dla porównania w
2010 różnica ta wynosiła zaledwie 800 tysięcy zł. 

– Jak Pan ocenia ten budżet?
– Jestem przekonany, że przyjęty budżet na ten rok dobrze

odzwierciedla ideę, która przyświecała pracom nad nim. Jest
to budżet bez deficytu i wzrostu zadłużenia. Dzięki temu mamy
bezpieczną sytuację, ponieważ nie zakładamy wydatków, na
które moglibyśmy nie uzyskać dochodów. W takiej sytuacji,
aby je wykonać zmuszeni byśmy byli do zaciągnięcia kolej-
nych zobowiązań, a tego chcieliśmy uniknąć. Bardzo opty-
mistyczne jednak jest to, że przy zdecydowanej i konsekwentnej
naprawie finansów miejskich uda się również zrealizować in-
westycje na poziomie 3.200.000 zł.

– Czy Rada dokona zmian w uchwalonym budżecie, jeżeli
pojawią się nowe możliwości?

– Oczywiście, jako rada nie zamykamy sobie drogi do zmian.
Wręcz przeciwnie wciąż powtarzamy, że jeśli tylko pojawi się
realna szansa zwiększenia dochodów – mam tu na myśli głównie
wyższe wpływy z podatku dochodowego – to jesteśmy otwar-
ci na zmiany zwiększające wydatki. 

– Nad czym pracować teraz będzie Rada?
– Jedną z poważniejszych zmian, jakie czekają miasto w tym

roku są zmiany związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku. Zmienia ona w całym kraju zasady od-
bierania odpadów komunalnych od mieszkańców oraz sposób
zapłaty za nie. 

W myśl nowych przepisów to gminy przejmą na siebie obo-
wiązki, które dotychczas w zakresie zagospodarowania odpadów
komunalnych mieli właściciele nieruchomości. 

Czeka nas wprowadzenie tzw. opłaty śmieciowej, którą 
będą uiszczać właściciele puszczykowskich nieruchomości. 
W związku z tym konieczne będzie podjęcie szeregu uchwał
w tej sprawie. �

UCHWALONY BUDŻET TO BEZPIECZEŃSTWO
I STABILNOŚĆ FINANSÓW PUSZCZYKOWA
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM CZYŻEM, Przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa
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AKTUALNOŚCI

System montowała firma Almont z Su-
 chego Lasu. W 2011 r. zrealizowano III
najkosztowniejszy etap tej inwestycji 
o wartości 229 tys zł. I i II etap wyko-
nywały firmy TEL-POŻ-ISKRA z Poz-
nania oraz K-BAUSYSTEME z Kroto-
szyna w latach 2009–2010. Wykonano
wówczas wydzielenia pożarowego częś-
ci klatki schodowej, montaż części 
instalacji alarmowej, montaż części in-
stalacji sterowania zamknięciami ognio-
 wymi. 

Cały system składa się m.in. z cen-
trali, która steruje wszystkimi urządze-
niami, czujników dymowych, klapy
oddymiającej na ostatniej kondygnacji
i wentylatora wyciągającego dym z kla  t-
ki schodowej w razie pożaru. Aby wy-
dzielić klatkę od reszty budynku ko-
nieczny okazał się montaż specjalnych,
automatycznie zamykanych drzwi ognio-

 odpornych. W przypadku włączenia się
instalacji zamykają się one oddzielając
ewakuujące się nimi osoby od reszty bu-
dynku. Oczywiście drzwi można otwie-
rać „ręcznie”, kiedy do klatki schodowej
wchodzić będą kolejni ewakuujący się
uczniowie. Oprócz ognioodpornych
drzwi na klatce schodowej montowane
były także ognioodporne okna. 

Montaż systemu w budynku szkoły był
konieczny ponieważ do tej pory klatka
schodowa w szkole nie miała rozwiąza-
nia wydzielającego ją od reszty obiektu.
Od stycznia 2012 r. w razie pożaru lub za-
dymienia system automatycznie zamknie
drzwi oddzielając klatkę schodową od
reszty obiektu i stwarzając bezpieczną
drogę ewakuacyjną. Równocześnie zo-
stanie także uruchomiony mechanizm
otwierający klapę oddymiającą i włączo-
ny wentylator. 

Prace zostały już odebrane przez
Urząd Miejski. Wykonawca miał utrud-
nione zadanie, ponieważ w specyfikacji
przetargowej znajdował się zapis iż
może on pracować jedynie po zakoń-
czeniu zajęć lekcyjnych lub w weekendy.
Całość prac z montażem i projektem
kosztowała nieco ponad 379 tys. złotych.
Jednak Puszczykowo zapłaciło tylko
około połowy kosztów. Miasto uzyskało
bowiem z Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej dofinansowanie w wysokości 179
tys. złotych (47,3%). red

ODDYMI AUTOMATYCZNIE
Budynek, w którym uczą się dzieci uczęszczające do Szkoły
Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 1 od Nowego Roku jest
bezpieczniejszy. W grudniu zakończono w nim montaż nowoczesnego,
w pełni automatycznego systemu oddymiania klatki schodowej. 
W kosztach instalacji partycypowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Po rocznej przerwie
przystępujemy do trwającej 
od 2008 roku akcji bezpłatnego
czipowania zwierząt. 

W latach ubiegłych akcja ta cieszyła się
dużym powodzeniem. Wiele zbłąkanych
psów, dzięki wszczepionemu identyfi-
katorowi, wróciło do swoich domów. 

Taki zabieg jest bezbolesny, identyfi-
kator wszczepiany jest w fałd skóry, nie
przeszkadza a może oszczędzić nasze-
mu pupilowi dramatycznego zamknięcia 
w schronisku. 

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze
nie oznaczyli swojego psa, do zrobienia
tego jak najprędzej. Na ten rok miasto za-
planowało pokryć koszty 200 bezpłatnych

zabiegów. Warto więc nie zwlekać i udać
się do Gabinetu Weterynaryjnego, lek.
wet. Tadeusza Blumczyńskiego w Pusz-
czykowie, przy ul. 3 Maja 2, z któ-
rym Puszczykowo podpisało stosowną
umowę. 

Jeśli zaś, ktoś chciałby zaczipować
swego psa w innym gabinecie poniesie
koszty ok. 100 zł. N.K.

ZNAMY JUŻ TERMINY BEZPŁATNEJ ZBIÓRKI ZUŻYTEGO
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Jak co roku, dwukrotnie, wiosną i jesienią, w trzech punktach miasta staną kontenery firmy Elektrorecykling
z Nowego Tomyśla i bezpłatnie odbiorą od mieszkańców Puszczykowa elektrośmieci.

Termin wiosenny przypadnie 28 kwietnia 2012 r., a termin jesienny 13 października 2012 r.

