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Warto przypomnieć, że wcześniej pozyskaliśmy prawie 3 mln zł
na budowę budynku komunalnego przy ul. Nadwarciańskiej.
Przyznane dofinansowania będą bardzo cenne, ponieważ
po zmianie przepisów podatkowych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nasze wpływy z udziału
w podatku PIT w 2022 r. będą aż o około 4 mln zł niższe od
przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2021
r. Ten ubytek co prawda zostanie częściowo zrekompensowany ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, jednak pomimo tych dodatkowych wpływów z pewnością ustalając budżet na 2022 r. konieczne będzie wprowadzenie oszczędności
w wydatkach bieżących Miasta.
W związku ze zmianą przepisów, o której wspomniałem,
jeszcze goręcej apeluję do nowych mieszkańców naszego Miasta, aby przy rozliczaniu podatku PIT za 2021 r. zadeklarowali
jako miejsce zamieszkania Puszczykowo. Im więcej puszczykowian będzie rozliczało podatek w Puszczykowie tym szybciej
odrobimy straty wynikające ze zmiany przepisów.
31 października zakończył się konkurs Najbardziej Odporna
Gmina, (nasze miasto rywalizowało w kategorii gmin liczących
do 30 tys. mieszkańców) zorganizowany w ramach Loterii Narodowego Programu Szczepień. Ostatecznie „rzutem na taśmę” zwyciężyło Obrzycko, a my zajęliśmy 2. miejsce. Tu chcę
serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy szczepiąc się na COVID-19 przyczynili się do tak dobrego wyniku.
W naszym mieście wystartowała już kolejna edycja Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekty można zgłaszać
do 14 listopada. Jestem przekonany, że także w tym roku nasi
mieszkańcy wybiorą najlepsze dwa projekty, które zrealizujemy. O PBO piszemy na str. 4, a o dronie, który został zakupiony
właśnie w ramach zielonego projektu PBO 2021 na str. 5.
Za kilka dni będziemy obchodzić Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji w naszym mieście odbędzie się szereg koncertów, wystaw i innych wydarzeń uświetniających te radosne
święto. Zachęcam do uczestnictwa w tych wydarzeniach, a ich
szczegółowe plany znajdziecie Państwo na kolejnych stronach
tego wydania Echa.
Na zakończenie dziękuję wszystkim służbom: policjantom,
strażnikom miejskim i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej,
którzy 1 listopada dbali o ład i bezpieczeństwo w okolicy naszego cmentarza.

SAMORZĄD

iedy odbierając w imieniu Puszczykowa nagrodę staję
wśród znamienitych prezydentów, burmistrzów i wójtów,
jestem bardzo dumny z naszego miasta i mieszkańców. Nie inaczej było 26 października, kiedy w pałacu Łazienkowskim
w Warszawie odbierałem z rąk Bogusława Chroboty, redaktora
naczelnego Rzeczpospolitej dyplom poświadczający, że w 2020
roku Puszczykowo zajęło czwarte miejsce w Polsce w Rankingu
Samorządów organizowanym od lat przez tę gazetę. Wyprzedziły nas tylko małopolska gmina Miechów, mazowiecka Podkowa Leśna i Morawica (woj. Świętokrzyskie). W tym roku moja
duma z naszej małej Ojczyzny była tym większa, że tak wysoka
lokata w kraju została osiągnięta w roku, w którym w Polsce,
jak i na całym świecie, szalała pandemia Covid-19. Jednak mimo
trudności, z którymi przyszło nam się zmierzyć w ubiegłym
roku, nasze działania – mówię to mając na myśli wszystkich bez
wyjątku, którzy przyczynili się do tego wspaniałego sukcesu –
znalazły według mnie potwierdzenie w wysokim wyniku, jaki
uzyskaliśmy w tym rankingu. Warto w tym miejscu wspomnieć,
że rywalizowaliśmy z ponad 850 gminami miejskimi i miejsko-wiejskimi. Puszczykowo od 3 lat plasuje się w pierwszej piątce
rankingu Rzeczpospolitej, co moim zdaniem świadczy o dobrych decyzjach Rady Miasta i Urzędu Miejskiego podejmowanych podczas naszej pracy. Zasady Rankingu Samorządów
określa niezależna Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, byłego premiera RP, który był obecny na warszawskiej gali podczas wręczenia nagród. Ranking ma na celu wyłonienie miast i gmin, które osiągają najlepsze wyniki w kształtowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości
ekonomicznej, społecznej, w zakresie, jakości zarządzania
i trwałości środowiskowej. Podobnie jak w minionych latach
w rankingu bardzo wysoko oceniono nasze działania podejmowane na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska, m.in. na
rzecz walki ze smogiem. Chciałbym podkreślić, że bez zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Puszczykowa w sprawy miejskie, nasze miasto na pewno nie zdobyłoby
tak znakomitego miejsca.
Wysokie lokaty naszego miasta w różnych rankingach są dla
mnie potwierdzeniem, że wybrany kierunek działania i rozwoju
miasta jest właściwy. W poszczególnych konkursach analizowane są przede wszystkim twarde dane dotyczące zrównoważonego rozwoju, stabilności finansów – tu szczególne podziękowania dla Piotra Łoździna, skarbnika Miasta – czy realizowanych programów. Puszczykowo od lat przeznacza znaczne
środki na zadania fakultatywne w zakresie wielu dziedzin - od
ochrony środowiska, poprzez pomoc społeczną, stypendia
i nagrody dla uzdolnionych uczniów aż do wsparcia inicjatyw
mieszkańców.
To nie koniec dobrych wiadomości. W październiku naszemu miastu przyznano w ramach Polskiego Ładu 9 mln zł na realizację budowy budynku socjalno-sportowego przy boisku przy
ul. Kościelnej oraz na wymianę płyty głównej boiska na nowoczesną nawierzchnię, w zakres tego projektu wchodzi także
budowa oświetlenia. Będzie to największe dofinansowanie, jakie kiedykolwiek Puszczykowo otrzymało. Natomiast z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej otrzymaliśmy promesę
udzielenia dofinansowania w wysokości 1 mln zł do zakupu
elektrycznego, niskoemisyjnego autobusu. Zakładamy, że od
2023 r. autobus ten będzie kursował na naszej bezpłatnej linii.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa
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Puszczykowski Budżet Obywatelski 2022
ty obejmujące zadania należące do zadań własnych gminy, które dotyczą terenów miejskich i są możliwe do realizacji
w trakcie jednego roku budżetowego,
►głosowanie, tak jak dotychczas, będzie odbywać się
drogą elektroniczną oraz w formie papierowej. Osoby, które
nie mają dostępu do komputera, będą mogły oddać głos
w Bibliotece Miejskiej, w Urzędzie Miejskim lub w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej.

