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Dni Puszczykowa 2021 - inne, ale równie radosne

ZARZĄDZENIE NR 370/2021 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Puszczykowa w okręgu wyborczym nr 3
Na podstawie art. 385 oraz art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1319) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miasta Puszczykowa dla wyboru jednego radnego w okręgu
wyborczym nr 3.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 10 października 2021 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy,
stanowiący załącznik do Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze Miasta Puszczykowa.
wz. Wojewody Wielkopolskiego

Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek oraz Mirosław
Graf, Burmistrz Szklarskiej Poręby podpisali umowę
o współpracy miast.
osiągną najwyższy wskaźnik wyszczepialności mieszkańców
oraz główna nagroda 2 mln złotych dla gminy, która osiągnie
najwyższy poziom zaszczepienia w Polsce.
Koniec sierpnia szybkimi krokami zbliża nas także do jesieni
i nowego sezonu grzewczego. Tradycyjnie zachęcam więc, aby
ci którzy jeszcze tego nie uczynili pomyśleli o wymianie starego
pieca węglowego na nowocześniejszy system grzewczy. Mieszkańcy naszego miasta mogą skorzystać z dofinansowania
w ramach programu wymiany pieców węglowych funkcjonującego w Puszczykowie już od kilku lat (przypomnę, że byliśmy
pierwszą gminą w powiecie poznańskim, która wprowadziła
taki program). Od początku programu zlikwidowanych zostało
przeszło 180 tzw. kopciuchów. Uzyskanie dofinansowania nie
wyklucza starania się o wsparcie z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu
„Czyste Powietrze”, a dotacje można łączyć i skorzystać z obu
jednocześnie. Przy okazji przypominam, że w ramach programu „Czyste Powietrze” od przyszłego roku nie będzie można
otrzymać dofinansowania na zakup kotła węglowego. Jest to
możliwe tylko do końca tego roku.
Przypominam także wszystkim, którzy nie wzięli jeszcze
udziału w Narodowym Spisie Powszechnym, że mają na to już
tylko niespełna miesiąc. Termin mija bowiem 30 września.
Uczulam też puszczykowian, żeby nie bagatelizowali tego obowiązku, ponieważ udział w Narodowym Spisie Powszechnym
2021 jest obowiązkowy, a odmowa wzięcia w nim udziału skutkuje nałożeniem kary grzywny w wysokości do 5 tys. zł.
Zapraszam też wszystkich puszczykowian mieszkających na
terenie obwodu wyborczego nr 3 do wzięcia udziału w wyborach uzupełniających do Rady Miasta, które muszą się odbyć
z powodu śmierci radnego Władysława Hetmana. Wojewoda
wyznaczył ich termin na 10 października. Weźmy w nich udział,
ponieważ to nasz obywatelski obowiązek, ale także przywilej
uczestnictwa w demokratycznych wyborach.
Chcę także serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w plebiscycie Głosu Wielkoplskiego,
Osobowość Roku. Państwa zaufanie zaowocowało wyróżnieniem osobowość roku w powiecie poznańskim.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa
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I Wicewojewoda Wielkopolski
Aneta Niestrawska

Informacja na podstawie Komunikatu
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 5 sierpnia 2021 r.
Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz
ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych
(M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.
W związku z zarządzonymi na dzień 10 października 2021 r.
wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Puszczykowa
w okręgu wyborczym nr 3, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:
1)
komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2)
koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3)
komitetowi wyborczemu organizacji,
4)
komitetowi wyborczemu wyborców.
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji
wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Miasta Puszczykowa
za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 10 w rześnia
2021 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Puszczykowie więcej
niż jednej listy kandydatów na radnego.
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą
60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać
zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 27 września
2021 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu

wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu
głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji
w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do
dnia 5 października 2021 r.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który
w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Burmistrza Miasta Puszczykowa do dnia 1 października 2021 r.
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma
obow iązek sporządzenia i pr zed łożenia Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu I sprawozdania finansowego w terminie
3 miesięcy od dnia w yborów (tj. do dnia 10 stycznia 2022 r.).
Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków
finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały
wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.
Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań
dostępne są na stronach internetowych: poznan.kbw.gov.pl
oraz pkw.gov.pl.
O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy
podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.
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o dwuletniej przerwie znowu spotkaliśmy się na Dniach
Puszczykowa. Ze względu na pandemię były one inne od
dotychczasowych. Na szczęście aura okazała się dla nas bardzo
łaskawa, bo jeszcze kilka dni przed świętem prognozy nie napawały optymizmem. Koncerty Cleo, Macieja Maleńczuka
i Pawła Bączkowskiego zgromadziły liczną widownię, więc zaryzykuję stwierdzenie, że każdy znalazł coś interesującego dla
siebie, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Tegoroczne święto
miasta to koncerty, ale nie tylko. Dużym zainteresowaniem cieszyły się mobilne punkty: spisowy i szczepień oraz Urzędu Miejskiego „Twórzmy Klimat w Puszczykowie”. Zainteresowanie
informacjami dotyczącymi wymiany pieców było bardzo duże.
28 sierpnia był także bardzo uroczysty dla samorządu, ponieważ po 10 letniej współpracy podpisaliśmy z władzami Szklarskiej Poręby umowę, co oznacza, że to Miasto dołączyło do
grona naszych partnerskich gmin.
Korzystając z okazji chcę podziękować wszystkim, którzy
przygotowywali nasze wspólne święto, a puszczykowianom za
gremialne w nim uczestnictwo.
Kilka dni temu uczniowie puszczykowskich szkół, tak jak
w całym kraju, rozpoczęli nowy rok szkolny. Niestety, podobnie
jak zakończenie roku szkolnego, także i ono odbyło się w cieniu
koronawirusa. Dzieci spotkały się tylko z wychowawcami
w swoich klasach, a jedynie pierwszoklasiści mieli uroczystość
pasowania na uczniów. Rok szkolny 2021/22 będzie kolejnym,
w którym musimy mierzyć się z wyzwaniami związanymi z zapewnieniem naszym uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa.
To poważne wyzwanie, ale jestem przekonany, że bazując na
ubiegłorocznych doświadczeniach nauka stacjonarna będzie
przebiegała bez żadnych zakłóceń.
We wrześniu w naszych szkołach rusza akcja informacyjna
dotycząca szczepień przeciwko COVID-19 dedykowanych
uczniom w wieku 12-18 lat. W pierwszym tygodniu odbędą się
lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjnym, w drugim wychowawcy będą zbierali zgody rodziców i opiekunów na szczepienie dzieci, a w trzecim tygodniu
września odbędą się szczepienia.
Szczepionka dla dzieci, podobnie jak dla dorosłych jest darmowa i dobrowolna. Podczas szczepienia, oprócz profesjonalnej opieki lekarskiej, uczniom będą mogli towarzyszyć rodzice.
Gorąco zachęcam wraz z dyrektorami szkół wszystkich uczniów
i rodziców, aby zdecydowali się na te szczepienia. Jak wynika
z opracowań naukowych to najskuteczniejszy sposób walki
z pandemią, radykalnie zmniejsza też ryzyko ciężkiego przebiegu choroby czy możliwość zakażenia innych. Co najważniejsze,
jak dowodzą lekarze i naukowcy, szczepienia to najkrótsza droga do powstrzymania pandemii.
Korzystając z okazji bardzo dziękuje wszystkim puszczykowianom, którzy już się zaszczepili, także tej 50. osobowej grupie, która skorzystała z mobilnego punktu szczepień, który
działał podczas Dni Puszczykowa. To dowód na Państwa dojrzałość i troskę o zdrowie własne i innych. Dzięki temu, że jest nas
tak wielu, nasze miasto przez cały czas trwania ogólnopolskiego rankingu gmin, w którym brana jest pod uwagę liczba
mieszkańców zaszczepionych przeciwko koronawirusowi, plasuje się na czołowych miejscach w kraju. 31 sierpnia w pełni
zaszczepionych przeciwko COVID-19 było już 5 906 puszczykowian, czyli 61,6% mieszkańców. Te dany dawały nam 12. miejsce w kraju i trzecie, po Poznaniu i Wronkach, w Wielkopolsce.
Przypomnę też, że dzięki wszystkim, którzy się zaszczepili i zaszczepią nasze miasto może mieć też wymierne korzyści finansowe. Rząd przeznaczył dla gmin z najlepszymi wynikami nagrody finansowe. 100 tys. zł dla pierwszych 500 gmin, które
osiągną poziom 67% zaszczepienia swoich mieszkańców, 1 mln
zł dla gmin na terenie każdego z byłych 49 województw, które

Informacja na podstawie Komunikatu
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z 18 sierpnia 2021 r.
Komisarz Wyborczy w Poznaniu I, informuje, że w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Puszczykowa zarządzonych
na dzień 10 października 2021 r., przyjął zawiadomienia o utworzeniu trzech komitetów wyborczych:
KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW EWY MICHAŁEK-CIECHOMSKIEJ;
- skrót nazwy: KWW EWY MICHAŁEK-CIECHOMSKIEJ
- pełnomocnik: Iwona Janicka
KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW PIOTRA KRZYŻAŃSKIEGO;
- skrót nazwy: KWW PIOTRA KRZYŻAŃSKIEGO
- pełnomocnik: Piotr Krzyżański
KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA;
- skrót nazwy: KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA
- pełnomocnik: Izabella Magdalena Dolczewska
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 31. SESJI rady miasta puszczY kowa PRZEPROWaDZoNEJ 24 VIII 2021 R.

UCHWAŁA NR 288/21/VIII
w sprawie: Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.
§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowo, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Traci
moc Uchwała Nr 30/18/VIII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie: Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie
Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z 2019 r., poz. 5).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 19 ust.

4

3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020
r., poz. 2028), dalej jako Ustawa, obowiązkiem rady gminy jest uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków.
Zgodnie z art. 19 ust.1 Ustawy rada
miasta, na podstawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne,
przygotowuje Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając
o tym przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Wypełniając tę delegację ustawową, 25.05.2021 r. Rada Miasta Puszczykowa podjęła uchwałę Nr 273/21/ VIII
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz
przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Projekt Regulaminu, pismem z dnia
26.05.2021 r. nr RM.0008.1.2021, został
przekazany do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.
Postanowieniem z dnia 30.06.2021 r.
nr PO.RZT.71.35.2021 Dyrektor RZGW
w Poznaniu, zaopiniował przedłożony mu
projekt regulaminu, wskazując m.in. na
niezgodności z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w zakresie §3 pkt. 1, 2,
4; §10 ust. 2; § 14 ust. 6 przedstawionego
projektu regulaminu.
Rada Miasta Puszczykowa postanowiła uwzględnić wszystkie uwagi wskazane
w postanowieniu Dyrektora RZGW z dnia
30.06.2021 r. i zostały one uwzględnione
w zapisach Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie
miasta Puszczykowa.
Po uwzględnieniu w projekcie regulaminu uwag organu regulacyjnego, konieczne jest przedstawienie regulaminu
do zatwierdzenia przez Radę Miasta Puszczykowa.
UCHWAŁA NR 289/21/VIII
w sprawie ustalenia stawki opłaty za
korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie
Miasta Puszczykowa.
§ 1. Ustala się stawkę opłaty za korzy–