ELEKTRONICZNA IDENTYFIKACJA ZWIERZĄT
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KONCERT NA JUBILEUSZKONCERT NA JUBILEUSZ

We wtorkowy wieczór przy wypełnionym po brzegi kościele
pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP wszystkich zebranych powitał
Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek oraz proboszcz parafii 
o. Marek Smyk. Burmistrz dziękował wszystkim, którzy
swoim wysiłkiem przyczyniają się do rozwoju naszego mias-
ta: byłym i obecnym władzom miasta Puszczykowa, działaczom
społecznym, dyrektorom puszczykowskich jednostek, pusz-
czykowskim przedsiębiorcom, partnerom miasta oraz wszyst-
kim mieszkańcom, którzy swoją aktywnością, codziennym tru-
dem, zaangażowaniem i patriotyczną postawą wnoszą wkład
w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy Puszczykowa. 

Wraz z mieszkańcami Puszczykowa w uroczystości wzię-
li udział zaproszeni goście: Posłowie na Sejm RP – Arkady Fied-
ler i Maciej Banaszak, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
Tomasz Jerzy Kayser, Starosta Poznański Jan Grabkowski, Wójt
Kleszczewa Bogdan Kemnitz, Wójt Komornik Jan Broda, Za-
stępca Burmistrza Puszczykowa Władysław Ślisiński, Zastępca
Burmistrza Mosiny Waldemar Krzyżanowski, Zastępca Bur-
mistrza Murowanej Gośliny Marcin Buliński, Radni Rady Mias-
ta Puszczykowa, Sekretarz Miasta Puszczykowa Maciej De-
ttlaff, Skarbnik Miasta Puszczykowa Piotr Łoździn oraz
Tomasz Bukowski – dyrektor Wielkopolskiego Oddziału
Obrotu Gazem w Poznaniu Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa S.A. – główny sponsor koncertu.

Publiczność otrzymała, solidną dawkę emocji. Program kon-
certu odważnie łączył klasykę z muzyką rozrywkową. Nastrajał
dźwiękiem, a słowem pobudzał do refleksji i bawił. Historię
miasta w syntetycznym streszczeniu przedstawił Damian
Wilk – aktor Teatru Pomorskiego, który zadanie konferansje-
ra dzielił z rolą kontrabasisty. W wykonaniu zespołu usłysze-
liśmy m in. „Ave Maria” Franza Schuberta, „Ave Maria” Char-
les’a Gounoda i Jana Sebastiana Bacha, „Taniec węgierski”
Johannes’a Brahms’a, „Zimę” i „Lato” Antonio Vivaldiego 
i poezję „Jeśli to nie jest miłość” F. Petrarki.

Publiczności szczególnie przypadł do gustu argentyński utwór
Gardena na skrzypce w profesjonalnym wykonaniu skrzypaczki
londyńskiej Royal Academy of Music – Marty Pawłowskiej,
której towarzyszyła m.in. Natalia Czaja – Jagielska (skrzypce), 
i Sławomir Sikora (fortepian). Program koncertu przygotował
laureat złotej płyty w piosence poetyckiej Tomasz Pawłowski.

Koncert noworoczny był pierwszą uroczystością uświet-
niającą obchody rocznicowe Puszczykowa, które potrwają cały
Kulminacja obchodów naszego święta przypadnie na Dni Pusz-
czykowa 2 czerwca br. A.Z.

Puszczykowo 3 stycznia rozpoczęło świętowanie 
50-lecia nadania praw miejskich. 



Jak w poprzednich dwóch latach siedzibą puszczykowskiego sztabu Wielkiej Orkiestry była Biblioteka Miejska im.
M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie, gdzie już od godzin przedpołudniowych panie: Róża Grześ-
kowiak, Ewa Poczta i Aleksandra Bochyńska liczyły pieniądze przynoszone przez wolontariuszy. A cel był jak zwyk-
le szczytny. Temat XX finału brzmiał: „Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na
zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych
z cukrzycą”. W BM CAK Wielka Orkiestra zagrała od godz. 14.00. Imprezę zainaugurował Burmistrz Miasta pan An-
drzej Balcerek, Przewodniczący Rady Miasta pan Zbigniew Czyż oraz Dyrektor Biblioteki pani Danuta Mankiewicz.
Na dobry początek obecni mieszkańcy podziwiali występy dzieci i młodzieży pod opieką artystyczną Adriana Rzetel-
skiego i Piotra Musiałkowskiego. Prezentowane układy taneczne (momentami akrobatyczne) przygotowane zostały pod-
czas odbywających się w Bibliotece warsztatów tanecznych. Po nich na scenie pojawił się jak zawsze gotowy do pracy
zespół BOOM BANDA wraz z uczniami z SOSW z Mosiny. Po nich nastał czas na rockowe brzmienie zespołu ZGON
NA PARKIECIE. Wielką Orkiestrę wsparł swoim koncertem także Piotr Bugzel – jeden z najlepszych w Polsce inter-
pretatorów przebojów Elvisa Presley'a. Na zakończenie na scenie wystąpił zespół DUCHY OGNIA. Pomiędzy wystę-
pami zgromadzona publiczność powitała gorącymi brawami uczestników Orkiestrowego Rajdu Nordic Walking,
prowadzonego przez instruktora Przemysława Hejnowicza, którego organizatorem było Centrum Animacji Sportu
w Puszczykowie.

Wszystkie występy oraz koncerty przeplatane były licytacjami, do których gorąco zachęcał prowadzący imprezę pan
Mariusz Frąckowiak. Dzięki Państwa ofiarności dysponowaliśmy po raz kolejny bardzo cennymi przedmiotami. Jako
pierwszy wylicytowany został ogromny tort, wykonany specjalnie na jubileusz XX lat działalności Wielkiej Orkiestry

Burmistrz Miasta Puszczykowa Pan Andrzej Balcerek
Komendant Straży Miejskiej Pan Dariusz Borowski
Komendant Policji w Puszczykowie Pan Robert Rasztorf
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Pani Ewa Budzyńska
Centrum Animacji Sportu Pani Joanna Hejnowicz
Arturo Sp.Z O.O. Pan Artur Gawroński
Cukiernia Pan Jacek Błaszkowiak
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Termy Maltańskie
Aqua Service Dystrybucja S.C. J&J Kruszka
„Społem Pss” Puszczykowo
Komputronik Salon Firmowy
Sprzedaż Art. Przemysłowych T. I E. Krzyżaniak
Maricler Maria Bukowska
Kwiaciarnia Chimera – Dorota Poprawka
Merloteka Eliza I Leszek Kempińscy
„Akam” Handel-Hurt-Detal Aleksandra Szczygieł,
Agata Szczygieł
Centrum Florystyki Izabela Rachwalak
F.H. „Dana” E. L. Kempińscy
Świat Mody Barbara Olejniczak
Euromed-Bis S.C.
Centrum Zoologiczne Puszczyk Beata Kasztelan