Katarzyna Nowak-Śronek
referat Promocji, Kultury i Turystyki

INFORMACJE
SAMORZĄD

eśli jesteś mieszkańcem Puszczykowa i masz genialny pomysł, który przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego oraz rozwoju naszego Miasta, do tego znajdziesz 9 osób,
które poprą Twój projekt, to złóż swój wniosek. Przypominamy,
że czekamy tylko do 14 listopada 2021 r. Więcej informacji na
stronie: pbo.puszczykowo.pl.
Pamiętaj, że:
►do rozdysponowania jest 70 tys. zł na projekty zielone
i 180 tys. zł na projekty miejskie,
►z Budżetu Obywatelskiego są finansowane tylko projek–
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uszczykowscy strażnicy miejscy mają już na
swoim wyposażeniu nowego sojusznika SOWĘ, czyli drona wyposażonego w mobilne laboratorium do analizy parametrów jakości powietrza.

Dron z wyposażeniem został zakupiony w ramach tzw. zielonego projektu Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego
2021 – „Skończmy ze smogiem w Puszczykowie!”
Jak napisali w swoim zwycięskim projekcie pomysłodawcy,
wg danych Europejskiej Agencji Środowiska co roku z powodu
zanieczyszczenia powietrza w Polsce traci życie prawie 46.000
osób. W przeliczeniu na Puszczykowo to 12 niepotrzebnych
zgonów rocznie! Zakup drona analizującego skład spalin wydostających się z kominów pozwoli na określenie rodzaju spalanego paliwa stałego.
Dokładna SOWA
Jak zapewnia producent SOWY jest to najdokładniejsze,
kalibrowalne urządzenie na rynku, chętnie wykorzystywane nie
tylko przez Straże Miejskie, ale także jednostki naukowe oraz
uczelnie.
Umieszczenie stacji laboratoryjnej na dronie umożliwia wysłanie jej bezpośrednio nad potencjalne źródło zanieczyszczenia powietrza, np. nad dymiący komin.
W wydaniu standardowym SOWA wykonuje badania następujących parametrów:
- pyły zawieszone PM 2.5 i PM 10,
- związki organiczne VOC,
- formaldehyd HCHO,
- chlorowodór HCL,
- cyjanowodór HCN,
- temperatura,
- temperatura punktu rosy,
- wilgotność,
- ciśnienie,
- położenie geograficzne oraz wysokość.
Czujniki zostały dobrane w sposób umożliwiający pomiar
konkretnych typów emisji wskazujących na spalanie odpadów
oraz szkodliwych substancji z materiałów zabronionych. Stacja
pobiera próbki za pomocą sond pomiarowych celem eliminacji
zakłóceń powodowanych przez strumienie śmigłowe drona.
Stacja pomiarowa zapewnia autonomiczny zapis danych
w wewnętrznej bazie danych oraz wysyłanie danych:
– za pomocą sieci LTE do chmury dostępnej w internecie
dla wszystkich zainteresowanych,
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– za pomocą Wi-Fi do urządzenia typu tablet, laptop lub
smartfon.
Drona, już bez stacji laboratoryjnej, można także wykorzystywać do prowadzenia działań obserwacyjnych np. do poszukiwania ludzi lub mienia. Akumulator, w który wyposażony jest
ten niewielki statek powietrzny wystarcza na 3,5 godziny ciągłego lotu.
Pierwsze loty w listopadzie
Puszczykowski dron rozpocznie swoje loty patrolowe w listopadzie. Do tego czasu dwóch strażników musi przejść przeszkolenie oraz uzyskać licencje pilota.
Jak mówi Dariusz Borowski, komendant puszczykowskiej
Straży Miejskiej, dron będzie tylko uzupełnieniem dotychczasowych działań funkcjonariuszy. Będzie używany w przypadku,
gdy inne metody kontroli nie będą możliwe. Chodzo o sytuacje, kiedy ktoś nie będzie chciał wpuścić strażników na kontrolę, bądź będą one utrudnione. Jeśli właściciel domu wpuści
strażników do kotłowni, ci od razu mogą sprawdzić czy w danym palenisku są spalane niedozwolone substancje.
– Tu chcę podkreślić, że niewpuszczenie funkcjonariusza do
kontroli to już nie jest wykroczenie, a przestępstwo z poważniejszymi sankcjami - mówi D. Borowski.
Jeśli dron nie wykaże przekroczenia norm powietrza, to
strażnicy nie będą podejmowali żadnych dalszych czynności.
Jeżeli czujniki wykryją w spalinach niedozwolone związki mogące świadczyć, że właściciel posesji spala w piecu odpady,
dokonują kontroli szczegółowej sprawdzając to, co jest w piecu spalane. W przypadku potwierdzenia spalania niedozwolonych substancji sprawa będzie kierowana do sądu, który
może ukarać właściciela posesji grzywną w maksymalnej wysokości 5 tys. zł.