stanie przez operatorów i przewoźników
z przystanków komunikacyjnych usytuowanych na terenie Miasta Puszczykowa.
§ 2. Stawka opłaty za jedno zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym dla
środka transportu z liczbą miejsc siedzących, poza miejscem kierowcy:
1) mniejszą niż 22 miejsca wynosi 0,04 zł,
2) równą lub większą niż 22 miejsca wynosi 0,05 zł.
Uzasadnienie: W art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 1371; dalej jako Ustawa)
wprowadzono możliwość pobierania
opłat za korzystanie przez operatorów i
przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego. Stawka opłaty ustalana jest
w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 16 ust. 4 ww. Ustawy
wymaga zastosowania przy ustaleniu
wysokości stawki niedyskryminujących
zasad, zaś art. 16 ust. 5 przywołanej
Ustawy określa maksymalną wysokość
stawki tej opłaty, tj. 0,05 zł za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Przesłanką do ustalenia
innych stawek opłat są według ustawy
„niedyskryminujące zasady”. Pomimo
braku określenia tego pojęcia w Ustawie,
należy mieć na względzie jednolite poglądy, wyrażane w tym przedmiocie w
orzecznictwie sądowym, w którym wskazuje się, że pojęcie „dyskryminacja” oznacza odmienne traktowanie różnych podmiotów, które znajdują się w podobnej
sytuacji. Ustawa nie daje podstaw do
automatycznego przyjęcia, że dopuszczalne jest, aby taką samą opłatę uiszczał
przewoźnik realizujący przewóz dużymi
pojazdami o wysokiej masie
i przewożący kilkadziesiąt lub więcej
osób oraz przewoźnik wykonujący taki
sam przewóz samochodami zabierającymi kilku lub kilkunastu pasażerów. Byłoby to dyskryminujące dla tych ostatnich,
bowiem uczestniczyliby w kosztach
utrzymania przystanków tak samo jak
duże autobusy.
Mając na uwadze powyższe stawkę
opłaty zróżnicowano w zależności od
wielkości środków transportowych zatrzymujących się na przystanku, dzieląc te
środki na dwie grupy: mniejszą niż 22
miejsca siedzące i równą lub większą niż
22 miejsca siedzące, poza miejscem kierowcy. Powyższe zróżnicowanie wynika
z faktu, że większe pojazdy zabierają więcej pasażerów i mają większy wpływ na
zużycia infrastruktury przystankowej
i wielkość zabrudzeń. W związku z powyż
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szym dla środków transportu z większą
ilością miejsc siedzących zasadnym jest
przyjęcie maksymalnej stawki opłaty
w wysokości 0,05 zł, natomiast dla środków transportu z mniejszą ilością miejsc
siedzących przyjęcie obniżonej stawkę
opłaty w wysokości 0,04 zł za jedno zatrzymanie.
UCHWAŁA NR 290/21/VIII
w sprawie: określenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego
oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za
okres 3 miesięcy poprzedzających
dzień złożenia wniosku o dodatek
mieszkaniowy.
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego wnioskodawcy ubiegającego się
o przyznanie dodatku mieszkaniowego
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
Uzasadnienie: Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania
dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia
21 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2133 ze zm.; dalej jako Ustawa).
Ustawa ta reguluje, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy, określając tytuł
prawny, kryterium dochodowe i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego
w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, jako niezbędne
przesłanki uprawniające do otrzymania
dodatku mieszkaniowego. Zgodnie z art.
7 ust. 1 Ustawy dodatek mieszkaniowy
przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej
do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze
decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku
oraz inne niezbędne dokumenty. Wypłata
dodatków mieszkaniowych jest zadaniem
własnym gminy - art. 9a Ustawy.
Zgodnie z art. 7 ust. 1e Ustawy,
w brzmieniu nadanym ustawą z dnia
10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych
ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
(Dz. U. z 2021 r., poz. 11; dalej jako Ustawa
zmieniająca): „1e Rada gminy określa,
w drodze uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór
deklaracji, o której mowa w ust. 1”.
Zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 38 zdanie drugie Ustawy zmieniającej: „Uchwały rad gmin wchodzą w
życie z dniem 1 lipca 2021 r.”. Podkreślić
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również należy, że takie wejście w życie
przedmiotow ych uchwał rad gmin
(tj. „z dniem 1 lipca 2021 r.”) jest ściśle
skorelowane z terminami wejścia w życie
nowelizacji poszczególnych przepisów
Ustawy, dokonywanej mocą art. 11 Ustawy zmieniającej. Do tego dnia, zgodnie
z art. 11 pkt 11 w zw. z art. 51 pkt 4 Ustawy zmieniającej, obowiązywał art. 9 Ustawy, stanowiący, że wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego określa Rada Ministrów
w drodze rozporządzenia. W konsekwencji należy stwierdzić, że z dniem 1 lipca
2021 r. utraciło moc rozporządzenie wykonawcze do Ustawy, tj. rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie dodatków mieszkaniowych
(Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm), które
określało wzory ww. deklaracji i wniosku.
Wzory te obowiązywały zatem i powinny
być stosowane do dnia 30 czerwca 2021
r., a dopiero z dniem 1 lipca 2021 r. powinny wejść w życie wzory uchwalone
przez rady gmin. Koresponduje to również m.in. z dodawanymi do ustawy
z dniem 1 lipca 2021 r. przepisami art. 7
ust. 1c i 1d określającymi elementy, które
powinien zawierać przedmiotowy wniosek i deklaracja, czy też z nowelizowanym
brzmieniem art. 7 ust. 1 zdanie drugie
Ustawy (art. 11 pkt 7 lit. a i b Ustawy
zmieniającej).
UCHWAŁA NR 291/21/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie
przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie
w rejonie ul. Zygmunta Janaszka.
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie
przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości o powierzchni około 0,0891 ha,
wskazanej na załączniku graficznym do
niniejszej uchwały, z działki nr 161, obręb
Puszczykowo Stare, ark. mapy 5.
UCHWAŁA NR 292/21/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa, położonych przy ul.
Nadwarciańskiej.
§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie, w trybie bezprzetargowym, nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości (oznaczonych na załączniku graficznym
stanowiącym integralną część uchwały),
stanowiących własność Miasta Puszczykowa, położonych w Puszczykowie, oznaczonych jako: obręb Niwka, ark. mapy 10,
działka nr 968 o powierzchni 0,0040 ha,

dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare
Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
PO2P/00278353/9, działka nr 971/3 o powierzchni 0,2077 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr PO2P/00106661/5
oraz działka nr 971/4 o powierzchni
0,2723 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr PO2P/00173523/6, na czas
nieoznaczony, na rzecz AQUANET Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, polegającej na nieograniczonym, swobodnym, całodobowym prawie przechodu i przejazdu oraz dysponowaniem na cele projektowe, budowlane i eksploatacyjne związane
z lokalizacją na przedmiotowych częściach nieruchomości sieci wodociągowej
oraz z przesyłem wody.
Uzasadnienie: Regulacja polegająca
na ustanowieniu nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości przy ul.
Nadwarciańskiej na rzecz AQUANET Spółki Akcyjnej, związana jest z planowaną
inwestycją dotyczącą lokalizacji na przedmiotowej części nieruchomości sieci wodociągowej, do której będzie możliwe
przyłączenie projektowanego budynku
komunalnego na działce nr 971/4.
Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990
ze zm.), zawarcie umów użytkowania na
czas nieoznaczony następuje w drodze
przetargu. Rada może wyrazić zgodę na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.
Ustanowienie nieodpłatnego użytkowania na przedmiotowych częściach nieruchomości spowoduje prawne i formalne uregulowanie spraw związanych z doprowadzeniem przyłącza wodnego do
projektowanego budynku komunalnego
oraz z przesyłem wody.
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UCHWAŁA NR 287/21/VIII
w sprawie: współdziałania z Powiatem
Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów
zawierających azbest.
§ 1. Postanawia się współdziałać z Powiatem Poznańskim poprzez powierzenie
mu wykonywania zadania publicznego usuwania wyrobów zawierających azbest
na terenie Miasta Puszczykowa.
§ 2. Na prowadzenie zadania Miasto
Puszczykowo przekaże Powiatowi Poznańskiemu w 2021 r. dotację celową
w wysokości 7.000 zł.
Uzasadnienie: W 2002 roku Ministerstwo Gospodarki przyjęło „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest, stosowanych na terytorium Polski”. Program postawił sobie za cel
oczyszczenie w okresie 28 lat terytorium
Polski z azbestu i wyrobów azbestowych.
Od 2006 roku Starostwo Powiatowe
w Poznaniu stworzyło wspólny program
udzielania pomocy finansowej w likwidacji azbestu.
Corocznie gminy, będące udziałowcami programu, deklarują kwotę uczestnictwa. Starosta, w wyniku przetargu, wyłania wspólnego dla wszystkich gmin wykonawcę, który w sposób właściwy, bezpieczny dla środowiska demontuje wyroby i kieruje na właściwe składowisko
odpadów. Gminy przyjmują od mieszkańców wnioski o dofinansowanie do kwoty
limitu określonego w podpisywanym corocznie regulaminie. Gdy limit nie zostanie wyczerpany, Starostwo na koniec roku
zwraca pozostałą kwotę.
Program pokrywa 100 proc. kosztów
usunięcia wyrobów zawierających azbest.
Od 2006 roku, dzięki corocznemu
udziałowi w programie, z terenu Puszczykowa usunięto 221 412 kg tego wyrobu,
czyli 14 761 m².

UCHWAŁA NR 293/21/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej.
§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie
w dzierżawę na okres od 1.10.2021 r. do
30.09.2024 r. części nieruchomości położonej w Puszczykowie, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
prowadzi księgę wieczystą nr
PO2P/00023920/3, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 213 o całkowitej powierzchni 244 m², obręb Puszczykowo,
ark. mapy 3, o powierzchni przeznaczonej

cd. na str 6
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UCHWAŁA NR 294/21/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej 63.
§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie
w dzierżawę na okres od 1.11.2021 r. do
31.10.2024 r. części nieruchomości położonej w Puszczykowie, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
prowadzi księgę wieczystą nr
PO2P/00249293/8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 687 o całkowitej powierzchni 185 m², obręb Puszczykowo,
ark. mapy 6, o powierzchni przeznaczonej
do oddania w dzierżawę 36 m², wskazanej
na załączniku graficznym do niniejszej
uchwały, jako teren przylegający do posesji - z przeznaczeniem pod ekspozycję
kwiaciarni oraz miejsce parkingowe dla
klientów.
UCHWAŁA NR 295/21/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/18/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
§ 1. W Uchwale Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018
r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, zmienionej Uchwałą Nr 10/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 r., zmienia się treść § 1, który
otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną
w składzie:
1) Przewodniczący Komisji: 		
Ryszard Teuschner
2)
Zastępca Przew. Komisji:
Piotr Guziałek
3)
Członkowie Komisji:
Mariusz Frąckowiak
Uzasadnienie: Zgodnie z § 50 ust. 1
Statutu Miasta Puszczykowa, Komisja Re
wizyjna składa się z Przewodniczącego,
Zastępcy Przewodniczącego oraz członków (...). W celu uzupełnia składu osobowego o zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zachodzi konieczność
zmiany Uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
UCHWAŁA NR 296/21/VIII
w sprawie: Regulaminu przyznawania
stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendiów dla uzdolnionych
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uczniów w ramach: Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży Pobierających Naukę w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych na Terenie Miasta Puszczykowa,
którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 136/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22
czerwca 2016 r. w sprawie: Regulaminu
przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016
r., poz. 4276).
UCHWAŁA NR297/21/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 159/20/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej
i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo,
arkusz 9, 10, 13.
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr 159/20/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28
kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza,
ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza
i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb
Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 w ten sposób, że:
1) dotychczasowa treść § 1 otrzymuje
nowe następujące brzmienie:
„§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta
Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13, którego granice
oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.
2. Dopuszcza się rozdzielenie obszaru
opracowania projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kaspro–
wicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 na trzy
części:
1) część A – tereny położone w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza, Langego, Żupańskiego i
Libelta,
2) część B – tereny położone pomiędzy ulicami: Langego, Kasprowicza, Libelta i Żupańskiego
3) część C - tereny położone pomiędzy
ulicą Wysoką a granicą terenów należą–
cych do Wielkopolskiego Parku Narodowego wzdłuż cmentarza oraz strefą wokół węzła komunikacyjnego - ulica Wysoka

- Poznańska - według oznaczeń w załączniku graficznym, który stanowi integralną
część nin. uchwały.
3. Dopuszcza się prowadzenie dalszej
procedury planistycznej dla części A, B i C
w trzech oddzielnych etapach.”
UCHWAŁA NR 298/21/VIII
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony
dla Miasta Puszczykowa” Klubowi Piłkarskiemu „LAS” Puszczykowo.
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje
tytuł „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa”
Klubowi Piłkarskiemu „LAS” Puszczykowo,
za szczególnie zasłużoną dla Miasta Puszczykowa działalność.
UCHWAŁA NR 299/21/VIII
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużona
dla Miasta Puszczykowa” Pani Małgorzacie Ostrowskiej.
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje
tytuł „Zasłużona dla Miasta Puszczykowa”
Pani Małgorzacie Ostrowskiej, za szczególnie zasłużoną dla Miasta Puszczykowa
działalność.
UCHWAŁA NR 300/21/VIII
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
§ 1. Skarga uznana za bezzasadną.
UCHWAŁA NR 301/21/VIII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr
227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.
Uzasadnienie
Dochody
1. W dziale 756: Zwiększono przychody z podatku PCC o kwotę 219.738,25 zł.
2. W dziale 801: Wprowadzono dochody z tytułu odszkodowania za zalanie
szkoły podstawowej nr 2 w kwocie
255.000 zł.
3. W dziale 851: Zwiększono dochody
w związku z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 16.120 zł.
4. W dziale 852: Wprowadzono środki
w kwocie 13.368,02 zł na realizację programu realizowanego przez MOPS:
„Wspieraj Seniora”; wprowadzono dotację celową w kwocie 3.701,61 zł na dodatki dla pracowników socjalnych.
5. W dziale 852: Zwiększono dotacje
celowe o kwotę 310 zł na realizację zadań
związanych z przyznawaniem Karty Dużej
Rodziny.
6. Zmniejszono dotację z UE o kwotę
288.237,88 zł na realizację projektu
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo,
Suchy Las”.
Wydatki
1. W rozdziale 75023: wykreślono wy–
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datki w kwocie 150.000 zł na realizację
projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców” (z uwagi na nieotrzymanie wnioskowanego dofinansowania);
2. W rozdziale 80101: Wprowadzono
wydatki w kwocie 130.000 zł na usuwanie skutków zalania szkoły podstawowej
nr 2, przesunięto kwotę 10.000 zł do rozdziału 85401.
3. W rozdziale 80113: Zwiększono wydatki o kwotę 25.000 zł na transport dzieci z niepełnosprawnościami do szkół
w Poznaniu i Mosinie.
4. W rozdziale 85195: Zwiększono wydatki o kwotę 16.120 zł na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARSCoV-2 oraz na zadanie związane z promocją szczepień.
5. W rozdziale 85219: Zwiększono wy–

datki na wynagrodzenia o kwotę 3.701,61
zł (w związku z otrzymaną dotacją celową).
6. W rozdziale 85230: Przesunięto
kwotę 3.342,01 zł do rozdziału 85295.
7. W rozdziale 85295: Zwiększono wydatki o kwotę 16.710,03 zł na realizację
programu realizowanego przez MOPS:
„Wspieraj Seniora”.
8. W rozdziale 85401: Zwiększono wydatki na energię o kwotę 10.000 zł.
9. W rozdziale 85503: Zwiększono wydatki o kwotę 310 zł na realizację zadań
związanych z przyznawaniem Karty Dużej
Rodziny.
10. W rozdziale 85508: Zwiększono
wydatki o kwotę 30.000 zł na opłaty z tytułu umieszczenia w rodzinie zastępczej.
11. W rozdziale 90005: Zwiększono
wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł –
na dotacje na likwidacje niespełniających
norm pieców na paliwa stałe.