Kleks Hurtownia Zabawek I Art. Szkolnych Poznań
Sprzedaż Art. Metalowych M.Klajber & K.Nowak
Dizajnernia Kwiatowa „Bonsai Styl” A. Rajewicz
Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa

Dziękujemy sponsorom imprezy:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie
Panu Zenonowi Guźniczakowi Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych „Eko-Rondo” S. C.
Panu Markowi Dachtera Zakład Robót Drogowych
Zakład Robót Elektroinstalacyjnych i Energetycznych
– Tadeusz Wudarczak
Dziękujemy wszystkim anonimowym darczyńcom.
Cieszymy się niezmiernie, że nasze zaproszenie
do wspólnej zabawy spotkało się z tak ogromnym
zainteresowaniem ze strony mieszkańców i gości.
Dziękujemy wszystkim z całego serca za zaangażowanie.

Sie Ma!!!!
Puszczykowski Sztab XX Finału

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Małgorzata Niedzielska,

Magdalena Płachta, Beata Markowska
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Maria Winkowska
Julia Wittchen
Zuzanna Standar
Daria Pruchniewska
Róża Bąkowska,
Aleksandra Szłapka

Katarzyna Sikora
Izabela Jarocha
Magda Zielińska
Jessica Grabowska
Paloma Fahmi
Julka Trzebiatowska

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
NASI WOLONTARIUSZE:

Przyjaciele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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Świątecznej Pomocy przez Cukiernię pana Jacka Błaszkowiaka. Zakupił go tata Natalki – jednej z uczestniczek warsz-
tatów tanecznych w BM CAK dla wszystkich tańczących tego dnia dzieci. Za najwyższą kwotę – 300 zł. – wylicyto-
wano piękny i ogromny bukiet kwiatów. Kwotę 100 zł. znacząco przekroczył także licytowany ręcznie robiony drew-
niany anioł oraz akwarium wraz z wyposażeniem. 

W trakcie imprezy trwała też loteria fantowa, na którą dzięki wspaniałej reakcji puszczykowskich firm, zgromadziliśmy
ponad 160 fantów. 

Swoje prace – przedmioty różnego typu ozdobione techniką decoupage'u, na sprzedaż dla Wielkiej Orkiestry prze-
znaczyła Agnieszka Jagiełło – prowadząca warsztaty Decoupage'u w bibliotece.

Nie zabrakło wielu atrakcji dla najmłodszych. W sali dziecięcej czekał na nie dmuchany zamek, prawdziwa Mysz-
ka Miki oraz animator malujący twarze według życzeń najmłodszych.

Kolejny, XX już finał WOŚP okazał się wspólnym sukcesem mieszkańców Puszczykowa. Dzięki Państwa ofiarności
i gorącym sercom zebraliśmy kwotę 16 707,80 zł. Dziękujemy za tak chętne włączenie się w organizację tego dnia 
i tak ogromne zainteresowanie naszym zaproszeniem do wspólnej zabawy. red

Zuzanna Szklarska
Maja Szklarska
Karolina Glinkowska

Opiekunowie Wolontariuszy:
Beata Markowska 
Ewa Budzyńska
Agata Akuszewska
Katarzyna Świniarska
Elżbieta Przybylska
Tomasz Mazur
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WIECZÓR Z ANIOŁAMI…

Tym razem spotkanie odbyło się 14 grudnia. Zgodnie z tra-
dycją rozpoczął je mini – spektakl teatralny ukazujący kolejną
przygodę „Pięciu Aniołów mieszkających w niebie”. Tego dnia
bohaterowie udali się do szkoły – przerabiali „Osiem lekcji trud-
nych i jedną łatwą”. Szukali cudownej recepty na szczęscie.
W znalezieniu rozwiązania pomagał im Wędrowiec, który tego
dnia znalazł się wśród nich. Wspólnie odkryli, że …szczęscie
jest blisko, w zasięgu ręki. Wystarczy jedynie, a może jednak
aż nie zapominać o cierpliwości i łagodności, pomaganiu i spra-
wiedliwości, wrażliwości i wdzięczności, miłości i radości. Praw-
da, że to niewiele? 

Po spektaklu – krótka część oficjalna: powitanie, kilka miłych
(chyba naprawdę zasłużonych) słów od gości, modlitwa,
dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń. I wreszcie wszys-
cy mieli czas na obejrzenie świątecznych prac. Swoje dzieła
prezentowali niepełnosprawni twórcy, którzy niczym wigilij-
ni wędrowcy zjechali do Puszczykowa z różnych krańców Wiel-
kopolski: Jastrowia, Poznania, Owińsk, Dopiewca, Lisówek,
Mosiny, Kowanówka, Kórnika, Chrzypska Wielkiego, Swa-
rzedza, Włoszakowic. A naprawdę było co podziwiać : Sanie
Świętego Mikołaja, Świat przez okno, Świąteczny pejzaż,
Świąteczny wzór widziany przez kalejdoskop.

Już same tematy prac wskazują, że słowo „Święta” było tego
dnia odmieniane przez wszystkie przypadki. Oczywiście już
same eksponaty stwarzały właściwy nastrój. To nie była jed-
nak wyłącznie kwestia zewnętrznej otoczki. W Sali napraw-
dę dawało się odczuć, że Spotkanie sprzyja „odrobieniu” tych
trudnych lekcji szczęścia, a każdy z Gości zabierze ze sobą 
w sercu jego odrobinę do domu (brzmi to może trochę pate-
tycznie, ale takie wspólnie przeżyte chwile naprawdę wiele
znaczą – chyba nie tylko dla mnie – pozwalają na uzmysłowie-
nie sobie, czym naprawdę jest Boże Narodzenie).

Autorzy prac (a chyba jeszcze bardziej towarzyszący im te-
rapeuci), z trudnymi do ukrycia emocjami wyczekiwali na
ogłoszenie wyników konkursów i wyróżnienie laureatów. Do-
ceniono oczywiście trud wszystkich autorów, a nie jedynie zwy-
cięzców. Dowodem były dyplomy i upominki. 

„Wieczór z Aniołami” organizowany przez Dom Pomocy
Maltańskiej w Sali Jana Pawła II wszedł już na stałe 
do kalendarza puszczykowskich imprez. 