SAMORZĄD
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 33. SESJI rady miasta puszczY kowa PRZEPROWaDZoNEJ 26 X 2021 R.

UCHWAŁA NR 314/21/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 6/18/
VIII Rady Miasta Puszczykowa w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
§ 1. W Uchwale Nr 6/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018
r. w sprawie powołania Komisji Budżetu
i Rozwoju Miasta, zmienionej Uchwałą
nr 251/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 marca 2021 r., zmienia się treść
§ 1, który otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołuje się Komisję Budżetu
i Rozwoju Miasta w składzie:
1) Przewodniczący Komisji:
- Jan Łagoda
2) Członkowie:- Elżbieta Bijaczewska
- Alfreda Brączkowska,
- Piotr Guziałek,
- Barbara Kamińska,
- Maciej Krzyżański,
- Ewa Michałek-Ciechomska,
- Maria Michałowska,
- Piotr Płóciennik,
- Tomasz Potocki.
UCHWAŁA NR 315/21/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały nr 150/20/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
28 kwietnia 2020 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania
publicznego w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową nr 2490P
– ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo.
§ 1. W Uchwale Nr 150/20/VIII Rady

Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia
2020 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu
Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska
w m. Puszczykowo, zmienionej Uchwałą
nr 217/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 listopada 2020 r., wprowadza
się zmiany.
Uzasadnienie: Burmistrz Miasta Puszczykowa ze względu na przedłużającą się
procedurę uzyskania uzgodnień techniczny c h , p i s m e m n r I Z . 7 0 1 1 . 4 8 . 2 0 2 0
z 10 września 2021 roku, zwrócił się
z prośbą do Starostwa Powiatowego
w Poznaniu o przedłużenie terminu zakończenia zadania do końca 2022 roku.
Uchwałą nr XXXIII/429/VI/2021 Rada Powiatu w Poznaniu zaakceptowała przedmiotowy wniosek.
UCHWAŁA NR 316/21/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie
przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie
przy ul. Pszenicznej.
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie
przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie,
oznaczonej jako działka nr 601/17 o powierzchni 0,0007 ha, obręb Puszczykowo
Stare, ark. mapy 14, wskazanej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
Uzasadnienie: Właściciel przedmiotowej nieruchomości złożył wniosek w sprawie realizacji zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 – 18 –
część A , zatwierdzonym Uchwałą
nr 334/18/VII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 sierpnia 2018 r., część nieruchomości będąca przedmiotem niniejszej
uchwały przeznaczona jest pod Tereny
dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolem 29 KD-D. Realizacja zapisów obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i podejmowanie
stosownych działań należy do zadań własnych gminy, wobec czego podjęcie
uchwały uznaje się za zasadne.
UCHWAŁA NR 317/21/VIII
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę, która stanowi działki położone w obrębie Puszczykowo Stare, będące
własnością Miasta Puszczykowa,
nr 555/48 i 593/1.
Uzasadnienie: Działki nr nr: 555/48
i 593/1 będące własnością Miasta Pusz–