12. W rozdziale 90015: Zwiększono
wydatki o kwotę 81.500,37 zł wydatki na
utrzymanie oświetlenia ulicznego (konserwacje i energię elektryczną).
Wobec powyższego podjęcie uchwały
następującej treści jest uzasadnione.
UCHWAŁA NR 302/21/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 226/20/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Puszczykowa na lata 20212028.
Pełne treści uchwał z załącznikami
dotepne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie: tinyurl.com/2k6rh8x5

SESJA WE WRZEŚNIU
Informujemy, że 32. sesja Rady Miasta Puszczykowa, odbędzie się 28.09.2021 r. o godz. 17.00. Sesja zostania przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi na ten dzień obostrzeniami, o czym będziemy informować na stronie internetowej Miasta.
Zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad w Internecie, która będzie dostępna pod adresem: http:www.puszczykowo.pl/
sesja.
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 tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: biurorady@puszczykowo.pl.

SAMORZĄD

cd. ze str. 5
do oddania w dzierżawę 18 m², wskazanej
na załączniku graficznym do niniejszej
uchwały, jako teren przylegający do posesji - z przeznaczeniem pod rampę wjazdową oraz schody wejściowe do budynku
przedszkola.

Sierpniowe posiedzenia komisji rady miasta
17 sierpnia
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Spotkanie z dyrektorami SP nr 1
i SP nr 2:
- informacja o rekrutacji do szkół,
- przygotowanie do nowego roku
szkolnego 2021/2022.
2. Dni Puszczykowa 2021 –
informacje.
3. Bieżąca działalność:
- Referat Promocji, Kultury
i Turystyki,
- samodzielne stanowisko ds. sportu.
4. Zapoznanie się z projektem szatni
na terenie sportowo-rekreacyjnym przy
ul. Kościelnej.
5. Informacje dot. możliwości utworzenia stacji rowerowych w Puszczykowie.
6. Omówienie wniosku w sprawie nadania patronatu skwerowi przy ul. Poznańskiej.
Komisja opiniująca wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych
1. Rozpatrzenie wniosków o przyzna
nie tytułów honorowych.
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18 sierpnia
Komisja Rewizyjna
1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza
Miasta Puszczykowa.
19 sierpnia
Komisja Spraw Społecznych
1. Zaopiniowanie projektu uchwały
ws. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku
o dodatek mieszkaniowy.
23 sierpnia
Komisja Budzetu i Rozwoju Miasta
1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
2. Omówienie możliwości wprowadzenia dodatkowych kursów autobusów
w weekendy.
3. Wstępne informacje na temat
możliwości utworzenia stacji rowero-

wych w Puszczykowie – koszty, procedury.
30 sierpnia
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
1. Informacje na temat możliwości
utworzenia stacji rowerowych w Puszczykowie – spotkanie z przedstawicielem ZTM.
2. Koncepcja przebudowy ulicy Poznańskiej.
31 sierpnia
Komisja Ochrony Środowiska
1. Spacer ul. Poznańską - w trakcie
spaceru zastanowimy się, gdzie możemy
ulokować zieleń i miejsca odpoczynku
dla mieszkańców i nasze wnioski staną
się rekomendacjami do planu przebudowy ulicy Poznańskiej.
2. Opracowanie rekomendacji dotyczącej przetargów/wykonawców prac na
terenach zielonych.
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osobowość roku dla burmistrza andrzeja Balcerka

G

remont ul. Jackowskiego zakończony

P

łos Wielkopolski, corocznie organizuje ogólnopolski plebiscyt Osobowość Roku, wyłaniając osoby których aktywność w sposób szczególny wpłynęła na naszą rzeczywistość.
Burmistrz Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek otrzymał
w tym plebiscycie wyróżnienie Osobowość Roku w powiecie
poznańskim w kategorii polityka, samorządność i społeczność
lokalna. Serdecznie gratulujemy!
W tym roku odbyła się 4. edycja plebiscytu Osobowość
Roku. Wyróżnienia były przyznawane w pięciu kategoriach:
Biznes, Działalność społeczna i charytatywna, Kultura, Polityka,
samorządność i społeczność lokalna oraz Nauka.

oznańska firma Budromel zakończyła remont ul. Jackowskiego. W ramach prac sfrezowana została istniejąca warstwa ścieralna oraz położona nowa. Zakres prac, prowadzonych na odcinku ok. 387 m, obejmował także regulację pionową wszystkich kratek ściekowych, wyregulowanie ścieku przykrawężnikowego, wykonanie w istniejącej lokalizacji jednego
progu zwalniającego, likwidację istniejącego drugiego progu

zwalniającego. Remont jezdni ul. Jackowskiego miał na celu
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę
parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej.
Miasto Puszczykowo otrzymało na tę inwestycje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości
109.668 zł, co stanowiło połowę wartości całej inwestycji.

red.

red.

N

ie spisałeś się przez Internet? Spisz się na infolinii
spisowej!
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września br. W spisie można wziąć udział na wiele sposobów.
Podstawową i najwygodniejszą metodą przekazania danych spisowych dla respondentów jest wypełnienie formularza
spisowego za pomocą aplikacji udostępnionej na stronie:
https://spis.gov.pl/.
Istnieje również możliwość spisania się w Urzędzie Miejskim, przy ul. Podleśnej 4 w Puszczykowie, na specjalnie w tym
celu utworzonym stanowisku komputerowym.
Dla respondentów, którzy nie mają możliwości spisania się
przez Internet lub udania się do urzędu gminy pozostaje jeszcze jedno rozwiązanie – spis poprzez infolinię.
Jak to zrobić? Wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99
99 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).
Połączysz się z konsultantem infolinii spisowej, z którym
wypełnisz formularz spisowy. Po tym już nikt nie zgłosi się do
Ciebie w celu realizacji obowiązku spisowego.
Zadzwoń do nas!
Uwaga! Jeżeli nie wypełnisz formularza przez Internet lub
nie spiszesz się na infolinii zadzwoni do Ciebie rachmistrz z numerów 22 828 88 88 i 22 279 99 99 lub przyjdzie przeprowadzić wywiad bezpośredni.
Pamiętaj, że udzielenie odpowiedzi rachmistrzowi spisowemu jest obowiązkowe (ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., art. 17a, ust. 1-3)
Czas na samodzielny spis masz do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz.
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Czas na samodzielnie spisanie się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 masz do momentu, gdy
skontaktuje się z Tobą rachmistrz – nie czekaj do 30 września!
Pamiętaj, że udział w spisie to twój obowiązek.
Rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne. Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały
się samodzielnie przez Internet lub telefon na infolinii spisowej.
W przypadku wywiadów telefonicznych, niezależnie od województwa, rachmistrzowie dzwonią z numerów: 22 828 88 88
lub 22 279 99 99. Rachmistrz może również zapukać do drzwi
naszego mieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.
Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.,
nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza
to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje
się z nami rachmistrz.
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 jest
obowiązkowy, a odmowa wzięcia w nim udziału skutkuje
nałożeniem kary grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Dodatkowo tym, którzy udzielą odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym, grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.
Jak zweryfikować tożsamość rachmistrza?
► poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na
stronie https://spis.gov.pl/,
► dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99,
(po uzyskaniu połączenia wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza).
Każdy rachmistrz posiada identyfikator, którym legitymuje się na prośbę respondenta. Po pozytywnej weryfikacji
tożsamości rachmistrz przeprowadzi spis.
(źródło: spis.gov.pl)

MOBILNY PUNKT SPISOWY będzie działał podczas
LIGI FOODTRUCKÓW, 11 września (sobota)
w godz. 17.00-20.00 na terenie sportowo-rekreacyjnym
przy ul. Kościelnej w Puszczykowie

RDR z czerwonaka wykona ul. Prusa

F

irma RDR z Czerwonaka złożyła nakorzystniejszą ofertę na
budowę ul. Prusa i to ona będzie wykonawcą tej inwetycji.
W jej ramach na ok. 153-metrowym odcinku powstanie nowa
jezdnia ze zjazdami na posesje. Zakres prac obejmuje także
budowę chodnika o szerokośći 2 metrów oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Firma RDR wykona także oznakowanie
poziome i pionowe na całym odcinku ul. Prusa.
Za wykonanie tych prac Puszczykowo zapłaci ok. 524 tys
zł, a wykonwaca ma na realizację zadania 4 miesiące.

INWESTYCJE

INFORMACJE
SAMORZĄD

spisz się – masz czas tylko do końca września

red.

prace na ul. Tulipanowej rozpoczęte

Z

akład Robót Drogowych Marek Dachtera rozpoczął prace
na budowie ulicy Tulipanowej. W zakres prac wchodzi budowa ulicy Tulipanowej o łącznej długości 219 m oraz budowa
kanalizacji deszczowej. Na odcinku objętym opracowaniem
zaprojektowano obustronny chodnik o szerokości 2 m.
Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej, skąd trafią do istniejącej
sieci kanalizacyjnej. Realizacja tej inwestycji będzie kosztowała
Miasto 636.830 zł.

red.

trwa budowa mostu na warcie

R

uch wahadłowy i jazda tylko jednym pasem jezdni, tak wciąż
odbywa się ruch samochodowy na moście na Warcie w Rogalinku. Nowa pięcioprzęsłowa przeprawa o długości 315,5 m
i najwyższej klasie nośności „A” połączy trasę między Mosiną
a Kórnikiem. Inwestorem jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a wykonawcą firma Skanska. Wartość kontraktu
to ponad 63 mln zł, z czego blisko 52 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Koniec prac zaplanowano na październik 2022 r.

red.
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Wakacyjne zajęcia za nami

J

oraz film dla młodzieży z Puszczykowem w tle.
Mamy nadzieje, że dobrze się z nami bawiliście podczas
wakacji. Tymczasem – do zobaczenia w bibliotece !

KULTURA

BM CAK

KULTURA

ak miło w lekko chłodny już wieczór usiąść z kubkiem ciepłej
herbaty i powspominać wakacyjne, pełne słońca chwile. A
mamy co wspominać ! Za nami seria zajęć „Bajanie na zielonym
dywanie” dla młodszych i starszych dzieci. Podczas wspólnego
bajania śpiewaliśmy piosenki, poznawaliśmy relaksujące wierszyki, sialiśmy, bawiliśmy i odkrywaliśmy świat plastycznych
inspiracji. Wszystkie zajęcia były inspirowane książkami, które
można wypożyczyć w naszej bibliotece. Każda z nich była pretekstem do wkroczenia w świat wyobraźni, gdzie wszystko jest
możliwe – bycie piratem, teleportowanie się na plażę, ganianie
z malutką wiewiórką po niezwykłym lesie.
Nasze bajanie to również ćwiczenie dużej i małej motoryki,
ćwiczenia lewopółkulowe, multisensoryczne elementy zajęć
i logorytmiczne zabawy. Już tęsknimy za naszymi zajęciami.
Jeśli Wy też to nie martwcie się – od października planujemy
powrót naszych stałych całorocznych zajęć.
Podczas wakacji zapraszaliśmy mieszkańców Puszczykowa
na letnie kino plenerowe. Oglądaliśmy klasyczne horrory

Taniec intuicyjny

W

arsztaty tańca intuicyjnego to spotkanie ze samym sobą
w ruchu, który umożliwia dotarcie do głęboko zakorzenionych emocji i przekonań. Poprzez pełny uważności, na zmianę delikatny i energiczny ruch odblokowujemy przepływ energii w ciele, docieramy do głęboko zakopanych urazów, uwalniamy je nadając ruchom płynności, a życiu lekkości. Nie uczymy
się układów choreograficznych, tylko podążamy za ciałem
w tanecznej medytacji – czasem pełnej głębokiego skupienia,
a czasem żywiołowej radości płynącej prosto ze źródła naszego
życia.
Zajęcia są odpowiednie dla wszystkich, którzy chcą nawiązać głębszy kontakt ze sobą poprzez własny rdzeń ze wszystkimi stworzeniami zanurzonymi we wspólnej rzece życia. Nie ma
znaczenia poziom kondycji fizycznej – każdy uczestnik sam decyduje o intensywności i zakresie ruchu.
Podczas półtoragodzinnego spotkania wraz z oddechem
skierujemy uwagę do wewnątrz, delikatnie rozruszamy wszystkie części ciała, otworzymy klatkę piersiową równocześnie
otwierając się na innych, nabierzemy ochoty na nowe doświadczenia życiowe rozbudzając spontaniczność.
Jeśli:
- wstajesz rano bez energii i radości
- czujesz, że stres i lęk stale Ci towarzyszą
- odczuwasz bóle w ciele
- codzienność Cię przytłacza
- cierpisz na spadki nastroju i stany depresyjne
- brakuje Ci motywacji do działania
- szukasz celu życiowego
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- chcesz poprawić jakość swojego życia zapraszam Cię na
regularne spotkania w tańcu, gdzie razem odnajdziemy radość,
spokój, motywację, zdrowie, energię i pasję.