„Wieczór z Aniołami” uświetnili swoją obecnością m.in.
przedstawiciele duchowieństwa – Ksiądz Proboszcz Marek
Smyk, Ksiądz Kanonik Edward Majka, Monika Donke – Cie-
ślewicz Wicedyrektor Wydziału Polityki Społecznej WUW, Bur-
mistrz Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek, Wiceburmistrz
– Władysław Ślisiński, Wiceburmistrz Mosiny Waldemar
Krzyżanowski, Elżbieta Tonder – przedstawiciel Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu, Elżbieta Bijaczewska – dyrektor PCPR,
Maciej Koszutski – Wiceprezydent Związku Polskich Kawa-
lerów Maltańskich, Roman Szewczyk – Doradca Wicewoje-
wody Przemysława Paci, Szefowie Ośrodków Pomocy
Społecznej, Dyrektorzy puszczykowskich szkół oraz przed-
stawiciele organizacji pozarządowych.

„Wieczór z Aniołami 2011” mógł się odbyć dzięki wsparciu
finansowemu Miasta Puszczykowo, PFRON (środki będące w
dyspozycji Samorządu Wojewodztwa Wielkopolskiego),
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz pomocy Pro-
boszcza Marka Smyka i grupy uczniów z Gimnazjum nr 2 w
Puszczykowie. Im, ale też wszystkim Innym, którzy nam po-
magali – serdeczne podziękowania. Jerzy Pelowski

Samych dobrych dni w 2012 roku 
życzy 

społeczność Domu Pomocy Maltańskiej
w Puszczykowie
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MARATON PISANIA LISTÓW 2011

W akcję – jak co roku – włączyli się
uczniowie SP 2 i Gimnazjum nr 2. Dzię-
ki ich zaangażowaniu udało się przygo-
tować i przeprowadzić Maraton. Było też
kilku nauczycieli i rodziców, a także
przedstawiciel Urzędu Miasta w Pusz-
czykowie – pan Maciej Dettlaff. W tym
roku padł maratonowy rekord naszej
szkoły, ponieważ napisaliśmy aż 380 lis-
tów! Podczas Maratonu Pisania Listów
2011 upominaliśmy się o prawa:
– Fatimy Hussein Badi z Jemenu, której

grozi kara śmierci wskutek niespra-
wiedliwego procesu,

– studenta z Azerbejdżanu – Jabbara
Savalana, który został skazany na karę
dwóch i pół roku więzienia za poko-
jowe działania antyrządowe, 

– więźniów przetrzymywanych w poli-
tycznym obozie pracy Yodok w Korei
Północnej, 

– ludzi, którym grozi wysiedlenie w Ni-
gerii,

– Mohammada Sadiqa Kabudvanda, od-
bywającego w Iranie karę 10 lat wię-
zienia za pokojowe wyrażanie swoich
poglądów,

– Halila Savda – obrońcy praw człowie-
ka, który odmawia odbycia służby
wojskowej ze względu na swoje prze-
konania,

– wielu innych osób, które potrzebo-
wały naszego wsparcia.

Za wsparcie akcji szczególne podzię-
kowania składamy panu Arturowi Gaw-
rońskiemu – właścicielowi sklepu „Ar-
turo”, państwu Pomesom oraz pani
dyrektor SP2 – Izabeli Bajbak.

Cecylia 
Przybyszewska-Marciniak

Już po raz czwarty w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się Maraton
Pisania Listów w obronie praw człowieka. 7 i 8 grudnia każdy mógł
przyjść, napisać list i upomnieć się o prawa innych. 

W tym roku szkolnym młodzież Liceum
Ogólnokształcącego w Puszczykowie po raz
kolejny bierze udział w Ogólnopolskim Programie
„Mam haka na raka”. 

W poprzednich edycjach programu zajmowaliśmy się
profilaktyką raka gruczołu piersiowego, prostaty, szyj-
ki macicy oraz raka płuc. Tematem przewodnim tego-
rocznej, piątej edycji programu jest rak jelita grubego. 

3 lutego br. dla uczniów Liceum odbędzie się kon-
ferencja poświęcona tej tematyce. Mieszkańców 
Puszczykowa zapraszamy na spotkanie poświęcone pro-
filaktyce onkologicznej w dniu 3 lutego na godzinę
16.30 do Sali Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kul-
tury w Puszczykowie. 

Specjaliści z Wielkopolskiego Centrum Onkologii 
w Poznaniu przedstawią zasady Europejskiego Kode-
ksu Walki z Rakiem, opowiedzą o tym, jakie zachowania

sprzyjają zdrowiu. Lekarz specjalista onkolog wygłosi
prelekcję dotyczącą raka jelita grubego, choroby no-
wotworowej często diagnozowanej u osób w średnim
wieku. Powie również, jak rozpoznać symptomy choroby,
gdzie i jakie można wykonać badania profilaktyczne. 

Podczas spotkania będzie też możliwość nauczenia
się pod opieką specjalistów samobadania gruczołu pier-
siowego, ćwicząc na fantomie. Uczestnicy spotkania
otrzymają materiały edukacyjne i drobne upominki! Za-
praszamy! Wstęp wolny!

Bardzo dziękujemy zespołowi Wielkopolskiego Cen-
trum Onkologii oraz Dyrekcji Biblioteki Miejskiej Cen-
trum Animacji Kultury w Puszczykowie za współpracę
w organizacji spotkań dla uczniów i mieszkańców na-
szego miasta.

Uczniowie LO w Puszczykowie 
z nauczycielem – opiekunem

Uwaga, rak jest groźny! Jak się przed nim uchronić?

4 LUTEGO M DZIEŃ WALKI Z RAKIEM
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W trakcie kameralnego spotkania uczestnicy
poznali historię rozwoju pasji pani Lucyny,
która zaowocowała założoną przez nią pra-
cownią malarską. Adepci sztuki, uczęsz-
czający do niej poznają tajniki malowania 
farbami artystycznymi, tworzenia ikon, ma-
 lo wania akrylami, rysowania suchą pastelą 
i zdobywają podstawy techniki wikliniar-
stwa. W tych zajęciach mogą brać udział
wszyscy, niezależnie od wieku. Piękne ikony
wykonali w pracowni studenci naszej Aka-

demii Seniora w ramach zajęć z panią Elżbietą
Wieczorkiewicz.

Po wykładzie odbył się wernisaż wystawy pt.
„Żyć z pasją”. Autorami tych pięknych prac są
uczestnicy zajęć w pracowni pani Smok.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie za-
praszamy do budynku BM CAK, wystawę po-
dziwiać można jeszcze przez kilka tygodni. 

BM CAK

Choć śniegu w dniu koncertu nikt w Puszczykowie
nie zobaczył, pięknie śpiewem wywoływała go pani
Michalina Brudnowska – artystka z Teatru
Muzycznego w Poznaniu, której koncert zamknął
tegoroczną – V odsłonę Puszczykowskiej Jesieni
Kulturalnej. Akompaniował jej na pianinie
niezastąpiony Jacek Skowroński. 