czykowa tworzą ulicę Hotelową. Nazwa
ulicy została nadana Uchwałą Nr 82/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. Ustawa z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) nałożyła na
gminy obowiązek zaliczenia do kategorii
dróg gminnych dróg o znaczeniu lokalnym, nie zaliczonych do innych kategorii,
stanowiących uzupełniającą sieć dróg,
służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Drogą
publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do jednej z kategorii
dróg, z której może korzystać każdy,
zgodnie z jej przeznaczaniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej
ustawie lub innych przepisach szczególnych. Zaliczenie drogi do określonej kategorii drogi publicznej może nastąpić tylko
odpowiednio do faktu, który z podmiotów publicznoprawnych jest właścicielem
nieruchomości zajętej pod drogę, np. do
kategorii drogi gminnej mogą być zaliczone tylko drogi przebiegające przez nieruchomości stanowiące własność gminną.
Zaliczenie ulicy Hotelowej do kategorii
dróg publicznych gminnych pozwoli między innymi na stosowanie zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze
zm.) – jest ono stosowane między innymi
przy projektowaniu czy remoncie dróg
publicznych oraz analogicznie przy stosowaniu przepisów wynikających z ustawy
o drogach publicznych.
UCHWAŁA NR 318/21/VIII
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę, stanowiącą działki położone
w obrębie Puszczykowo Stare, będące
własnością Miasta Puszczykowa, nr 287/2
oraz część działki nr 288/1.
Uzasadnienie: Działka nr 287/2 oraz
część działki nr 288/1, które są własnością
Miasta Puszczykowa tworzą ulicę Sielankową. Nazwa ulicy została nadana Uchwałą Nr 198/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.)
nałożyła na gminy obowiązek zaliczenia
do kategorii dróg gminnych dróg o znaczeniu lokalnym, nie zaliczonych do innych kategorii, stanowiących uzupełniającą sieć dróg, służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Drogą publiczną jest droga zaliczo–

na na podstawie ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych do jednej
z kategorii dróg, z której może korzystać
każdy, zgodnie z jej przeznaczaniem,
z ograniczeniami i wyjątkami określonymi
w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Zaliczenie drogi do określonej
kategorii drogi publicznej może nastąpić
tylko odpowiednio do faktu, który z podmiotów publicznoprawnych jest właścicielem nieruchomości zajętej pod drogę,
np. do kategorii drogi gminnej mogą być
zaliczone tylko drogi przebiegające przez
nieruchomości stanowiące własność
gminną. Zaliczenie ulicy Sielankowej do
kategorii dróg publicznych gminnych pozwoli między innymi na stosowanie zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016
r., poz. 124 ze zm.) – jest ono stosowane
między innymi przy projektowaniu czy remoncie dróg publicznych oraz analogicznie przy stosowaniu przepisów wynikających z ustawy o drogach publicznych.
UCHWAŁA NR 319/21/VIII
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę, która stanowi działki położone w obrębie Puszczykowo Stare, będące
własnością Miasta Puszczykowa, nr: 394/9
i 394/16 oraz części działek nr: 394/18
i 394/25.
Uzasadnienie: Działki będące własnością Miasta Puszczykowa nr: 394/9
i 394/16 oraz części działek nr: 394/18
i 394/25 tworzą ulicę Lodowcową. Nazwa
ulicy została nadana Uchwałą Nr 210/17/
VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
24 kwietnia 2017 r. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) nałożyła na
gminy obowiązek zaliczenia do kategorii
dróg gminnych dróg o znaczeniu lokalnym, nie zaliczonych do innych kategorii,
stanowiących uzupełniającą sieć dróg,
służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Drogą
publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do jednej z kategorii
dróg, z której może korzystać każdy,
zgodnie z jej przeznaczaniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej
ustawie lub innych przepisach szczególnych. Zaliczenie drogi do określonej kategorii drogi publicznej może nastąpić tylko
odpowiednio do faktu, który z podmiotów publicznoprawnych jest właścicielem
nieruchomości zajętej pod drogę, np. do

kategorii drogi gminnej mogą być zaliczone tylko drogi przebiegające przez
nieruchomości stanowiące własność
gminną. Zaliczenie ulicy Lodowcowej do
kategorii dróg publicznych gminnych pozwoli między innymi na stosowanie zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r., poz. 124 ze zm.) – jest ono stosowane
między innymi przy projektowaniu czy remoncie dróg publicznych oraz analogicznie przy stosowaniu przepisów wynikających z ustawy o drogach publicznych.
UCHWAŁA NR 320/21/VIII
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę, która stanowi działki położone w obrębie Puszczykowo Stare, będące
własnością Miasta Puszczykowa, nr 176/6
oraz część działki nr 176/7.
Uzasadnienie: Działka nr 176/6 oraz
część działki nr 176/7, będące własnością
Miasta Puszczykowa tworzą ulicę Zygmunta Janaszka. Nazwa ulicy została nadana Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa
Nr 312/14/V z dnia 24.06.2014 r. Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.)
nałożyła na gminy obowiązek zaliczenia
do kategorii dróg gminnych dróg o znaczeniu lokalnym, nie zaliczonych do innych kategorii, stanowiących uzupełniającą sieć dróg, służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych do jednej
z kategorii dróg, z której może korzystać
każdy, zgodnie z jej przeznaczaniem,
z ograniczeniami i wyjątkami określonymi
w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Zaliczenie drogi do określonej
kategorii drogi publicznej może nastąpić
tylko odpowiednio do faktu, który z podmiotów publicznoprawnych jest właścicielem nieruchomości zajętej pod drogę, np.
do kategorii drogi gminnej mogą być zaliczone tylko drogi przebiegające przez nieruchomości stanowiące własność gminną.
Zaliczenie ulicy Zygmunta Janaszka do
kategorii dróg publicznych gminnych pozwoli między innymi na stosowanie zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124
ze zm.) – jest ono stosowane między innymi przy projektowaniu czy remoncie dróg