Prowadząca: Iwona Grenda
- muzyk – multiinstrumentalistka i pieśniarka (założycielka
i liderka zespołu Projekt Kobieta), muzykolog, muzykoterapeutka i choreoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem
w pracy z ludźmi w różnym wieku, również z osobami niepełnosprawnymi. W swoich zajęciach stosuje metodę intuicyjną
wychodząc z serca, a muzyki i ruchu używając jako narzędzia
pomagającego odnaleźć harmonię w życiu.
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KULTURA

P

rojekt „Dziedzictwo kultury materialnej Puszczykowa i okolic w obrazach/
impresjach artystów przenosi nas do
Puszczykowa i Ludwikowa z czasów
świetności letniskowej i uzdrowiskowej,
na początek XX wieku. Opowieści o tamtych czasach zostaną przekazane w bardzo indywidualnych impresjach malarskich.
Zaprosiliśmy do projektu dwie grupy
artystów: ze Związku Polskich Artystów
Plastyków, Polska Sztuka Użytkowa,
Okręg w Poznaniu i Koła lekarzy malujących przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej.
Zaproponowaliśmy im spacery plenerowe z przewodnikiem historycznym (Robert Kiszkurno), których celem było odkrycie, najpierw przez samych artystów,
a następnie przez odbiorców ich prac
artystycznych, bogactwa kultury materialnej związanej z wypoczynkiem nad
Wartą oraz leczeniem uzdrowiskowym
w Puszczykowie i okolicach.
Puszczykowo zdobyło sobie swoją
popularność letniskową i uzdrowiskową
już u progu ubiegłego wieku dzięki unikatowym walorom klimatycznym i przyrodniczym. Sosnowe lasy były idealnym miejscem do leczenia ludzi chorych na gruźlicę, a Warta upragnionym miejscem ukojenia i letnich kąpieli wodnych i słonecznych. To tutaj na wzór niemieckich
„Walderholungsstatten” powstały tzw.
„leśne uzdrawialnie” wybudowane w samym środku lasu przez „Towarzystwo
opieki nad chorymi robotnikami w Poznaniu”. Również tutaj bogaci i świadomi
dobrych warunków dla utrzymania zdrowia mieszkańcy Poznania zaczęli budować nad Wartą swoje letnie rezydencje.
Puszczykowo do dziś zachwyca willową zabudową i planem
urbanistycznym, który wpisuje się we wzorzec przedwojennego kurortu. W naszym projekcie o jego początkach będą opowiadały obrazy, które będzie można zobaczyć na wystawie
w Willi Mimoza w Puszczykowie. Zapraszamy zatem na wernisaż, który odbędzie się w sobotę, 18 września o godzinie 16.00.

Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Miasta Puszczykowa i z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a jego partnerem jest między innymi Biblioteka Miejska
Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie.

		
Malgorzata Ornoch-Tabędzka

lektorat języka francuskiego

ługo wyczekiwane, inne niż zwykle, ale nadal pełne dobrej
zabawy – Dni Puszczykowa. W tym roku zamiast wspólnie
witać lato, żegnaliśmy wakacje. Mimo pewnych obaw pogoda
dopisała, a nawet rozpieszczała nas słonecznym dniem i rześkim wieczorem. Dobre nastroje uczestników, energia wykonawców i ładna pogoda stworzyły wyjątkową aurę tego dnia.
Na scenie wystąpiła dla nas Cleo. Piosenkarka, ciesząca się
ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży, ale mająca
też spore grono dorosłych fanów, zaśpiewała dla nas swoje
największe przeboje. Było kolorowo i radośnie, a taneczny klimat udzielił się publiczności. Kolejny koncert w wykonaniu
Pawła Bączkowskiego był o wiele bardziej nastrojowy. Nostalgiczne piosenki o marzeniach i tęsknotach za spokojnym życiem, miłością i dobrem pozwoliły słuchaczom odpocząć po
energetycznym występie Cleo. Przy dźwiękach gitary można
było wyciszyć się i „pobujać”. Ostatni na scenie zagościł Maciej
Maleńczuk. Rockowy bard z Krakowa nie zawiódł fanów. Mocne brzmienie, kąśliwe i ironiczne teksty, komentarz do naszej
rzeczywistości, która niby się zmienia, ale w sumie pozostaje
zawsze w jakiś sposób taka sama, to wszystko złożyło się na
koncert pozostawiający nas z własnymi przemyśleniami. Całość
poprowadził dla nas Mariusz Frąckowiak, a piękne zdjęcia zawdzięczamy Ali Brączkowskiej. Bardzo dziękujemy!
Dni Puszczykowa to zawsze wiele pracy dla naszych wspaniałych strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie, policjantów z Komisariatu Puszczykowo oraz Straży Miejskiej. W tym roku strażacy i policjanci włożyli szczególnie dużo
pracy i serca w obchody święta miasta. OPS Puszczykowo nie
tylko dbało o nasze bezpieczeństwo, ale i chętnie pokazywało
najmłodszym uczestnikom wydarzenia swój sprzęt i pojazdy.
Opowiadali o swojej służbie, zasadach udzielania pierwszej pomocy, przypominali o zastosowaniu AED. Policjanci dbali o nasze bezpieczeństwo i porządek na terenie wydarzenia oraz
bezpieczeństwo na drodze na terenie całego Puszczykowa.
Spory ruch związany z koncertami oraz śliska nawierzchnia
i coraz szybciej zapadający zmrok to czynniki sprzyjające wydarzeniom drogowym. Na szczęście obyło się bez nich, duża
w tym zasługa policji. Nie ma nic cenniejszego niż zdrowie
i bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych. Dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim służbom mundurowym, dziękujemy całej OSP Puszczykowo, policji z Komisariatu Puszczykowo, Straży Miejskiej za zaangażowanie i pomoc przy organizacji
naszego święta.
Pośród bawiących się tego dnia uczestników koncertów
można było spotkać kilka uśmiechniętych osób kwestujących
na rzecz małej Marysi Drożdżyńskiej z Brenna chorej na SMA1.
Mamy nadzieję, że kwesta podczas dni Puszczykowa przyczyni
się do zasilenia konta zbiórki i osiągnięcia celu. Na stronie internetowej: siepomaga.pl/maria nadal trwa zbiórka.
Za opiekę nad strefą gastronomiczną dziękujemy wyjątkowej restauracji Leśna Przyjęcia. Trafiliście przez żołądki do naszych serc. Apetyczne menu i wspaniała obsługa – to właśnie
to czego potrzeba głodnemu gościowi.
W tym roku, ze względów bezpieczeństwa, zrezygnowali
śmy z tradycyjnej formy pikniku, do której mamy nadzieję wró–

cić za rok. W tym roku były z nami mobilne punkty: szczepień
i narodowego spisu powszechnego oraz punkt Urzędu Miejskiego „Twórzmy Klimat w Puszczykowie”, w którym udzielano
informacji o dotacjach na wymianę pieców. Mamy nadzieję, że
punkty okazały się dla Państwa bardzo przydatne i ten kto jeszcze nie miał okazji, skorzystał z ich obecności.
W ramach akcji szczepień przeciwko Covid-19 podczas Dni
Puszczykowa zagościł mobilny punkt szczepień. Szczepienia
realizowane były bez zapisów, jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson. Operatorem medycznym był Szpital
Podolany – Poznańskie Centrum Otolaryngologii. Podczas kilkugodzinnego dyżuru na szczepienia zgłosiło się 50 osób.
W Puszczykowie na dzień 30 sierpnia zaszczepionych jest
61,7% mieszkańców, co plasuje nas na 3 miejscu w województwie wielkopolskim oraz 12 w kraju.
Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2021 (NSP 2021), w którym udział jest obowiązkowy. Podczas
Dni Puszczykowa rachmistrzowie w Mobilnym Punkcie Spisowym już od południa służyli pomocą wszystkim chętnym. Ilość
osób, które przyszły się spisać przewyższyły nasze oczekiwania.
Zostało spisanych 157 osób, co daje łączny wynik 47% spisanych mieszkańców.
Ogromną popularnością cieszył się namiot z konsultacjami
na temat dotacji. Kolejka do namiotu ustawiła się już na godzinę przed wyznaczoną porą uruchomienia punktu. Panie z urzędu miejskiego informowały zainteresowanych mieszkańców jak
skorzystać z dotacji miejskiej na wymianę pieca i jak połączyć ją
ze wsparciem z programu Czyste Powietrze. W tym samym
punkcie można też było złożyć obowiązkową dla właścicieli nieruchomości deklarację na temat sposobu ogrzewania budynku.
Wpłynęło 21 takich deklaracji - dla porównania od wejścia
w życie przepisów (1 lipca br.) do Urzędu Miejskiego złożono
ich dopiero 68. Osoby, które nie mogły w tym dniu skorzystać
z konsultacji serdecznie zapraszamy do urzędu oraz do Centrum EkoInfo w Willi Mimoza.
Podczas tegorocznych Dni Puszczykowa byliśmy świadkami
historycznego dla miasta Puszczykowa wydarzenia – podpisania umowy o współpracy partnerskiej z miastem Szklarska Poręba. Burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf wraz z małżonką zachęcał wszystkich zgromadzonych podczas Dni Puszczykowa do odwiedzin Szklarskiej Poręby i zapoznania się z jej
urokliwymi zakątkami. Jeden z nich – wodospad Kamieńczyk
mogliśmy zobaczyć na obrazie, który ofiarował na ręce burmistrza Puszczykowa. Z okazji 10-lecia współpracy między miastami burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek wręczył naszym
szanownym gościom okolicznościowy prezent w postaci szklanej statuetki – Puszczyka.
Wszystkim uczestnikom wydarzenia, którzy byli z nami,
mieszkańcom Puszczykowa i okolic dziękujemy za miłą atmosferę i wspólną zabawę . Do zobaczenia za rok!

Urząd Miasta Puszczykowa oraz
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz
Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie

Stowarzyszenie
Puszczykowo-Châteaugiron
tradycyjnie
zaprasza
dzieci,
młodzież
i dorosłych na kursy języka francuskiego, które po wakacyjnej przerwie zostaną wznowione
we wrześniu. Lekcje odbywać się będą raz w tygodniu w udostępnionej nam sali szkolnej
przy ulicy Wysokiej 1. Wsparcie Urzędu Miejskiego powoduje, że dla mieszkańców
Puszczykowa kursy te są bardzo atrakcyjne cenowo. Naszych „starych” uczniów proszę
o potwierdzenie chęci kontynuacji spotkań, bardzo serdecznie zapraszamy nowych. Czekamy na
zgłoszenia pod adresami: laricot@wp.pl oraz francja.kotynia@wp.pl lub telefonicznie: 604 578 496
– Małgorzata Derengowska, 602 683 177 – Paweł Kotynia.
Małgorzata Derengowska
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KULTURA

Dni Puszczykowa 2021

Puszczykowo w impresjach

DNI PUSZCZYKOWA 2021
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fot. Ala Brączkowska

INFORMACJE 2021
DNI PUSZCZYKOWA

Zdjęcia: Ala Brączkowska
Po zeskanowaniu kodów QR można obejrzeć więcej
zdjęć z Dni Puszczykowa 2021 autorstwa Ali Brączkowskiej.
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Znajdź przyczynę swoich dolegliwości

Czym jest PESSAR?
Super gadżet w terapii zaburzeń statyki dna miednicy i różnego rodzaju nietrzymania moczu. Został zaprojektowany,
żeby poprawić komfort życia. Wprowadzony do pochwy podtrzymuje narządy miednicy mniejszej, łagodzi dolegliwości obniżenia/wypadania narządów, ale też zapobiega pogłębianiu
się dysfunkcji, a nawet może pomóc w zmniejszeniu się stopnia
obniżenia. Pessar wspiera aktywacje mięśni dna miednicy, ponieważ bez zwiększonego nacisku mogą lepiej generować napięcie.

nu. Powodują one nietrzymanie moczu, obniżenie narządów,
wulwodynię, dyspareunię, zaburzenia kontroli pęcherza, bolesne współżycie, bolesne miesiączki, owulacje itd.
Nietrzymania moczu zaś doświadcza około 25-45 proc. kobiet, w zależności od grupy wiekowej. Ale i co piąty mężczyzna
obserwuje u siebie kłopoty z prawidłowym oddawaniem moczu, w tym z jego utrzymywaniem.
Nietrzymanie moczu to niezależna od woli jakakolwiek
utrata lub wyciek moczu (nawet jednej kropli!).
To, że jest to powszechny problem, to nie znaczy jest to
normalne i to nie ‘taki Twój urok’, tak nie musi być! Nie musisz
do końca życia nosić podpasek, przestać biegać czy skazywać
się od razu na operację.
Często nietrzymanie jest związane z:
1. Ciążą
2. Porodem
3. Menopauzą (niedobory hormonalne)
4. Przewlekłymi warunkami zdrowotnymi np. kaszlem, otyłością, przyjmowaniem niektórych leków, przebytymi zabiegami/operacjami w okolicy miednicy mniejszej
5. Nieprawidłowym wypróżnianiem się lub zaparciami
6. Ciężką pracą fizyczną
Rodzaje nietrzymania moczu: wysiłkowe nietrzymanie moczu (przy wysiłku, kichaniu, przy kaszlu, skakaniu czy śmianiu
się); pęcherz nadreaktywny czyli zbyt częstą potrzebę oddawania moczu, parcia naglące czy nykturię (oddawanie moczu
w nocy częściej niż 1-2 razy); nietrzymanie spowodowane przepełnieniem pęcherza lub jego nieprawidłowym opróżnieniem;
mieszane; całkowite nietrzymanie np. od urodzenia, związane
z urazem kręgosłupa, przetoką.
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Czym jest dysfunkcja dna miednicy?
Szeregiem zaburzeń związanych z niewydolnością układu
mięśniowo-powięziowo-więzadłowo-naczyniowego tego rejo-

T

Najważniejsze jest to, że możesz sobie pomóc dzięki znalezieniu przyczyny Twoich dolegliwości.
Osteopatia i fizjoterapia uroginekologiczna to indywidualne, holistyczne podejście do pacjenta oraz szczegółowa diagnostyka obejmująca dokładny wywiad, badanie manualnew tym badanie przezpochwowe, USG, EMG a także terapię manualną, ćwiczenia z biofeedbackiem czy elektrostymulację.
Jeśli jest potrzeba dobiera się także pessar.