Artyści wykonali dla licznie przybyłej publiczności piosenki
o tematyce świątecznej oraz kolędy polsko i anglojęzyczne. Do
śpiewu włączyli się przybyli mieszkańcy, a także dziecięca część
widowni. Po koncercie była możliwość podzielenia się opłat-
kiem, na gości czekała także gorąca kawa i pierniczki. W holu
przygotowaliśmy także kiermasz z ręcznie robionymi ozdobami
świątecznymi. Autorkami prac była pani: Barbara Kawecka
(stroiki świąteczne), Monika Miller (ozdoby z masy solnej),
Janina Parzy i Ania Matuszczak (kartki świąteczne) oraz uczest-
nicy warsztatów Decoupage w BM CAK pod opieką Agnieszki
Jagiełło. Małgorzata Niedzielska

KONCERT NA 
BOŻE NARODZENIE 

ŻYĆ 
Z PASJĄ 

12 grudnia w Bibliotece Miejskiej
Centrum Animacji Kultury 
w Puszczykowie odbył się wykład 
Pani Lucyny Smok – artystki 
i malarki reprezentującej Pracownię
Artystyczną w Rogalinku. 

Duet Przemysław Hałuszczak – gitara i Ja-
rosław Kostka – pianista jazzowy i kompozy-
tor, swoim kunsztem oraz wrodzoną pasją
gwarantują, że projekt „Flamenco meets Jazz”
może być dla słuchaczy niesamowitą przygodą
w świecie muzyki.

W puszczykowskim recitalu usłyszymy
aranżacje utworów Ernesta Lecunii, Jaoquina
Rodrigo, Chicka Corei, Dave’a Brubecka, As-
tora Piazzoli oraz własne kompozycje artystów. 

Organizator, Parafialna Rada Duszpasters-
ka przy Kościele św. Józefa zaprasza do re-
zerwacji lub zakupu zaproszeń-cegiełek w ce-
nie 30 zł. Telefony kontaktowe: 600 352 103,
61 813 31 35. 

Dochód z koncertu przeznaczony będzie na
sfinansowanie przebudowy Sali i dalszy roz-
wój inicjatywy Puszczykowskie Spotkania
Kulturalne w Sali Jana Pawła II. 

(PR)

„FLAMENCO MEETS JAZZ” 
Wyjątkowe połączenie andaluzyjskich rytmów i jazzowych nastrojów
muzycznych w wykonaniu Duo Con Alma proponują nam 10 lutego 2012 o godz.
19:30 organizatorzy Puszczykowskich Spotkań Kulturalnych w Sali Jana Pawła II.



„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy 
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory 
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.”

Tradycyjnie już, jak co roku o tej porze, 14 grudnia
2011 roku, w ciepłe przedpołudnie w Mosińskim
Ośrodku Kultury odbyło się świąteczne spotkanie
opłatkowe na które przybyli reprezentanci
przedszkoli, szkół podstawowych z Mosiny 
oraz z SP 2 z Puszczykowa. 

Tego dnia MOK w Mosinie roziskrzył się tysiącami kolo-
rowych światełek, na pięknych choinkach ozdobionych ręcz-
nie robionymi aniołami.

Uroczystość rozpoczęła część artystyczna połączona z kon-
 certem bożonarodzeniowym przygotowana przez nauczycieli
i uczniów z oddziałów dla uczniów upośledzonych w stopniu
umiarkowanym lub znacznym. Podczas koncertu można było
usłyszeć znane i lubiane utwory świąteczne oraz piękne wier-
sze recytowane przez uczniów ośrodka. 

Głównymi organizatorami koncertu byli nauczyciele: 
K. Marczyńska, Ł. Jankowiak, M. Wojciechowska, J. Krobski.
Gościnnie wystąpił także pan Zbigniew Wojciechowski. Pod-
czas koncertu zaproszeni goście usłyszeli znane i lubiane ko-
lędy i pastorałaki. Wspaniale śpiewali uczniowie SOSW: 
M. Strzyżewska, A. Zeidler, K. Zeidler, K. Babiarczyk oraz 
S. Gołąb. Wystąpił także zespół pracowników SOSW – K. Twar-
dowska, M. Plenzler, D. Krakowska, B. Antkowiak, E. Grobelna

i T. Grabus. Uroczystość prowadzili – K. Dudziak i Ł. Mań  -
kowski.

Na uroczystość przybyli liczni goście między innymi : ksiądz
kanonik Edward Majka, ksiądz proboszcz Marek Smyk z pa-
rafii w Puszczykowie, burmistrz Puszczykowa Andrzej Bal-
cerek, doradca wicewojewody Roman Szewczyk, dyrektor Wy-
działu Edukacji Starostwa Poznańskiego Przemysław Wantuch,
Prezydent RC Poznań–Puszczykowo Leszek Storożuk wraz
z przedstawicielami rotarian, dyrektorzy szkół i przedszkoli

z terenu Mosiny i Puszczykowa. Gościem honorowym był Pan
Bohdan Smoleń. Spotkanie uświetnili swą obecnością spon-
sorzy, którzy od lat wspierają działalność ośrodka. 

Po uroczystym koncercie dyrektor SOSW – Bożena Mazur
podziękowała Starostwu Powiatowemu za wsparcie i okazywaną
życzliwość. Podziękowała również innym ludziom wielkiego
serca, którzy od lat wspierają działalność naszego ośrodka.

Następnie pełne ciepła słowa skierowali do uczniów, pra-
cowników i rodziców: burmistrz Puszczykowa – A. Balcerek,
doradca wicewojewody – R. Szewczyk, dyrektor P. Wantuch.
Goście mówili o magii Świąt Bożego Narodzenia, darze miłoś-
ci ofiarowanej drugiemu człowiekowi, dziękowali sponsorom
oraz złożyli życzenia świąteczne.

Proboszcz parafii ksiądz-kanonik Edward Majka złożył ży -
czenia świąteczne, poświęcił opłatki. 

Żegnając się goście dziękowali za mile spędzony czas, za
dostarczone wrażenia i wzruszenia, a także wyrażali nadzie-
ję i chęć na kolejne spotkania ze społecznością Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. 

Renata Pawłowicz

„JEST TAKI DZIEŃ…” W SOSW W MOSINIE

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Puszczykowie – Komisja Kultury 
organizuje 17 lutego 2012 r. w Restauracji „NOVA” 

ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ pt. W krainie operetki 
Odpłatność 55,00 zł od osoby. Zapisy w Klubie Seniora, 
dnia 8 lutego, od godz. 15.00.
Zapraszam koleżanki i kolegów z osobami towarzyszącymi.
Ewa Palm-Drobnik – przewodnicząca Komisji Kultury



Echo Puszczykowa styczeń 201218 www.puszczykowo.pl

AKTUALNOŚCI

Już po raz drugi społeczność Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich 
w Puszczykowie zorganizowała w tygodniu
mikołajkowym przegląd małych form teatralnych 
dla rodziców.