publicznych oraz analogicznie przy stosowaniu przepisów wynikających z ustawy
o drogach publicznych.
UCHWAŁA NR 321/21/VIII
w sprawie: określenia zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 81 ust.
1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący miasta na
zasadach określonych w podjętej przez
ten organ uchwale. Podjęcie uchwały jest
uzasadnione ze względu na potrzebę
uszczegółowienia zasad udzielania dotacji
ustalonych w dotychczas obowiązującej
uchwale.
UCHWAŁA NR 322/21/VIII
w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa
z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.
§ 1. Przyjmuje się roczny program
współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.
Uzasadnienie: Silne i niezależne organizacje pozarządowe są ważnym partnerem dla samorządu. Podejmują cenne
działania w zakresie różnych inicjatyw
społecznych. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym stwarza szansę na lepsze zorganizowanie wspólnego celu: poprawy jakości
życia mieszkańców naszego miasta. Proponowany w uchwale „Roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na rok
2022” jest realizacją ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przedmiotowy program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sposób określony w art. 5
ust. 5 tej ustawy.

SAMORZĄD

INFORMACJE
SAMORZĄD

UCHWAŁA NR 313/21/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały nr 254/21/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
30 marca 2021 r. w sprawie: powołania
Komisji Ochrony Środowiska.
§ 1. W Uchwale Nr 254/21/VIII Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca
2021 r. w sprawie: powołania Komisji
Ochrony Środowiska, zmienia się treść
§ 1, który otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołuje się Komisję Ochrony
Środowiska w składzie:
1)Przewodniczący Komisji:
– Piotr Płóciennik
2) Członkowie: – Jan Łagoda,
– Barbara Kamińska,
– Ewa Michałek-Ciechomska,
– Filip Ryglewicz,
– Krzysztof Paszkowski.
Uzasadnienie: W wyborach uzupełniających do Rady Miasta Puszczykowa, które
odbyły się 10 października 2021 r.
mandat radnej otrzymała pani Ewa
Michałek-Ciechomska. Radny sprawuje
mandat m.in. poprzez pracę w komisjach
Rady Miasta. Radna Ewa Michałek-Ciechomska zgłosiła wniosek o powołanie
jej w skład Komisji Ochrony Środowiska.

cd. na str 8
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INFORMACJE
SAMORZĄD

UCHWAŁA NR 323/21/VIII
w sprawie: przyznania Nagrody Rady
Miasta Puszczykowa dla uczniów
szczególnie uzdolnionych.
§ 1. 1. Nagrodę w wysokości 800 zł
(brutto) otrzymują:
1) Czyż Alan - za osiągnięcia sportowe
2) Dziamska Julia - za osiągnięcia sportowe
3) Gucki Adam - za osiągnięcia naukowe
4) Janaszek Tadeusz - za osiągnięcia sportowe
5) Jankowska Gracjana - za osiągnięcia
sportowe
6) Kędzierska Katarzyna - za osiągnięcia
sportowe
7) Kucharski Ignacy - za osiągnięcia naukowe
8) Maik Anna - za osiągnięcia naukowe
9) Morszner Zofia - za osiągnięcia sportowe
10) Namysł Jan - za osiągnięcia sportowe
11) Przybylak Oskar - za osiągnięcia sportowe
12) Ratajczyk Sebastian - za osiągnięcia
sportowe
13) Rutkowska Wiktoria - za osiągnięcia
sportowe
14) Zajdel Aleks - za osiągnięcia sportowe
15) Ziółkowski Adam - za osiągnięcia sportowe
Nagrodę w wysokości 400 zł (brutto) otrzymują:
1) Burzyński Bartosz - za osiągnięcia sportowe
2) Cragg Julia - za osiągnięcia naukowe
3) Jankowski Oliwer - za osiągnięcia sportowe
4) Kucharski Kajetan – za osiągnięcia naukowe
5) Lipińska Magdalena – za osiągnięcia
naukowe
6) Nobik Julia – za osiągnięcia sportowe
7) Piontek Barbara – za osiągnięcia sportowe
8) Piontek Helena – za osiągnięcia sportowe
9) Piontek Urszula – za osiągnięcia sportowe
10) Popławski Franciszek – za osiągnięcia
naukowe
11) Sobańska Hanna – za osiągnięcia sportowe
12) Sykulska Martyna –za osiągnięcia artystyczne
13) Wapniarski Karol – za osiągnięcia naukowe
14) Zenker Bernard – za osiągnięcia naukowe i sportowe
3. Nagrodę w wysokości 150 zł
(brutto) otrzymują:
1) Allecou Jan – za osiągnięcia sportowe