ytuł trochę przewrotny, bo gwarancji na to dać nie można,
ale no właśnie, czy jest jakaś szansa, by zbliżyć się do tej
magicznej liczby? Myślę, że jest wiele czynników, które muszą
być spełnione, by móc cieszyć się pogodną starością, tak jak
w sporcie, a tym zajmuję się od lat. Trzeba wiele wysiłku, zaangażowania, uważnej, metodycznej pracy, by móc wspiąć się
na wyżyny, tak i tutaj potrzeba wielkiej staranności by osiągnąć wymarzony cel.
Wymienię kilka zagadnień na które warto zwrócić uwagę:
– zdrowie fizyczne i mentalne,
– odporność na stres,
– motywacja do działania,
– otoczenie,
– konsekwencja w realizacji zadań,
– prawidłowe żywienie.
Aby zacząć pracę nad naszą przyszłością potrzeba nam
ogromnej motywacji, takiej, która zdeterminuje nasze działanie.
To jak wystartujemy ma ogromne znaczenie, bo droga nie
jest usłana różami, a chęci szybko gasną. Konsekwencja to
chyba najważniejszy czynnik prowadzący do sukcesu.
Przypomnę wypowiedź Pawła Fajdka po zdobyciu brązowego medalu na olimpiadzie w Tokio – to konsekwencja trenera Szymona Ziółkowskiego w ciągłym marudzeniu na temat
konieczności zrobienia kolejnego i kolejnego treningu spowodowała, że ten medal się pojawił. I tak właśnie musi być, konsekwentnie i mądrze pracować nad sobą dzień po dniu.
Systematyczność w treningu, a tak należy nazwać nasze
działania na rzecz długowieczności, poprawi stan ducha i ciała i powoli zmienia naszą sylwetkę i wnętrze w sprawnie działający mechanizm.
Wielkie znaczenie ma też nasze otoczenie. Oparcie w bliskich, przyjaźnie i dobre znajomości pomagają przeżyć życie
łagodniej, bardziej kolorowo i z dala od stresu.
Według najnowszych badań to właśnie stres powoduje
bardzo szybki proces starzenia, tak więc umiejętne unikanie
go to priorytet.

Przeciętna długość życia Polaków to 72 lata, a Polek 80
lat. Jeżeli chcielibyśmy dołożyć do tego jeszcze jakiś czas to
warto robić to w grupie, bo nie dość, że raźniej, to na pewno
bardziej motywująco i wspierająco. Praca w grupie pozwala
poszerzyć nasze horyzonty, spojrzeć z dystansu na procesy,
które w nas zachodzą i uśmiechnąć się w otoczeniu podobnych do siebie podróżników w wypracowanym przez siebie
dodatkowym czasie życia.
Życzę wielu szczęśliwych lat a chętnych do pogłębienia tematu zapraszam na mój wykład na ten temat, który
odbędzie się w piątek, 17 września, o godz. 19.00 w hali
widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Podgórnej 21.

Do zobaczenia, Robert Sokół

Pessaroterapia to terapia zachowawcza, powinna zawsze
poprzedzać operację, jeśli jest ona konieczna- tak jak i fizjoterapia, ale pessary stosuje się także profilaktycznie przy ciężkiej
pracy, dźwiganiu, sporcie czy po porodzie. Nie ma minimalnego wieku, używać ich mogą nawet nastolatki.
Zwykle wykonane są z medycznego silikonu, dostępne są
różne typy i rozmiary, które dopasowywane są w gabinecie
indywidualnie do każdej pacjentki i jej potrzeb.
Nie czekaj jeśli masz problem. Ustal plan terapii, naucz się
dobrych nawyków i ćwiczeń mięśni dna miednicy.

Karolina Miś
osteopata/ www.centrumuroginekologii.pl
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aburzenia dna miednicy ma blisko 50% kobiet, które rodziły (Hagen S., Stark D. 2011) oraz około 16% mężczyzn
(Smith, Christopher P. 2016).

Fot. Freepik

Z

Jak dożyć 100 lat?

kiedy cały świat przeniósł się do Internetu

20

Fot. Freepik

e względu na obecną sytuację pandemii, ludzie są bardziej
odizolowani. Zarówno obowiązki jak i przyjemności, w tym
kontakty z innymi ludźmi przeniosły się do Internetu. Korzystamy ze smartfonów, tabletów i komputerów. Płacimy rachunki,
rejestrujemy się na szczepienia, pracujemy, uczymy się, kupujemy, gramy, rozmawiamy z rodziną i przyjaciółmi -wszystko to
możemy zrobić siedząc przy komputerze. Stan niepewności
naszych czasów oraz osłabione relacje społeczne mogą wpływać negatywnie na nastrój i sprzyjać nadużywaniu komputera
i Internetu. Może to powodować zatarcie granic i kontroli
w wykonywaniu danej czynności czego konsekwencją jest wycofanie z innych aktywności poza komputerem. Znakiem naszych czasów są „nowe media”, które na co dzień są niezwykle
pomocne i ułatwiają życie. Jednak część osób uzależnia się
czego symptomem są straty i problemy jakich zaczynamy doświadczać nadużywając „sieci”.
Możemy wyróżnić dwa rodzaje uzależnień od nowych mediów:
pierwotne - gdzie atrakcyjne i uzależniające są cechy danego medium – usługa, czat, gra, portal społecznościowy, gry
sieciowe.
wtórne – kiedy korzystanie z sieci jest narzędziem radzenia
sobie poprzez unikanie; pomaga zapomnieć o problemach codziennego życia np. problemów w szkole, pracy w rodzinie itd.
Kiedy pojawia się uzależnienie, osoba, rodzina osoby uzależnionej dotknięta problemem najczęściej wymaga pomocy
specjalistycznej (np. psychologa, psychoterapeuty, specjalisty
terapii uzależnień, psychoterapeuty rodzinnego).
Przy uzależnieniu pierwotnym celem jest identyfikacja zasobów osoby oraz znalezienie innych atrakcyjnych aktywności
i ograniczenie korzystania z sieci.
Przy uzależnieniu wtórnym istotne jest znalezienie przyczyny, źródła problemu w celu zmiany strategii z unikania na rozwiazywanie problemów.
Rodzaje uzależnień w sieci oraz tych które przeniosły
się do sieci:
Uzależnienia odnoszące się do komputera zostały podzielone przez K. Young na pięć podtypów:
– erotomanię internetową – przebywanie w sieci w celu
znajdowania treści erotycznych bądź pornograficznych;
– socjomanię internetową – nałogowa potrzeba kontaktów
społecznych poprzez Internet;
– przeciążenie informacyjne – nieprzemożna potrzeba pobierania informacji;
– uzależnienie od komputera;
– uzależnienie od sieci internetowej.
Uzależnienia, które przeniosły się do sieci:
E - hazard - Patologiczny hazard
E - zakupy - zakupoholizm
K. Kaliszewska, uzależnienie od Internetu definiuje jako
„dysfunkcjonalny wzorzec elementów poznawczych i zachowań związanych z używaniem Internetu, którego rezultatem
jest utrata kontroli nad zachowaniem (czasem i sposobem korzystania z Internetu) oraz znaczące pogorszenie w społecznym, zawodowym lub innym istotnym obszarze funkcjonowania podmiotu”
Objawy (Woronowicz 2009):
– spędzanie czasu w Internecie kosztem innych zainteresowań

– zaniedbywanie obowiązków szkolnych, rodzinnych
z powodu aktywności w Internecie;
– pojawianie się konfliktów rodzinnych związanych
z używaniem Internetu;
– kłamstwa dot. czasu spędzonego w Internecie;
– podejmowanie prób ograniczenia czasu spędzanego
w sieci;
– reagowanie rozdrażnieniem lub agresją, gdy korzystanie
z Internetu jest utrudnione lub niemożliwe.
Jak zadbać o granice i utrzymać kontrolę u siebie i swojego dziecka?
- ogranicz używanie ekranów poza sytuacjami wynikającymi
z obowiązków
- wyznacz stanowisko do pracy, pokój w którym używany
jest „ekran”, odkładany jest telefon
- nie używaj ekranów 1-2 godziny przed zaśnięciem
- zainstaluj narzędzia kontroli rodzicielskiej na urządzeniu
dziecka, które korzysta z ekranów
- podczas nauki zdalnej czy pracy wyłącz wszystkie media
społecznościowe i dźwięki powiadomień
- dzieci naśladują dorosłych, którzy modelują zachowania
i sposób spędzania czasu, dlatego warto zadbać o wspól
nie spędzony „analogowy” czas (rozmowy, aktywność
fizyczna, gry planszowe)
Według wytycznych Amerykańskiej Akademii Pediatrii:
- dzieci do 2 roku życia nie powinny mieć kontaktu
z „ekranami”;
- dzieci w wieku 3–5 lat maksymalnie 1 godzina dziennie
w towarzystwie rodziców;
- w wieku 6–12 lat maksymalnie 2 godziny dziennie;
- powyżej 13 roku życia mogą spędzać do 4 godzin dziennie
z przerwami.
Kiedy problem już się pojawił możesz celem diagnozy
i ustalenia dalszego planu pomocy zgłosić się do psychologa,
psychoterapeuty, specjalisty terapii uzależnień. Jeśli problem
dotyczy dziecka pomoże psychoterapeuta rodzinny.
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MOPS Puszczykowo
Z pomocy specjalisty psychologa-terapeuty można
skorzystać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wysokiej 1 w poniedziałki w godz. 8.00 12.00, wtorki w godz. 14.00 - 16.30, piątki w godz. 8.00
-11.00 oraz w Punkcie Informacyjnym ds. Uzależnień (również w siedzibie MOPS-u) we wtorki w godz. 9.30 – 12.00
i w czwartki, w godz. 12.30 – 14.30.
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sierpnia 1921 r w Bohatkowcach koło Tarnopola na dzisiejszej Ukrainie, a wówczas w Polsce, urodził się Jan
Magda. Swoje setne urodziny obchodził jednak w Puszczykowie, gdzie mieszka od ponad 40 lat.
W przededniu urodzin szacownego jubilata odwiedził burmistrz Andrzej Balcerek oraz Joanna Szejn z Urzędu Stanu Cywilnego, którzy złożyli życzenia oraz przekazali prezenty a także list gratulacyjny od premiera RP Mateusza Morawieckiego.
Jak wspominał jubilat zanim znalazł swoje miejsce w Puszczykowie mieszkał z rodzicami na terenie dzisiejszej Ukrainy
i w Wielkopolsce.
– Urodziłem się w Bohatkowcach, jako drugie dziecko
w rodzinie. To było niedługo po tym jak rodzice kupili i zasiedlili 8 hektarową działkę, na której zbudowali swoje pierwsze
gospodarstwo. Dzisiaj to wręcz nieprawdopodobne, ale kiedy
tam przyjechali z moim starszym bratem, to była goła ziemia,
bardzo żyzna ale jednak goła, a ja urodziłem się właściwie
w ziemiance. W ciągu 7 lat zbudowali tam nie tylko dom, ale
także zabudowania gospodarskie i zarobili tyle, że po sprzedaży mogli kupić nowy dom w Międzylesiu. Kiedy wyjeżdżaliśmy
z Bohatkowic miałem 7 lat więc już doskonale to wszystko pamiętałem – wspomina jubilat.
W Międzylesiu los zetknął ojca jubilata ze Stanisławem Mikołajczykiem, późniejszym premierem rządu RP na uchodźctwie, który też miał swoje gospodarstwo w tej wsi. Idee ruchu
ludowego tak go wciągnęły, że niedługo potem został prezesem powiatowym PSL. Działał w strukturach PSL, aż do swojej
nagłej śmierci. Swoje ostatnie lata poświęcił elektryfikacji Międzylesia i Miąży, a zmarł w 1953 r. po tym jak przypadkowo
kopnął go jego własny koń.
Jak wspomina jubilat swoje dzieciństwo spędził w Międzylesiu, gdzie chodził do szkoły powszechnej. W Janowcu uzupełnił 6. klasę, a do gimnazjum uczęszczał w Gnieźnie, po wojnie
skończył liceum i studia na poznańskiej politechnice.
– Rozpoczynałem prace, jako projektant. W swojej karierze
byłem jednak także dyrektorem przedsiębiorstwa, w którym
pracowało ok.500 osób Ostatnią pracą było biuro projektowe
– mówi J. Magda.