Każda z klas przygotowała ze swoim wychowawcą spek-
takl żywego słowa. Dominowała tematyka mikołajkowo-zi-
mowo-świąteczno-bajkowa z różnym przesłaniem. Niektóre
spektakle miały przesłanie filozoficzne, inne z kolei miały wy-
dźwięk satyryczny czy też pastorałkowy. 

TEATRALNE BIESIADOWANIE W DWÓJCE
Na scenie Sali Jana Pawła II w dniach od 5 grudnia do 8 grud-

nia zaroiło się od Śnieżynek, Mikołajów, bałwanków, diabłów,
aniołków... przybyli też z antycznego teatru greckiego aktorzy
w maskach. Niektóre przedstawienia miały oprawę muzyczną
i taneczną, posiadały elementy scenografii, rekwizyty teatral-
ne. Inne postawiły na żywe słowo i śpiew z akompaniamentem
lub bez. A oto tytuły zaprezentowanych spektakli poszczegól-
nych klas:
0 a – „Świąteczne zamieszanie” 
0 bc – „Kopciuszek”
Ia, b – „Zmartwienie Śnieżynek”
Ic – „Witaj Zimo”
II a – „Zimowe przedstawienie”
IIb – „Opowieść o św. Mikołaju”
III a – „Świątecznie, muzycznie, bajecznie”
IIIb – „Świąteczne muzykowanie”
IIIc – „W poszukiwaniu świątecznej gwiazdki”
IVa – „w Betlejem”
IVb – „ Z górki na pazurki”
Va – „Nasze talenty”
Vb – „Jasełka na wesoło”
VIa – „Gdy Boże Narodzenie się zbliżało...”
VIb – „Piękny prezent”
VI c – „Jasełka – teatr grecki” red

data ur. data zg.

Wesoły Andrzej 24.03.1958 9.12.2011
Stempniak Daniela 3.10.1925 16.12.2011

Drygas Zofia Magdalena 19.1.1936 16.12.2011
Zachodnia Marianna Zofia 5.3.1930 27.12.2011
Kubacki Ryszard Stanisław 8.5.1948 31.12.2011
Nierzwiecki Jarosław Marek 13.1.1956 1. 1.2012

ODESZLI 

Od stycznia 2012 r. w pierwszy i trzeci piątek każdego
miesiąca, seniorzy z Puszczykowa będą mogli skorzystać 
z bezpłatnych porad prawnych, które będą odbywać się 
w Miejskim Klubie Seniora przy ul. Wysokiej 1, 
w godzinach 16.00–17.00.

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

POSZUKUJE FIRM ZAINTERESOWANYCH PROWADZENIEM

PIĘCIU NIESTRZEŻONYCH MIEJSC POSTOJOWYCH

POŁOŻONYCH NA TERENIE

WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać 
pod nr. telefonu 61 898 23 20; 501 409 586, 

bądź bezpośrednio w siedzibie Parku w Jeziorach

Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

w Puszczykowie
Komisja Kultury 

organizuje wyjazdy 
do Teatru Muzycznego, 
dnia 2 i 3 marca br., 

na sztukę pt. 
„Nie teraz kochanie”

Zapisy i odpłatność 
w Klubie Seniora 
dnia 22 lutego br. 
od godz. 15.00.
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INFORMACJE

INFORMACJA MOPS 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie 

i n f o r m u j e
że od dnia 1 stycznia 2012 r. 

obowiązują nowe przepisy wykonawcze do ustawy 
o świadczeniach rodzinnych. 

Najważniejsze zmiany:

– od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe druki o ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych! (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępo-
wania w sprawach o świadczenia rodzinne).

– ustalanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziec-
ka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. 

Przypominamy, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodze-
nia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubie-
gającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną
nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 
1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku
w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do do-
datku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego
pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

– Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadcze-
nie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 roku.

Dodatkowa pomoc w wysokości 100,– zł. miesięcznie będzie przysługiwać mat-
ce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc
styczeń, luty i marzec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przy-
znanego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach ro-
dzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Inne niż wyżej wymienione
osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem
wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Pomocy udziela się na wniosek osoby, o której mowa powyżej, wniosek
składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r., a przypadku gdy świadcze-
nie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym
decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. 

– od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje również Rozporządzenie Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu
oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o usta lenie prawa do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wysoka 1 – tel. 61 898 33 35.

Karol Majewski – Kierownik MOPS

Do wspólnej wieczerzy zaproszono około 
50 mieszkańców Puszczykowa, z którymi
przy stole zasiedli przedstawiciele samorządu
z burmistrzem Andrzejem Balcerkiem, prze-
wodniczącym Rady Miasta Zbigniewem
Czyżem i Małgorzatą Hempowicz, przewod-
niczącą Komisji Spraw Społecznych, duchow-
ni oraz Elżbieta Bijaczewska dyrektor Powia-
towego Centrum Po mocy Rodzi nie. 

Wigilijne popołudnie upłynęło w uroczys-
tej i pełnej świątecznego nastroju atmosferze.
Na gości czekały tradycyjne potrawy i ciasta.
A potem wszyscy podzielili się opłatkiem i za-
siedli do wspólnego kolędowania (oprawę
muzyczną zapewnił Krzysztof Bobrowski).

Pracownicy MOPS składają ogromne po-
dziękowania na ręce wszystkich, którzy wzię-
li udział w spotkaniu i pomogli w jego zorga-
nizowaniu, szczególnie pracownikom Straży
Miejskiej za pomoc w dowożeniu i odwożeniu
osób, które same nie mogłyby dotrzeć na
spotkanie, panu Bobrowskiemu za oprawę ar-
tystyczną, a także właścicielom i pracownikom
stołówki PHU Ewa Pomes i Piekarni-Cukier-
ni Jacek Błaszkowiak za wigilijne potrawy i słod-
 kości. red

NIE CZULI SIĘ 
SAMOTNI

Jak co roku w Puszczykowie
zorganizowano spotkanie wigilijne 
dla samotnych. W tym roku odbyło się
ono 16 grudnia w stołówce SP nr 2, 
a jego gospodarzami tradycyjnie byli
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz Caritas.
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AKTUALNOŚCI

Obowiązki przejęliśmy po sześciomiesięcznej prezyden-
cji węgierskiej. Od stycznia 2012 roku sześciomiesięczne prze-
wodnictwo i koordynowanie prac Rady przejmuje Dania. 
Państwo, które przewodniczy Prezydencji odpowiada za or-
ganizację spotkań w ramach Unii Europejskiej oraz pełni ak-
tywną rolę na wielu polach jej działalności. Polska miała 
184 dni na prowadzenie negocjacji i rozwiązywanie proble-
mów, na pokazanie swojego oblicza, jako kraju nowoczes-
nego, kreatywnego i dynamicznego. W swoim programie na
czas prezydencji miała: umocnienie rynku wewnętrznego, po-
litykę sąsiedztwa (w tym zwłaszcza partnerstwo wschodnie)
zewnętrzną politykę energetyczną Unii Europejskiej oraz
ochronę środowiska.