2) Allecou Stanisław – za osiągnięcia sportowe
3) Bajer Wiktoria – za osiągnięcia artystyczne
4) Czyżow Borys – za osiągnięcia sportowe
5) Czyżow Milena – za osiągnięcia artystyczne
6) Jankowski Adam – za osiągnięcia sportowe
7) Jasiczak Marianna – za osiągnięcia artystyczne i naukowe
8) Jiya Dawid – za osiągnięcia sportowe
9) Kamola Piotr – za osiągnięcia naukowe
10) Kucharski Tymon – za osiągnięcia naukowe
11) Kulczyński Dawid – za osiągnięcia
sportowe
12) Kulczyński Jakub – za osiągnięcia
sportowe
13) Mączyńska Magdalena – za osiągnięcia naukowe
14) Majchrzak Maria – za osiągnięcia artystyczne
15) Ptak Zuzanna – za osiągnięcia naukowe
16) Walczak Cezary – za osiągnięcia naukowe
UCHWAŁA NR 324/21/VIII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Miasta Puszczykowa na rok 2021
nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.
Uzasadnienie: Dochody
W dziale 010: Zmniejszono o kwotę
31 zł dochody z tytułu dzierżawy.
1. W dziale 600: Wykreślono dochody
ze środków europejskich na zadanie pn.:
„Utworzenie Zintegrowanego Węzła
Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie
1.743.392 zł (dochody zostaną zrealizowane w 2022 r.).
2. Urealniono dochody z poszczegól–
nych tytułów, w tym zwiększono dochody
z tyt. udziału w PIT o kwotę 588.000 zł
oraz zwiększono dochody z tyt. podatku
PCC o kwotę 474.427 zł.
3. W dziale 851: Zwiększono dochody
o kwotę 6.072 zł (w związku z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19).
4. W dziale 926: Zmniejszono o kwotę
8.683 zł dochody z tytułu usług sportowych.
Wydatki
1. W rozdziale 60004: Zwiększono
o kwotę 100.000 zł dotację dla Miasta Poznania na realizację zadania w zakresietransportu publicznego (w związku
z mniejszymi wpływami z biletów).

2. W rozdziale 60016: Zmniejszono
o kwotę 2.050.000 zł wydatki majątkowe
na Program budowy dróg (przesunięcie
realizacji części inwestycji, w związku
z opóźnieniami w wykonaniu dokumentacji technicznych, na 2022 r.).
3. W rozdziale 75495: Zmniejszono
o kwotę 82.550 zł wydatki majątkowe na
zadanie pn.: „Rozbudowa monitoringu
miejskiego” (przesunięcie budowy,
w związku z opóźnieniem w wykonaniu
dokumentacji technicznej, na 2022 r.)
4. W rozdziale 85195: Zwiększono wydatki o kwotę 6.072 zł na zadanie związane
z transportem osób mających trudności w
samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
5. W rozdziale 90015: Zmniejszono
o łączną kwotę 200.000 zł wydatki majątkowe na budowę oświetlenia (przesunięcie budowy ul. Myśliwskiej, w związku
z opóźnieniem w wykonaniu dokumentacji technicznej, na 2022 r.; ponadto
zmniejszono wydatki w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami postępowań
o udzielenie zamówień publicznych).
6. Zmniejszono o łączną kwotę 24.074
zł dotacje dla organizacji pozarządowych.
Deficyt
W wyniku zmian w planie dochodów
i wydatków zmniejszono deficyt do kwoty
1.680.923 zł.
UCHWAŁA NR 325/21/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
2021-2028.
Uzasadnienie: W uchwale Nr 226/20/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22
grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia
WPF Miasta Puszczykowa na lata 20212028: 1) dostosowano dane do uchwały
budżetowej na 2021 r.; 2) przesunięto
dochody z tytułu dotacji na realizację zadania pn.: „Utworzenie Zintegrowanego
Węzła Przesiadkowego Puszczykowo
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
w kwocie 1.743.392 na 2022 r.; 3) wykreślono w 2021 r. przychody z tytułu emisji
obligacji w kwocie 3.750.000 zł i odpowiednio zmniejszono rozchody, obsługę
zadłużenia i kwotę zadłużenia w kolejnych
latach.

SESJA W LISTOPADZIE
Informujemy, że 34. sesja Rady Miasta Puszczykowa, odbędzie się 23.11.2021 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, 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.
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Puszczykowo IV w rankingu rzeczpospolitej

P

uszczykowo zajęło 4. miejsce w XVII Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej”! Nagrodę z rąk redaktora naczelnego
dziennika „Rzeczpospolita” Bogusława Chraboty odebrał burmistrz Andrzej Balcerek.
Trzecie miejsce przypadło w tym roku małopolskiej gminie
Miechów, a drugie Podkowie Leśnej (mazowieckie). Zwycięską
gminą okazała się Morawica (woj. świętokrzyskie).
W Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii
gmin miejsko-wiejskich, w której startowało nasze miasto rywalizowało 878 gmin. W rankingu kapituła konkusu oceniała
efekty działań miast i gmin w zakresie dbałości o jakość życia
mieszkańców, stan środowiska, rozwój ekonomiczny przy zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania.
W tegorocznej edycji maksymalnie można było uzyskać 107
pkt (30 pkt w kategorii finanse i rozwój, 38 pkt w kategorii
dbałość o mieszkańców, 29 pkt w kategorii czyste środowisko
i 10 pkt w kategorii zarządzanie). Puszczykowo zdobyło w nim
82,1 pkt. O tym jak wyrównana „walka” toczyła się o podium