W

Po spokój i ciszę do Puszczykowa
Do Puszczykowa zwabiło rodzinę jubilata piękno i spokój
tej miejscowości.
– Przyjeżdżaliśmy z synami do Puszczykowa dosyć często
na wypoczynek. Kiedyś „wpadła” mi w oczy pewna działka
i w 1975 r. ją kupiłem. Po pięciu latach mieszkaliśmy już całą
rodziną w nowym domu. Wybudowaliśmy go własnym sumptem wspólnie z synami, którzy naprawdę ciężko przy nim ze
mną pracowali. Aby nie być gołosłownym powiem, że tylko
wewnętrzne tynki były zlecone zewnętrznej firmie, a resztę
zrobiliśmy we czwórkę – mówi J. Magda.
To były już trudne czasy, a większość materiałów trzeba
było, używając żargonu z tamtych lat, załatwić. Tak było
np. z cegłą na piwnice, która pochodzi z rozbiórki budynków
pod budowę Centrum Alfa na ul. Św. Marcin w Poznaniu.
Dzisiaj jak zapewnia szacowny jubilat, jest zadowolony
z życia. Ma trzech dorosłych synów – Ryszard mieszka w Kanadzie, Janusz skończył politechnikę zrobił tam doktorat, a Roman prowadzi swój zakład jubilerski.
– Nigdy nie stosowałem żadnych cudownych diet, chociaż
muszę podkreślić nigdy nie byłem zagorzałym zwolennikiem
potraw mięsnych gustując raczej w produktach mlecznych –
zapewnia J. Magda.
Jak dodaje syn Janusz tata dużo chodził i był aktywny, aż
do pandemii codziennie robił zakupy w sklepach koło szkoły
podstawowej nr 2.
– Moim zdaniem na to, że tato dożył 100 lat w tak dobrej
kondycji miało wpływ jego usposobienie. On jest zawsze pogodny, nie traci humoru i jest pełen optymizmu – podkreśla syn
Janusz.
Szacownemu jubilatowi, co najmniej kolejnych 100 lat
życia życzy redakcja Echa Puszczykowa!
Z rodzeństwa pana Jana żyją jeszcze dwie siostry
Maria i Stefania. Jedna jest o trzy lata młodsza, druga mieszkająca w Solingen w Niemczech jest o 12 lat
młodsza. Jak już wspomnieliśmy ma trzech synów.
Dochował się także 6 wnucząt i 7 prawnucząt.

okresie od 11 czerwca do 12 sierpnia 2021 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej zanotowali 496 interwencji. 49 spraw przekazano do Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych UM (m.in. awarie sygnalizacji świetlnych,
nieświecące latarnie, uszkodzone znaki, krawężniki i chodniki,
powalone drzewa i konary, zalane ulice, przerośnięta zieleń,
przepełnione kosze na śmieci, pozostawione odpady komunalne, dziury w jezdni). Polecono 14 razy usunięcie padliny z ulic
miasta oraz odłowienie 4 dzikich zwierząt. Przewieziono do
przytuliska 5 psów odłowionych z terenu miasta.
W omawianym okresie strażnicy w stosunku do kierowców źle parkujących swoje pojazdy zastosowali 24 tzw. żółte
karty oraz 53 pouczenia, a a także 10 pouczeń porządkowych
(rozpalenie ogniska, niedopilnowanie zwierzęcia, zakłócanie
ciszy).
W trakcie prowadzenia czynności służbowych wylegitymowano 100 osób. Założono 20 blokad na koła samochodów. Na 32 sprawców wykroczeń nałożono grzywny w postępowaniu mandatowym.
W godzinach rannych i popołudniowo-wieczornych funkcjonariusze wykonywali objazdy kontrolne miejsc, w których
dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz aktów wandalizmu
(rejon obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw, sklepów, ulica Kraszewskiego k. szpitala, ul. Poznańska, rejon boiska SP nr 2 i SP nr 1, ul. Rynek). Kontrolowali natężenie ruchu
na ul. Berwińskiego oraz Bema w związku z wprowadzeniem
opłat za parking przyszpitalny.
Wybrane interwencje: 12 czerwca odebrano zgłoszenie
z ul. Chrobrego o zniszczeniu chodnika przez maszyny budowlane – przeprowadzono rozmowę z inwestorem, zobowiązano do naprawy szkód. 14 czerwca przyjęto zgłoszenie
z ul. Zapłaty o powalonym konarze drzewa blokującym drogę
– po przybyciu na miejsce wezwano Straż Pożarną. (Konar
drzewa wyłamał się z prywatnej posesji uszkadzając płot) wykonano dokumentację fot. - przesłano do ref. GKiI UM.
18 czerwca na polecenie UM kontrolowano krzewostan wyrastający z posesji na pas drogowy, skontrolowano teren od
przejazdu na terenie ul. Dworcowej do Niwki. 22 czerwca
odebrano zgłoszenie z ul. Kasprowicza o zarośniętym chodniku – skontaktowano się z właścicielem, nakazano przyciąć.
24 czerwca odebrano zgłoszenie z ul. Bałtyckiej o agresyw

nym psie biegającym luzem – po dojechaniu na miejsce właściciela nie zastano, pies znajdował się pod opieką pracownika w ykonującego prace na posesji – nałożono MKK .
30 czerwca odebrano zgłoszenie z ul. Słonecznej o zakopanej w błocie ciężarówce na skrzyżowaniu – po dojechaniu na
miejsce udzielono kierowcy pomocy w wyjechaniu ze skrzyżowania. Uszkodzony chodnik zabezpieczono słupkiem
ostrzegawczym; wykonano dokumentację fotograficzną rozkopanego skrzyżowania - przekazano do ref. GKiI UM. 5 lipca
odebrano zgłoszenie z ul. Wysokiej o powalonym drzewie –
powiadomiono PSP 112, zabezpieczono miejsce zdarzenia;
do czasu usunięcia powalonego drzewa kierowano ruchem
drogowym. 21 lipca podczas patrolowania miasta zlokalizowano dwa samochody parkujące bez tablic rejestracyjnych
(na ul. Różanej i Chrobrego) w obu przypadkach wystawiono
wezwanie do stawiennictwa w siedzibie SM. 23 lipca odebrano zgłoszenie z ul. Wydmowej o przewróconym drzewie,
które zerwało linię energetyczną – usterkę zgłoszono do Pogotowia Enei. 27 lipca odebrano zgłoszenie z ul. Poznańskiej/zieleniak o wyrwanej blokadzie parkingowej – sprawę
przekazano do ref. GKiI UM. 31 lipca przyjęto zgłoszenie z ul.
Gwarnej od starszej kobiety, która spadła z wózka inwalidzkiego – po przybyciu na miejsce udzielono pomocy w podniesieniu kobiety i umiejscowieniu na wózku, odmówiła wezwania pomocy medycznej. 1 sierpnia odebrano zgłoszenie
z ul. Kraszewskiego o zerwanym kablu elektrycznym na terenie miejskim – zabezpieczano miejsce awarii do czasu przyjazdu Pogotowia Energetycznego. 2 sierpnia przyjęto zgłoszenie z ul. Wysokiej o przewróconych czterech drzewach
z sąsiedniej działki na płot – poproszono o kontakt z referatem OiMŚ UM w Puszczykowie. 4 sierpnia podczas patrolowania miasta na ul. Dworcowej/Lodziarnia odłowiono bezpańskiego psa rasy labrador, który został przywieziony do
siedziby SM – psa odebrał właściciel, wobec którego zastosowano pouczenie. 9 sierpnia odebrano zgłoszenie z ul. Topolowej o niszczeniu domu poprzez prowadzenie budowy na
sąsiedniej działce – na miejscu odmówiono interwencji ze
względu na konflikt sąsiedzki, wysłuchano stron i poinformowano o możliwości rozwiązania problemu na drodze sądowej
lub z pomocą Nadzoru Budowlanego.

Dariusz Borowski
Komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego bardzo proszę rodziców odwożących swoje dzieci do szkół o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu placówek oświatowych.
Proszę o uczulenie swoich dzieci, aby w drodze do szkół korzystali, jeśli to możliwe, wyłącznie z oznakowanych przejść
dla pieszych z sygnalizacją świetlną, które dają większą gwarancję bezpieczeństwa.
Natomiast rodziców uczulam, aby podczas podwożenia i odbierania dzieci ze szkół stosowali się do obowiązujących
tam przepisów o ruchu drogowym.

Dariusz Borowski/Komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie
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Henryk Kołtoniak
Teresa Zielińska
Jan Maciej Gogojewicz
Jadwiga Kujawa

data ur.
5 VII 1926
23 II 1927
25 XI 1949
6 X 1920
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data zg.
30 VII 2021
6 VIII 2021
7 VIII 2021
9 VIII 2021

Czesław Lesiak
Stefan Kozica
Helena Stanisławska

data ur.
26 VI 1932
16 IV 1946
21 II 1933

data zg.
10 VIII 2021
23 VIII 2021
24 VIII 2021
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INFORMACJE

kronika straży miejskiej

100 lat jana magdy

Od willi Wandy do Letniska Młodzieży Kupieckiej

N

a jednej z pocztówek wydanej na początku XX wieku widać
bezkresne pole w czasie żniw. Pośrodku pola stoi stóg siana, a obok niego wóz konny. Wszędzie pozują ludzie, przypusz-

W 1908 roku Kazimierz Wendland sprzedał willę Wandę
w Puszczykowie Letnisku Młodzieży Kupieckiej.
Początki Letniska Młodzieży Kupieckiej
Zorganizowanie miejsca wypoczynkowego dla Towarzystwa Młodzieży Kupieckiej planowano już od 1904 roku. Miejsce takie miało stać się „przystanią” dla ciężko pracujących

czterdziestu tysięcy marek. Spółka Letnisko Młodzieży Kupieckiej została założona w dniu 17 czerwca 1908 roku i kupiła
w dniu 19 czerwca 1908 roku od Kazimierza Wendlanda nieruchomość znajdującą się w Puszczykowie. Budynek składał się
z trzynastu pokoi, posiadał mieszkanie dla ogrodnika, „3 i pół
morgi ogrodu” i „1 ½ morgi cienistego lasu”, położony był również w sąsiedztwie dużego lasu królewskiego (dzisiejszy las na
wschód od ul. Podleśnej). Letnisko miało zacząć funkcjonować
od roku 1909. Na rzecz organizacji letniska wpływały środki od
osób prywatnych i towarzystw z całego zaboru pruskiego.
W celu wspomożenia organizacji letniska można było kupić
w Poznaniu karty pocztowe i telegramy z wizerunkiem budynku letniska w Puszczykowie.

ka przyozdobiony był lampionami. W czasie imprezy odbył się
koncert oraz tańce. Imprezom towarzyszyły zabawy dla dzieci
i inne niespodzianki.
I wojna światowa i koniec działalności Letniska
W połowie 1914 roku rozpoczęła się I wojna światowa, co
miało wpływ na każdego z mieszkańców zaangażowanych
w wojnę krajów. Wyjazdy letniskowe do Puszczykowa zostały
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czalnie puszczykowscy rolnicy. Widać parę: pana w garniturze
i meloniku oraz panią, która trzyma mężczyznę za ramię. Widać
kobietę z dzieckiem u boku. Dwóch mężczyzn kręci się po polu.
W oddali widać willę Wandę, która w latach 1904-1996 stała
przy ul. Cienistej 6. Pocztówka została wydana około 1905
roku. Dzisiaj opisywany obszar jest jednym z najbardziej zurbanizowanych w Puszczykowie. Nie ma pól, są drzewa i domy. Nie
ma willi Wandy – jest Jabłonkowy Pałacyk. Pozostała niezwykle
ciekawa historia miejsca, które już nie istnieje.
Willa Wanda restauratora Wendlanda
Willę Wandę przy ul. Cienistej wybudowano na zlecenie
znanego kupca, restauratora i społecznika poznańskiego – Polaka Kazimierza Wendlanda (1856-1915). Kariera właściciela
willi jest dosyć ciekawa. W 1888 roku był mieszkańcem miejscowości Jeżyce pod Poznaniem (przyszłej dzielnicy), gdzie był

członków organizacji, gdzie mieli znaleźć wytchnienie po całorocznej ciężkiej pracy. Sprawę utworzenia letniska poruszano
na wieczorkach i spotkaniach towarzyskich, gdzie zachęcano
do przekazywania funduszy na cel zorganizowania ośrodka.
Dopiero w czerwcu 1908 roku przystąpiono do energicznych
działań na rzecz realizacji projektu Letniska, wtedy to ukazał się
artykuł o tytule „Wakacje i Letniska pomocników handlowych”.
Autor tekstu podkreślał, że przerwa wakacyjna jest potrzebna
pracownikom zatrudnionym w handlu. Przodował w tym Poznań, gdzie właściciele sklepów „wzięli sobie za zasadę” dawać
urlop swoim pracownikom. Podkreślano, że wypoczynek na
wsi bądź w małym miasteczku pozytywnie wpływa na pracowników. Dlatego postanowiono „założyć letnisko młodzieży kupieckiej”. Wspólne „gniazdo” miało zbliżać środowisko handlowe i jednocześnie zapewnić tani i przyjemny odpoczynek na
łonie „pięknej przyrody”. Autor tekstu zwracał uwagę, że najlepszą lokalizacją schroniska były Tatry, lecz ze względów finansowych oraz komunikacyjnych lokalizacja taka była mało
realna. Postanowiono więc zlokalizować „gniazdo” w okolicy
Poznania, ze względu na dogodną komunikację. Wybór ostatecznie padł na Puszczykowo i willę Wandę Kazimierza Wendlanda.
Zakup willi Wandy w Puszczykowie
W 1908 roku prezes Towarzystwa Młodzieży Kupieckiej,
Kazimierz Hącia, zaczął działać na rzecz realizacji projektu „Letniska”. Zaproponował zakup gruntu w Puszczykowie o wartości