W grudniu, pod koniec Polskiej Prezydencji wraz z innymi
dziennikarzami z Wielkopolski miałam zaszczyt gościć w Bru-

WYJAZD STUDYJNY DO EUROPARLAMENTU
Pierwszego maja 2004 roku Polska weszła do Unii
Europejskiej a wraz z nią: Estonia, Litwa, Łotwa,
Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta oraz Cypr.
Rola i pozycja Polski w Unii Europejskiej ciągle się
zmienia. W grudniu zakończyła się trwająca 
od pierwszego lipca 2011 roku Polska Prezydencja 
w Radzie Unii Europejskiej.

kseli. Wyjazd studyjny do siedziby Parlamentu Europejskie-
go w dniach od 5 do 8 grudnia 2011 został zorganizowany przez
posłankę do Parlamentu Europejskiego – Sidonię Jędrzejewską
– www.sidonia.pl. Uczestnicy wyjazdu w ramach PROGRA-
MU MEET YOUR MEP, który ma na celu przybliżenie pra-
cy posłów należących do Europejskiej Partii Ludowej oraz funk-
cjonowania tej frakcji w Parlamencie Europejskim mieli
okazję zwiedzić także Stałe Przedstawicielstwo Rzeczpospo-
litej Polskiej przy Unii Europejskiej, oraz Biuro Informacyj-
ne Województwa Wielkopolskiego. Nasza wielkopolska 
europosłanka Sidonia Jędrzejewska zapoznała nas z naj-
ważniejszymi kwestiami poruszanymi w Parlamencie Euro-
pejskim oraz ze swoją działalnością parlamentarną. Aktywność
posłanki głównie skupia się na kwestiach budżetu Unii Euro-
pejskiej. Pełni ona rolę sprawozdawcy całego unijnego
budżetu za rok 2011, ale bliska jest jej również tematyka zdro-
wia publicznego. Zaangażowała się w liczne działania na rzecz
badań nad rakiem, wcześniakami i wyrównywaniem różnic 
w dostępie do leczenia i opieki zdrowotnej w Europie. Dla mnie,
nauczyciela pracującego w Szkole Podstawowej nr 2 w Pusz-
czykowie szczególnie interesujące były kwestie związane z edu-
kacją. Dowiedziałam się, że Pani Poseł współpracuje ze
Szkolnymi Klubami Europejskimi – w Golinie, Trzemesznie
i Poznaniu. Obejmowała swoim patronatem liczne konkursy
związane z Unią Europejską np. Młodzi wiedzą o funduszach
– we współpracy w Urzędem Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego, Grupa EPL rozmawia ze studentami, Gra
Miejska AEGEE, Debaty Oxfordzkie – we współpracy z Uni-
wersytetem Warszawskim, Nowoczesna Polska –we współpra-
cy z parlamentarzystami z Wielkopolski, Twoja Rada dla Unii
oraz wiele konkursów szkolnych w Trzemesznie, Grodzisku
Wielkopolskim, w Golinie i w Poznaniu. Wśród programów
i inicjatyw budżetowych popieranych przez Sidonię Jędrze-
jewską znalazło się zwiększanie środków dla takich programów,
jak „Uczenie się przez całe życie”, który finansuje m.in. sty-
pendia Erasmus oraz Młodzież w Działaniu. 

W maju 2012 roku Sidonia Jędrzejewska zgodziła się
objąć swoim patronatem konkurs z wiedzy o Unii Europejskiej,
który będzie zorganizowany dla uczniów klas 0–III w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Puszczykowie. 

Aleksandra Lewandowska

Wolontariusze – uczniowie puszczy-
kowskich szkół – podczas zbiórki zebrali
1310 kg żywności, z której pracownicy

DZIĘKUJEMY!!!

MOPS przygotowali świąteczne paczki.
Do akcji włączyli się także pszczelarze
z Koła Pszczelarzy Mosina – Puszczy-

kowo, którzy dołożyli kilkadziesiąt słoi
miodu oraz mieszkaniec Puszczyko-
wa, który podarował kilkadziesiąt ramek
do zdjęć oraz ozdobnych drewnianych
łyżek. Te dary także zostały dołożone do
paczek. 

W akcję włączyli się także funkcjo-
nariusze Straży Miejskiej, którzy zwie-
źli żywność ze sklepów, w których pro-
wadzona była akcja. 

red

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jeszcze raz dziękują
wszystkim, którzy zaangażowali się w przedświąteczną zbiórkę
żywności oraz umożliwili jej przeprowadzenie (o akcji informowaliśmy
już w grudniowym numerze „Echa Puszczykowa”).
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SPORT

Turniej rangi Mistrzostw Europy w Szachach Szybkich ro-
zegrano w dniach 17 i 18 grudnia 2011 r. w Warszawie. 

„Szachy to gra, w której zmagają się rozumy. Kibicuję jej.
Rozum na ogół przegrywa, ale nie z rozumem. Przegrywa 
z brakiem rozumu” powiedziała podczas ceremonii otwarcia
znany reżyser filmowy profesor Krzysztof Zanussi.

Dwudniowe zmagania w szachach szybkich poprzedziły mist-
rzostwa w blitzu, które rozegrane zostały w piątek. 

Przy szachownicach zasiadło 747 zawodników i zawodni-
czek z 28 krajowych federacji szachowych. W zawodach wzięło
udział 147 zawodników posiadających tytuły mistrzów mię-
dzynarodowych, w tym 62 arcymistrzów.

Wojciech Niedbała rywalizował już po raz drugi w turnieju
rangi Mistrzostw Europy, z II kategorią i rankingiem ELO 1614,
sklasyfikowany został na 493 miejscu. W ciągu dwóch dni za-
wodnicy rozegrali 13 rund systemem szwajcarskim. Każdy za-
wodnik miał 15 minut na partię dla zawodnika, z dodawaniem
10 sekund na każde posunięcie. W sobotę rozegrano 8 rund, któ-
re trwały od godziny 9.30 do 21.00, a w niedziele 5 rund.