może świadczyć to, że trzeci w rankingu Miechów miał od naszego miasta zaledwie o 0,04 pkt więcej.
Oceniane były wyniki i efekty prac z roku 2020, który nie–
wątpliwie należał do tych trudniejszych dla władz lokalnych.
Przede wszystkim ze względu na pandemię, co wymagało
szczególnych działań w trosce o dobro mieszkańców, jak i recesję oraz wcześniejsze reformy podatkowe, które odbiły się
negatywnie na kondycji lokalnych budżetów.
– Jako samorządowcy staramy się, aby nasze małe ojczyzny,
w których mieszkamy, były bardzo przyjazne i dobrze się nam
w nich żyło. Jestem przekonany, że w Puszczykowie mieszkańcom dobrze się żyje, dlatego wyniki, które od kilku lat osiągamy, są przez kapitułę dobrze oceniane – powiedział podczas
gali A. Balcerek.

SAMORZĄD

cd. ze str 7

październikowe posiedzenia komisji rady miasta
11 października
Komisja Ochrony Środowiska
1. Wnioski komisji do budżetu miasta na
rok 2022.
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
1. Wnioski komisji do budżetu miasta na
rok 2022.
13 października
Komisja Rewizyjna
1. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą –
w formie zaprojektuj i wybuduj”.
19 października
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Darmowy Rower Małomiasteczkowy
– przedstawienie projektu.
2. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Wstępna dyskusja na temat obchodów
60 lat nadania praw miejskich Puszczykowu – propozycje radnych.
5. Bieżąca działalność:
– Referat promocji, kultury i turystyki,
– Samodzielne stanowisko ds. sportu,
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– Biblioteka Miejska Centrum Animacji
Kultury.
21 października
Komisja Spraw Społecznych
1. Informacje nt. działalności Jadłodzielni
(p. Marcin Niemczewski).
2. Omówienie Programu zdrowotnego
dla mieszkańców Puszczykowa.
3. Sprawozdanie Komendanta Policji
z dodatkowych dyżurów policji w okresie
letnim i informacja straży miejskiej oraz
policji w sprawie nadzoru nad zwierzętami domowymi.
4. Zmiana w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta
Puszczykowa.
25 października
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
5. Zaopiniowanie projektów uchwał
w sprawie:
* ws. zmiany Uchwały Nr 150/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28
kwietnia 2020 r. w sprawie: przejęcia od
Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną
drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 320).

* ws. wyrażenia zgody na nabycie przez
Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy
ul. Pszenicznej (druk nr 322).
* ws. zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych (druk nr 323).
* ws. zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych (druk nr 324).
* ws. zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych (druk nr 325).
* ws. zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych (druk nr 326).
* ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta
Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII
z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 327),
* ws. 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 2021-2028 (druk
nr 328).
27 października
Komisja Rewizyjna
1. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą –
w formie zaprojektuj i wybuduj”.
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wyniki wyborów uzupełniających do rady miasta
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października br. w okręgu nr 3 w Puszczykowie odbyły
się wybory uzupełniające do Rady Miasta Puszczykowa.
Mandat zdobyła Ewa Michałek-Ciechomska.
Uprawnionych do głosowania było 573 mieszkańców, swój
głos oddało 109 osób. Frekwencja wyniosła nieco ponad 19%.
Wyniki ukształtowały się następująco:
Piotr Krzyżański – 16 głosów
Ewa Michałek-Ciechomska – 50 głosów
Jakub Kuźniarski – 43 głosy
Zaświadczenie o wyborze na radną wręczyła nowo wybranej radnej Karolina Rauhut, przewodnicząca Miejskiej Komisji
Wyborczej. Uroczystość odbyła się podczas październikowego
posiedzenia Rady Miasta.
Aby stać się pełnoprawnym radnym Ewa Michałek-Ciechomska złożyła ślubowanie, a następnie Rada Miasta przyjęła

ruszyła budowa ul. Wspólnej

Z

dwie uchwały, na mocy których pani Ewa Michałek-Ciechomska
została członkinią Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji
Budżetu i Rozwoju Miasta.

red.

akład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska z Rogalinka złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu dotyczącym budowy ulicy Wspólnej (wpłynęły 3 oferty). Zakres
robót tej inwestycji przewiduje budowę na odcinku
o łącznej długości ok. 293 m (obecnie na tym fragmencie jest
ona drogą gruntową). Prace obejmują odcinek od ul. Kościuszki do ul. Moniuszki. Budowana ulica będzie miała szerokość 4,5-5 metrów a jej nawierzchnia zostanie wykonana
z kostki typu pozbruk. Projekt przewiduje również budowę
chodnika o szerokości 2 metrów. W zakres robót wchodzi także wykonanie zjazdów do posesji znajdujących się przy tej
ulicy oraz odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wód opadowych do przydrożnego rowu.
Miasto zapłaci za wykonanie zadania ok. 650 tys. zł. Wykonawca wszedł już na plac budowy, a na ukończenie prac ma
czas do końca roku.

red.