na tyle znany, że został wybrany do Rady Gminy. W Jeżycach
był również właścicielem kilku nieruchomości, w tym restauracji. Sala Wendlanda w Jeżycach była miejscem spotkań dla lokalnej społeczności i mogła pomieścić od 400 do 500 osób. Nad
lokalem mieszkała rodzina Kazimierza Wendlanda. Żoną Kazimierza była Wanda Wendland, od której imienia została nazwana willa w Puszczykowie. W 1904 roku w miejscu sali restauracyjnej w Jeżycach została wzniesiona kamienica mieszkalna.
Być może Kazimierz Wendland postanowił przenieść interes do
Puszczykowa, gdzie w tym samym czasie powstała willa o funkcji pensjonatu oraz mieszkania sezonowego dla właścicieli.
Zawodowo zajmował się również handlem winem i zbożem.
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dobrej pogodzie w towarzystwie dwóch tysięcy osób, które
przybyły w tym celu do Puszczykowa. Panował przez to tłok
przed werandą Letniska. Z balkonu pierwszego piętra chór
Młodzieży Kupieckiej odśpiewał „piękną serenadę”, a następnie
przemówił do przybyłych gości prezes spółki Letnisko Kazimierz Hącia. Zwrócił on uwagę, że przedsięwzięcie to jest wzorowane na spółkach niemieckich, które organizują schroniska
na terenie „gór Olbrzymich” (dzisiejszych Karkonoszy). Letnisko
poza organizowaniem rekreacji i turystyki młodzieży kupieckiej
miało również koncentrować życie tejże młodzieży. Po przemówieniach społeczników nastąpiła zabawa taneczna, która trwała aż do odjazdów ostatnich pociągów.
Działalność Letniska
Letnisko w Puszczykowie posiadało liczne atrakcje. Przy
pensjonacie zlokalizowane były korty tenisowe. W budynku
mieściła się biblioteka z czytelnią oraz restauracja letnia na werandzie, gdzie wydawane były posiłki dla gości pensjonatu. Na
terenie budynku obowiązywał zakaz zapalania światła po godzinie 23.00, zakaz uprawiania gier hazardowych, posiadania
broni palnej oraz śpiewania i grania muzyki po godzinie 22.00.
Zarząd prosił również o powstrzymanie się z paleniem cygar na
terenie lasów królewskich, gdyż zachowanie takie zagrożone
było wysokimi sankcjami karnymi. Przy Letnisku Młodzieży Kupieckiej założono w 1909 roku klub kręgarzy, kółko tenisowe
i klub sportowy piłki nożnej. Na terenie letniska odbywały się
tańce przy muzyce granej przez grupy muzyczne. W lipcu 1914
roku odbyła się „Noc wenecka”. Na tę uroczystość ogród ośrod-
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ograniczone, co miało wpływ na kondycje finansową restauracji, letnisk i pensjonatów. Przez wybuch wojny Letnisko Młodzieży Kupieckiej w 1914 roku posiadało przychody tylko
z miesiąca maja, co wpłynęło na płynność finansową firmy. Dochody letniska pochodziły z dzierżawy budynku oraz przychodów z zabaw. Niestety umowa z dotychczasowym dzierżawcą
została zerwana. Został wybrany nowy dzierżawca, ale działalność pensjonatu została znacznie ograniczona. Dopiero z przywróceniem kursowania pociągów letniskowych do Puszczykowa w willi Wandzie zaczęto organizować imprezy. Dnia 8 sierpnia 1915 roku w Letnisku odbył się koncert koła śpiewackiego.
Członkowie koła odśpiewali dobrze znane piosenki. Setki zgromadzonych gości podziękowało za koncert długimi brawami.
Letnisko zachęcało do skorzystania z pobytu w Puszczykowie
osobom, które nadwyrężyły zdrowie w czasie wojny. Należy
dodać, że aprowizacja ludności cywilnej była mocno nadwyrężona przez konieczność utrzymania armii na frontach. Letnisko
przez cały okres wojny przynosiło straty, co doprowadziło do
likwidacji spółki w 1918 roku.
Jednak działalność Letniska Młodzieży Kupieckiej miała olbrzymi wpływ na Puszczykowo. Po wyzwoleniu Wielkopolski spod zaboru pruskiego w Puszczykowie osiedlili się kupcy
wcześniej odwiedzający Letnisko Młodzieży Kupieckiej. Byli to
m.in. Kazimierz Hącia, Czesław Bugzel, Hieronim Grzeszkowiak
czy Jan Słomiński, którzy działali na rzecz spółki Letniska. Budynek Letniska Młodzieży Kupieckiej został wykupiony przez
kupca Stefana Kałamajskiego.
Zachęcam do kontaktu ze mną osoby posiadające
informacje o historii Puszczykowa. Interesują mnie archiwa rodzinne, w których można znaleźć wiele ciekawych tematów na
temat historii naszej miejscowości. Chętnie spotkam się i porozmawiam o dawnym Puszczykowie. Mój numer telefoniczny
to 508467405, a adres poczty elektronicznej to krzyzanskimaciej@gmail.com

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego
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Oficjalne otwarcie Letniska Młodzieży Kupieckiej
W drugi dzień Zielonych Świątek, dnia 31 maja 1909 roku,
o godzinie 16.00 w Puszczykowie odbyło się poświęcenie Letniska Młodzieży Kupieckiej. Otwarcie nastąpiło przy niezwykle

PUSZCZYKOWSKIE SKARBY – OPOWIADACZE HISTORII

Z

Zza krzaków, z kniei, spośród drzew i ogrodowych chaszczy,
wychynął łeb. Potwór? Bestia!!!! Łypnęła złowieszczo okiem
i dalej, w te pędy, szczerząc wielkie kły, rzuciła się na oślep
w pogoń za bogu ducha winną Maszerką i jej psami rasy Husky.
Maszerka w krzyk. Bestia w mig. Już, już prawie dogania psi
zaprzęg, który jednakże - prowadzony przez doświadczoną Zawodniczkę - nabiera szybko tempa. Dystans między Uciekającą
a Bestią powiększa się na tyle, że przytomna Maszerka z czeluści swych kolorowych trykotów, nie zwalniając oszałamiającego
tempa, wykręca numer Stróżów Prawa i Porządku.
I tu - następuje dialog z początku opowieści.....
Co było dalej?
Puszczykowianki i Puszczykowianie, zażywający tego dnia
kąpieli słonecznych na spacerach, mogli doświadczyć na własne
oczy jak wygląda PRAWDZIWIE SZALONY POŚCIG. Niewprawne oko nie było w stanie wyłapać, kto tu kogo goni i dlaczego:
pędzący korowód otwierały cztery psy rasy Husky ciągnące
wózek z Krystyną, tuż za nimi mknęła Bestia (która po bliższych
oględzinach okazała się być owczarkiem niemieckim), a za nimi,
wyciągający życiówkę w sprincie Strażnicy Miejscy. Całości dopełniały efekty dźwiękowe w formie krzyków, wrzasków, okraszanych gdzieniegdzie sapnięciami. Ufff!

apraszamy serdecznie na trzecią już porcję opowieści w rubryce – PUSZCZYKOWSKIE SKARBY – OPOWIADACZE HISTORII. Na jej łamach publikujemy historie – anegdoty rodzinne, przygody miłosne,
śmieszne lub mrożące krew w żyłach, najchętniej związane z Puszczykowem i jego okolicą.
Drogosław Nałęcz z wielką czułością opowiadała o swoim dzieciństwie w majątku rodziców, wychowaniu dzieci, zwyczajach
panujących w domu, dwóch guwernantkach uczących języków
francuskiego i niemieckiego. I chociaż czasy powojenne zmusiły ją do ciężkiej fizycznej pracy, zachowała niezwykłą życzliwość, grację i wdzięk w poruszaniu się i zachowaniu.
Albo też Pani Janina Łuczkiewicz – po stracie męża, dyrektora prestiżowej Szkoły Leśnej, wielkiego pasjonata gór, który
zginął podczas wspinaczki w Tatrach – samotnie wychowywała dwoje dzieci - Tadeusza i Krysię – dzisiaj znaną poetkę, Krystynę Miłobędzką. Pani Janina była niezwykłą osobą – piękną,
mocną - przypominającą Kariatydę, która potrafi unieść każdy
ciężar. Najpiękniej opowiadała o wspólnych chwilach spędzonych z mężem w margonińskich i puszczykowskich lasach.
„Margonin, gdzie wszystko się zaczęło i Puszczykowo,
gdzie się zostanie - i jest..”
Krystyna Miłobędzka
I wreszcie Pani Antonina Wiśniewska – żona Antoniego –
twórcy i pierwszego kustosza Muzeum Przyrodniczego w Puszczykowie, jednocześnie zdolnego malarza, który w swoich
obrazach chciał zatrzymać piękno naszej okolicznej przyrody.
Pani Antonina była samorodnym talentem poetyckim i swoimi
wierszami umilała każde spotkanie. Uwielbiała przyrodę i ptaki,
o których wiedziała niemal wszystko.
Te cztery osobowości łączyły nie tylko popołudniowe herbatki, lecz także umiłowanie naszego miasta – to one bowiem
współtworzyły historię Towarzystwa Miłośników Puszczykowa
założonego w 1952 roku, a kontynuowanego przez następne
pokolenia.
Są wspomnienia, które nigdy nie bledną bez względu na to,
ile czasu upłynęło. W antycznej serwantce stoję już samotna
– ja, biało-złota FILIŻANKA – niemy świadek tamtych pięknych
podwieczorków, podczas których byłam obserwatorką i uważną słuchaczką zafascynowaną niezwykłymi opowiadaniami z lat
przedwojennych i wojennych. Zachowujmy wspomnienia, bo
są one spotkaniem z osobami, z którymi kiedyś byliśmy blisko...

Elżbieta Mikołajczyk

o barwie śnieżnobiało-złotej z przedwojennego kompletu wyprodukowanego w Polskiej Fabryce Porcelany w Ćmielowie.
Do domu na ulicy Langego trafiłyśmy jako prezent ślubny dla
p. Franciszki w roku 1936, która jako osoba urocza i towarzyska, zapraszała na ogrodowe podwieczorki swoje przyjaciółki
– także mieszkanki Puszczykowa. Byłyśmy cztery – tak jak cztery uczestniczki podwieczorków. Cotygodniowe spotkania były
pretekstem do rozmów z filiżanką gorącego napoju, z domowymi konfiturami lub mlekiem. Uczestniczki tych spotkań były
kobietami, których życie nie oszczędzało, ale dzielne puszczykowianki nawet w najtrudniejszych czasach radziły sobie znakomicie.
Bo któż zna historię Pani Franciszki, która podczas wojny
pracowała w Zakładach Zbrojeniowych w Radomiu. Kiedy dowiadywała się o transportach broni wyjeżdżających z fabryki
przekazywała informacje swojemu mężowi, który działał w partyzantce AK. Miała maleńkie dzieci, ale miłość do Ojczyzny
i głęboki patriotyzm popychały ją do czynów heroicznych. Był
to dowód wielkiej odwagi i dzielności.
Słuchałam jak Pani Teresa Leitgeber z d. Morawska herbu
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Fragmenty wierszy Krystyny Miłobędzkiej pochodzą z tomu
jest / jestem (wiersze wybrane 1960 / 2020)
.
CYLINDER
W dawnym Puszczykowie wypadało bywać - pokazywać się
w okolicznych restauracjach i na szlakach spacerowych w modnych kreacjach, fryzurach, kapeluszach i ... cylindrach!
Takim jak ten na zdjęciu, który jest pamiątką rodzinną Macieja Krzyżańskiego, znanego puszczykowianina i radnego, po
jego prapradziadku – Karolu Koschate.
Cylinder, ten akurat typu szapoklak o konstrukcji umożliwiającej złożenie go na płasko - był używany przez mężczyzn na
przełomie XIX i XX wieku, jako element stroju balowego.
Pan Karol, właściciel owego cylindra, pochodzący z Dolnego Śląska, był niezwykle wytworną osobą – ten element stroju
był więc w jego przypadku nieodzowną częścią garderoby.
Urodzony w 1861 roku w Trzebnicy, wraz ze swoją młodą
żoną Teodozją z domu Witkiewicz, Polką, przybył pod koniec
XIX w. do Poznania. Małżeństwo mieszkało początkowo przy
ul. Podgórnej, a następnie przeprowadziło się do stylowo umeblowanego mieszkania w nieistniejącej obecnie kamienicy przy
dzisiejszej ul. 27 Grudnia. Para wpisała się w ówczesny kontekst
historyczny – gdzie przenikało się to, co polskie z tym, co nie-
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mieckie. Tworzyli niezwykle udaną i szczęśliwą rodzinę –
z czwórki dzieci dwie córki dożyły wieku dorosłego wiodąc bardzo barwne życie – ale to już temat na oddzielną historię.
Karol był zamożnym człowiekiem, pracował jako szef kelnerów (Oberkellner) w najlepszych poznańskich restauracjach
– np. w Hotelu Resident (obecnie Lech) czy nawet w pobliskim Ludwikowie. Jego żona i córki mogły więc ubierać się
modnie i szykownie – co doskonale pokazują zachowane nieliczne zdjęcia.
Na co dzień surowy dość ojciec, który skutecznie wpajał
dziatwie zasady dobrych manier, etykiety, tajemne kody ułożenia sztućców, kieliszków i nakryć, w wolnych chwilach zabierał
rodzinę na spacery, wycieczki i pikniki do Puszczykowa właśnie,
doceniając jego urodę i świeże powietrze. Na pewno w swoim
pięknym cylindrze!
Nie mógł wówczas przewidzieć, że pewnego dnia jego
wnuk Henryk przybędzie do Puszczykowa na stałe i jego potomkowie zwiążą się na lata z tą piękną miejscowością, a jego
cylinder będzie towarzyszył kolejnym pokoleniom rodziny ...