Reprezentant Puszczykowa zakończył turniej z wynikiem
5,5 pkt. (4 zwycięstw, 3 remisy i 6 przegranych) zajmując 503
miejsce w całym turnieju. red

SZYBKO W SZACHY 
W Mistrzostwach Europy w szachach szybkich pod
honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego oraz Parlamentu Europejskiego
uczestniczył reprezentant Puszczykowa. W zawodach
wystartował Wojciech Niedbała, uczeń klasy 2 a
Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina 
w Puszczykowie. 

Otwarty charakter imprezy, znakomity klimat obiektu,
komfortowe warunki i... cenne trofea zachęciły znakomite pary
deblowe i mikstowe do podjęcia sportowej rywalizacji.

Wszystkie mecze rozgrywane były od stanu 2:2 w secie, przy
stanie po jeden w setach grano super tie-break. Finał rozgry-
wano do dwóch wygranych setów. Rywalizacja odbywała się
na czterech kortach przez kilka godzin. W końcu wyłoniono
pary finałowe i tak, w rozgrywkach mikstowych triumfowała
para Małgosia Grzybek i Roger Kryzostaniak, natomiast w de-
blu Michał Dembiński i Krzysztof Jassem.

Z kronikarskiego obowiązku warto przypomnieć, że Michał
Dembiński obronił swój mistrzowski tytuł z poprzedniego roku,
w którym także sięgnął po najwyższe laury w parze z Grze-
gorzem Ganowiczem. W trakcie uroczystego zakończenia tur-
nieju v-ce prezes stowarzyszenia pan Darek M. Preisler po-
dziękował uczestnikom za udział w mistrzostwach i wręczył
zwycięzcom pamiątkowe puchary.

Końcowe Wyniki Mistrzostw – Mikst
1. Małgosia Grzybek i Roger Kryzostaniak
2. Jola Wieczorek i Janusz Wieczorek
3. Dorota Ratajczak i Waldek Brzeziański

Końcowe Wyniki Mistrzostw – Debel
1. Michał Dembiński i Krzysztof Jassem
2. Wojtek Bućko i Marek Malcher
3. Tomek Opala i Rafał Łukawski

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe jest jednym z naj-
starszych stowarzyszeń w naszym regionie i od wielu lat 
z żelazną konsekwencją organizuje wiele podobnych imprez, 
także w innych dyscyplinach sportu jak: badminton, siatków-
ka, windsurfing, bikejoring, snowboard, kajakarstwo, nar-
ciarstwo biegowe i zjazdowe odnosząc nie mniejsze sukcesy.

Więcej na temat stowarzyszenia można się dowiedzieć na
stronie www.ptspuszczykowo.pl

Współorganizatorem Mistrzostw tenisowych było Cen-
trum Tenisowe Angie, a fundatorem słodkich przysmaków fir-
ma pana Jacka Błaszkowiaka. Dr Point

RYWALIZOWALI NA KORTACH

W przeddzień ostatniego dnia 2011 roku na kortach
Centrum Tenisowego Angie w Puszczykowie zostały
rozegrane Tenisowe Mistrzostwa Puszczykowa 
w deblu i mikście amatorów. 



RAJD NORDIC WALKING
10 grudnia zawitali do Puszczykowa sympatycy chodzenia

z kijami.
Centrum Animacji Sportu zorganizowało Mikołajkowy

Rajd Nordic Walking. Zdecydowana większość uczestników
przybyła z własnymi kijami, ale byli też tacy, którzy kije wy-
pożyczyli w CAS. 

Trasa prowadziła urokliwymi ścieżkami leśnymi od punktu
Eko Info, dalej do Warty, potem wzdłuż rzeki do nowej pusz-
czykowskiej atrakcji – przystani. Tam na uczestników czekało
już wesołe ognisko, ciepła herbata i kiełbaski. Kiedy wszys-
cy już się posilili i nacieszyli ogniskiem – rajd ruszył w dro-
gę powrotną do Centrum Animacji Sportu. Na koniec każdy

z dzielnych zawodników otrzymał słodki upominek mikołaj-
kowy. Dla pracowników CAS największą nagrodą były uś-
miechnięte buzie i miłe słowa uczestników. Mamy nadzieję,
że spotkamy się jeszcze nie raz. 

TURNIEJ BRYDŻA
Również w sobotę 10 grudnia odbył się w Puszczykowie 

Mikołajkowy Turniej Brydża Sportowego. Wzięło w nim udział
20 par. Jak zwykle graczom gościny użyczyła Szkoła Podsta-
wowa nr 1. Pierwsze miejsce zajęła para Jerzy Bajka, Stanisław
Haręźlak, drugie miejsce – para Ewa Mielcarzewicz, Andrzej
Chmielewski, trzecie miejsce – para Aleksander Czwakiel, Piotr
Śmieliński. /CAS/jh

SPORT
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SPORTOWE MIKOŁAJKI

Po zakończeniu fazy grupowej zespoły zostały
zakwalifikowane do dwóch grup – finału A i finału B:

grupa A – zespoły, które w rozgrywkach grupowych zajęły 1
i 2 miejsce,

grupa B – zespoły, które w rozgrywkach grupowych zajęły 3
i 4 miejsce. 

I tak do grupy A zakwalifikowały się następujące drużyny
(w nawiasach stosunek punktów, potem setów wygranych do
przegranych). 1 miejsce – PTS I (9:0; 9:1), 2 miejsce – Wete-
rani (8:1; 9:2), 3 miejsce – Wyczesy (6:3; 6:4), 4 miejsce – MAS
(5:4; 7:5). Grupa B: 1 miejsce – Budowlanka (4:4; 5:5), 
2 miejsce – Żubry (3:6; 5:9), 3 miejsce – PTS II (2:7; 4:9), 
4 miejsce – L-2011 (0:9; 0:9). 

W sobotę 7 stycznia rozegrano kolejną rundę: L-2011 – Bu-
dowlanka 0:3, PTS II – Żubry 3:2, Weterani – Wyczesy 3:2, 
PTS I – MAS 3:0. Kolejna runda 21 stycznia. Rozpoczynamy
o 15:00 w sali gimnastycznej SP nr 1. Zapraszamy! /CAS/jh

GDZIE POGRAĆ 
W PING PONGA?

Centrum Animacji Sportu zaprasza amatorów tenisa
stołowego do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
nr 2. We wtorki od g. 17:30 do 19:00 do Państwa dyspo-
zycji będą trzy stoły. 

Więcej informacji pod numerem telefonu 666 851 382.
Zapraszamy! /CAS/jh

ZAJĘCIA DLA 
NAJMŁODSZYCH

W czwartki o g. 16:00 zapraszamy dzieci klas 1 – 3 szkół
podstawowych na gry i zabawy ogólnorozwojowe. Zajęcia od-
bywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2. 

Więcej informacji pod numerem telefonu 666 851 382.
Zapraszamy! /CAS/jh

W SIATKÓWCE FAZA 
GRUPOWA ZAKOŃCZONA