Maciej Krzyżański
PSI ZAPRZĘG
- Halo? Halooooo?! Straż Miejska??? Proszę zabrać ode mnie
tego psa!!!
- Ale proszę pani, proszę się uspokoić...
- Jestem spokojna!!!! On nas goni!!!!
- Gdzie pani jest? Co się dzieje?
..........................
A dzień zaczął się wcześnie. Idylliczny poranek, bezchmurne
niebo i leniwie wschodzące letnie słońce, nie zapowiadało mrożących krew w żyłach scen pościgu, żywcem wyjętych z filmów
akcji. Ulicami Puszczykowa mknął radosny psi zaprzęg, wizualizujący dyscyplinę zwaną mushingiem, a w nim Maszerka Krystyna w kolorowych trykotach oraz cztery psy rasy Husky. Bohaterka niniejszej opowieści miała już wtedy za sobą niejeden
start w zawodach, z których przywoziła puchary i medale.
Aż tu nagle....
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KRUCHOŚĆ WSPOMNIEŃ I PORCELANOWYCH FILIŻANEK
“ Gdyby ktoś przeczytał to niezapisane i to zapisane
Gdyby te rozrzucone kawałki po swojemu połączył.
Gdyby ktokolwiek, jakkolwiek zechciał to sobie...”
Krystyna Miłobędzka
Zwykłe miejsca potrafią nieść ze sobą niezwykłe wspomnienia. Na skrzyżowaniu ulic Langego i Wiązowej stoi stary
przedwojenny dom. I chociaż minęło już 40 lat i więcej, to cały
czas pamiętam jego mieszkańców i bywalców – są takie osoby,
których nie da się zapomnieć. Mam ciągle wrażenie, że po
domu krząta się pani Franciszka Pirecka, a na parapecie wyleguje się czarna kotka o imieniu Lalunia.
W ogrodzie skąpanym słońcem, zielenią i kwiatami stał
drewniany stół, a na nim MY - kruche, delikatne FILIŻANKI

Nikt nie zginął, ani nawet nie ucierpiał na zdrowiu! Bestia
trafiła do właścicieli, a maszerka Krystyna niezrażona incydentem nadal odbywa swoje codzienne treningi.

Krystyna Jasiczak
Osoby chętne do podzielenia się swoją opowieścią
zapraszamy do kontaktu z Anną Fiedler i Agą Ostrowską
z fundacji Key 4 Tomorrow, które realizują ten projekt.
Mail: key4.kontakt@gmail.com lub na facebooku profil fundacji Key 4 Tomorrow lub Muzeum Arkadego
Fiedlera.
Opowiedzmy Puszczykowo artefaktami!
Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Poznańskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Miasta Puszczykowa
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Zwierzyniec

W świecie owadów
Nie ma lepszego miejsca, by poznać tajniki produkcji miodu, niż Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu. Od niedawna
można tam poczuć się jak pszczoła, zaglądając do środka

Fot. Piotr Basiński

TURYSTYKA

z największych atrakcji Parku Dzieje w Murowanej Goślinie jest
widowisko z udziałem drapieżnych ptaków oraz pokazy sokolnicze. Imitacja gniazda bielika to miejsce, w którym często fotografują się goście Łysego Młyna. Wprawne oko dostrzeże też
inne ptasie akcenty: na fontannie w Obornikach (rzeźby gołębi), na ratuszu w Kórniku (kogut), a nawet na muralach –
w Buku (orzeł) i Śremie (papierowe ptaki). Ozdobą Alei Filozofów w Wierzenicy jest rzeźba Matki Boskiej ze szczygłem, a na
ścianach Galerii Obrazów w Rogalinie wiszą Madonna ze szpakiem, Pogrzeb ptaszka i inne płótna z ptasimi motywami.
Zwierzęta leśne
Mieszkańców naszych łąk i lasów można poznać dzięki bogatym zbiorom Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie, Leśnej Izby Edukacyjnej Puszczy Noteckiej w Dąbrówce
Leśnej i muzeum w Jeziorach. Po wizycie warto sięgnąć po
Przewodnik Niedzielnego Tropiciela i ruszyć na spotkanie
z borsukiem albo bobrem na jednej z wielu ścieżek dydaktycznych np. na Bobrowym Szlaku.

ogromnego ula. Okazały model pszczoły stoi w DELI Parku.
Czeka tam również spotkanie oko w oko z modelami owadów
o tak oryginalnych nazwach jak zawisak pokojowiec czy wałkarz
lipczyk, a model kozioroga dębosza pozwoli łatwiej rozpoznać
go w naturalnym siedlisku – na Dębach Rogalińskich. Innym
rzadkim miłośnikiem starych drzew jest pachnica dębowa.
Można się z nią zetknąć na ekspozycji Ośrodka Edukacji Leśnej
Łysy Młyn, a później spróbować odszukać na pobliskich Dębach
Marianowskich. Miłośnicy owadów z pewnością chętnie zobaczą też egzotyczne motyle w Muzeum Arkadego Fiedlera
w Puszczykowie i kolekcję owadów leśnych w Jeziorach.

tu wybrać się na przejażdżkę psim zaprzęgiem, a latem – na
wycieczkę konną. Dla miłośników koni obowiązkowym punktem programu powinna być wycieczka do zagrody koników
polskich na ścieżce przyrodniczej w dolinie Kończaka. W Konarskim koło Kórnika działa Kawka Centrum Turystyki i Edukacji
z kurami, kaczkami, królikami, świnią i kozą, mieszkającymi
obok zabytkowej szkoły. Mieszkańcami Parku Dzieje są króliki,
a także owce – występujące w widowiskach i w pokazach psów
pasterskich. Spore stado owiec mieszka też w Majątku Rogalin
skąd co roku wędruje na Łęgi Rogalińskie, by spędzić tam
prawdziwe lato na wypasie.
Szczypta egzotyki
Wizyta w Śremskim Zoo to okazja do spotkania z przybyszami z dalekich stron: mundżakiem chińskim, emu, skunksem,
łabędziem czarnym, kangurem walabią benetta i alpaką. Właśnie alpaki stały się ostatnio popularnymi zwierzętami hodow-

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT) przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, by
zachęcić do mikroturystyki – samodzielnego zwiedzania
najbliższej okolicy i poznawania mniej lub bardziej znanych turystycznych perełek okolic Poznania.
Kolejne teksty z cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich PLOT, w
Naszym Głosie Poznańskim oraz w Prasowej Powiatowej 17.

Spływ kajakowy
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sierpnia br. ponownie zaprosiliśmy mieszkańców Puszczykowa na spływ kajakowy. Po raz drugi wybraliśmy też
trasę Radzewice – Puszczykowo i okazuje się, że jest ona wystarczająca, w szczególności dla rodzin z dziećmi. Z Puszczykowa do Radzewic uczestników zawiozły autokary z firmy Pana
Wojtka Bobrowskiego. Tam czekały na nas już kajaki oraz trzy

łodzie motorowe Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Konina, które zabezpieczały nasz spływ. Wyruszyliśmy około godziny 10. W spływie wzięły udział 64 osoby. Pogoda dopisała, tak więc mogliśmy delektować się pięknymi widokami i aktywnie spędzić niedzielę.

Joanna Hejnowicz/główny specjalista ds. sportu

Fot. Piotrr Basiński

Skrzydlate
Kolorowe mieszkanki egzotycznych krain można podziwiać
(a nawet samodzielnie nakarmić) w Papugarni Ara w Trzebawiu. Naukę rodzimych gatunków warto rozpocząć od wizyty na
wieży ornitologicznej przy Trzcielińskim Bagnie. Tamtejsze tablice edukacyjne ze świetnymi rysunkami pomogą rozpoznawać obserwowane ptaki – na przykład żurawia i wilgę, które
stały się pierwowzorami maskotek Gminy Dopiewo. Jedną
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Fot. Archiwum Traperskiej Osady

Fot. Archiwum Papugarni Ara

Wiele emocji budzą prehistoryczne zwierzęta, które dawniej zamieszkiwały nasz kraj. Ich szczątki, takie jak kości nosorożca włochatego i potężny cios mamuta, prezentuje Muzeum
Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach.
Później warto odwiedzić pobliski DELI Park w Trzebawiu. Ustawione tam figury pozwalają lepiej uświadomić sobie rozmiary
tych wymarłych olbrzymów.

lanymi. Ich łagodny charakter sprawia, że są wykorzystywane
w zajęciach z dziećmi w Jaśkowej Dolinie w Mielnie, Ranczo
Alpaka w Boduszewie, Jo-Alpa w Lusowie, Gościńcu Marzymięta w Czmońcu, Żernickiej Zagrodzie w Żernikach oraz DELI Parku, gdzie mieszkają razem z kozami, osłami, owcami oraz lemurami. Listę zwierząt egzotycznych uzupełniają eksponaty aligatorów, muszle, rozgwiazdy i… żywa pirania w Muzeum Fiedlera. Trzeba również uwzględnić figury czerwonaków zdobiące
kąpielisko AKWEN Tropicana w Owińskach, zebry i słonie
w Tarnowskich Termach oraz… sympatycznego lwa Tarnusia,
bohatera gry terenowej w Tarnowie Podgórnym.
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Podaj łapę
Jednym z najpopularniejszych miejsc, w których czworonożni (i nie tylko) przyjaciele czekają na dziecięce odwiedziny, jest Traperska Osada. W chłodniejszych miesiącach można

Fot. Archiwum UM w Śremie

K

to pojawia się w większości książek i bajek dla
dzieci? Oczywiście zwierzęta! Warto o tym
pamiętać. Nasi bracia mniejsi to bez wątpienia
wdzięczny obiekt obserwacji – nie tylko dla dzieci.

mÖlkkowy sierpień

Turniej mikstów w siatkówce plażowej

K

olejny raz Puszczykowo było gospodarzem zawodów mölkky. Tym razem 15 sierpnia miłośnicy tej dyscypliny rywalizowali w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego,
w których wzięły udział 23 drużyny!
Turniej przeprowadzony został w standardowej formule –
najpierw rozgrywki grupowe, a później faza pucharowa. Utworzono 3 grupy po 8 i 7 drużyn, z których 2 najlepsze drużyny
z każdej z grup i 2 drużyny z trzecich miejsc awansowały do
drugiej fazy turnieju.
Turniej tradycyjnie rozpoczęliśmy od grupowego zdjęcia
wszystkich uczestników i kibiców (mamy nadzieję, że ta tradycja wpisze się do każdej naszej imprezy)! W rywalizacji uczestniczyli też radni Miasta Puszczykowa. Po zaciętych rozgrywkach grupowych, w których o awansie do dalszej rundy decydowały wygrane 1 czy 2 sety, a w nie których przypadkach
zdobyte małe punkty, do fazy pucharowej awansowało 8 drużyn. W finale spotkały się Harde Puszczyki (w składzie Maria
Michałowska i Waldemar Domagała) oraz Team Puszczyki
(Piotr Michalowski i Miron Skołuda). W tym zaciętym pojedynku zwyciężyły Harde Puszczyki – raz jeszcze gratulujemy! Drugie miejsce przypadło Teamowi Puszczyki. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna Orliki (Wita Stefania Piasecka i Ryszard Rychlewski), a czwarte miejsce drużyna Prosto do celu (Rafał

Andrzejewski i Marta Wleklak). Gratulujemy wyników oraz
udziału wszystkim uczestnikom turnieju. Dziękujemy za świet–
ną atmosferę - to dzięki Wam kolejny turniej Powiatu Poznańskiego, należy zaliczyć do udanych!
Poza samym turniejem dostępna była także strefa gier ple–
nerowych, które można znaleźć w ofercie wydawnictwa Tactic
Games Oddział w Polsce, które to było jednym ze sponsorów
nagród w turnieju. Turniej był współfinansowany z budżetu
Powiatu Poznańskiego!
Zapraszamy do galerii zdjęć Pani Ali Brączkowskiej (tinyurl.
com/svx3v9fu), a także zdjęć Finka MaFinka (tinyurl.com/
f83dwp4).
Raz jeszcze wszystkim dziękujemy za pomoc i udział oraz
gratulujemy wyników! Zapraszamy także do grupy Mölkky
Puszczykowo, gdzie znajdziecie informacje o spotkaniach
w ramach treningów Mölkky w Puszczykowie!

P

owracając do tradycji w ostatni weekend sierpnia zorganizowaliśmy turniej mikstów w siatkówce plażowej. Do rywalizacji zgłosiło się 6 par. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. Najlepsze zespoły zostały nagrodzone pucharami, zaś
wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe koszulki z logo „Puszczykowo - energia sportu”. Poniżej najlepsza trójka turnieju:
I miejsce: Weronika Piskorek / Bartosz Haberland
II miejsce: Kinga Schraube / Filip Schraube
III miejsce: Jaśmina Dymek / Maciej Rogaczewski
Mamy nadzieję, że w październiku uda się rozpocząć siatkarski sezon halowy. Zapraszamy do śledzenia profilu „Puszczykowo na Sportowo” na Facebook`u.

Joanna Hejnowicz /gł. specjalista ds. sportu
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Mistrzostwa Poznania w mölkky
Sierpień okazała się najbardziej mölkkowym miesiącem
w roku. Kolejny turniej rozegrano 21 sierpnia, a były to I Mistrzostwa Poznania, zorganizowane przez Ryszarda Rychlewskiego i odbyły się na orliku przy ul. Żonkilowej.
W fazie Pucharowej najlepszy był Pan Ryszard Rychlewski,
drugie miejsce zajął Tomasz Kostrowski z Bojanowa, a trzecie
Maria Michałowska z Puszczykowa po zaciętym pojedynku
z Łukaszem Jezierskim ze Sztumu! Gratulujemy całej czwórce!
Gratulujemy także Mironowi Skołudzie oraz zaprzyjaźnionemu
Mirosławowi Glapiakowi, którzy zakończyli rywalizację w najlepszej 8 zawodów!
To nie koniec sierpniowych zmagań miłośników „latających
kołków”. 29 sierpnia w Bojanowie, odbyły się najważniejsze
w tym roku zawody Mistrzostwa Polski w Mölkky! Relacja
w październikowym wydaniu Echa Puszczykowa.

Fot. Ala Brączkowska (3)

Fot. SMGP Kości

Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości
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