Ewa Michałek-Ciechomska nową radną puszczykowa
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►Po głosowaniu weszła Pani w skład Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Skąd zainteresowanie właśnie tymi komisjami?
Uważam, że Komisja Ochrony Środowiska i Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta budżetu to dwie niezwykle ważne komisje
działające w Radzie Miasta. Ważna była dla mnie także Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu, wybiera się jednak dwie komisja,
więc musiałam zdecydować. Uważam, że budżet to podstawa
funkcjonowania miasta, więc to istotne, aby mieć wpływ na
decyzje podejmowane w tym zakresie. A ochrony środowiska
to jedno z największych wyzwanie XXI wieku. Mamy miasto
o unikatowym charakterze i myślę, że trzeba bardzo pilnować,
aby przystawało do naszych oczekiwań i potrzeb, i rozwijało się
w takim kierunku, który spowoduje, że mieszkańcy będę chcieli spędzać w nim czas, a nie z niego uciekać. Warto dbać o jego
walory.
►Kładzie Pani mocne akcenty na ekologię.
To prawda. Mam dwoje dzieci i troszczę się o to, jak za 20,
30 czy 40 lat będzie wyglądał nasz świat. Zależy mi na tym, aby
nasze dzieci miały warunki przynajmniej nie gorsze niż my mieliśmy w dzieciństwie, a najlepiej, gdyby mogły mieć lepsze.
►Czy mieszkańcy Okręgu nr 3 z którego została Pani wybrana zgłaszają się już z jakimiś problemami czy propozycjami?
Jestem w kontakcie z mieszkańcami mojego okręgu. Wśród
pytań pojawiających się m.in. te związane z drogami. Moi
sąsiedzi martwią się, że jedna z dróg znajdująca się w tej oko-

trwają prace przy budowie ul. Prusa

U

lica Prusa na odcinku od ul. Matejki do ul. Dworcowej ma
już nową nawierzchnię i chodniki, na pozostałym odcinku
– od ul. Matejki do ul. Kopernika prace wciąż trwają. W ramach tej inwestycji na ok. 153-metrowym odcinku ulica zyska
nową nawierzchnię, chodniki i zjazdy na posesje. W zakres
prac wchodzi ponadto wykonanie kanalizacji deszczowej, która zostanie włączona w istniejącą sieć. Firma RDR z Czerwonaka, wykona także oznakowanie pionowe i poziome. Za wykonanie prac Puszczykowo zapłaci ok. 524 tys. zł.

INWESTYCJE

INFORMACJE
SAMORZĄD

października br. w Puszczykowie odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miasta. Mandat radnej
zdobyła w nich Ewa Michałek-Ciechomska, z którą rozmawiał Bogdan Lewicki.

red.

ulica Tulipanowa gotowa

licy ma być zagospodarowana tak, jak wszystkie pozostałe ulice
w naszym mieście, a jest to ulica położona bardzo blisko Wielkopolskiego Parku Narodowego. Tymczasem oni chcieliby, aby
taka inwestycja powstawała z dużym szacunkiem dla otoczenia. Nie chcą, aby zniszczone zostały walory krajobrazowe. Boją
się przede wszystkim tego, że droga nie będzie dostosowana
do warunków geologicznych i przyrodniczych, że unikatowe
warunki zostaną zniszczone, kiedy powstanie zbyt szeroka
jezdnia, na której będzie panował duży ruch. Zdaję sobie sprawę, że budowę dróg reguluje stosowna ustawa, ale wiem też,
że są wzorce zgodnie z którymi drogi i ulice można budować
z dużym poszanowaniem dla środowiska. Ustawa drogowa to
nie jest jedyny wzorzec do budowania dróg. Myślę, że próba
pogodzenie tych kwestii będzie jednym z pierwszych centrów
moich zainteresowań jako radnej.

Szanowni Państwo,
11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Okażmy nasze przywiązanie
do Ojczyzny, szacunek dla Niej oraz patriotyzm poprzez wywieszenie flagi Polski.
Niech 11 listopada w Puszczykowie dominują biało-czerwone barwy.
Andrzej Balcerek, Burmistrz Miasta Puszczykowa

Z

akład Robót Drogowych Marek Dachtera zakończył prace
na budowie ulicy Tulipanowej. Obecnie na odcinku o łącznej długości 219 m ulica ma nawierzchnię z kostki typu pozbruk oraz chodniki po obu stronach. Zjazdy na posesje, które
także wchodziły w zakres robót, zostały wykonane z kostki
typu pozbruk, ale innego koloru niż jezdnia i chodniki.
W zakres prac weszła także budowa kanalizacji deszczowej
z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Inwestycja kosztowała Miasto 640 zł.

red.

rusza budowa zielonej klasy przy dwójce

F

irma Garden Project z Mosiny jako jedyna zgłosiła swoją
ofertę na wykonanie Zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Libelta (na terenie Dwójki). Inwestycja
zostanie zrealizowana w ramach Puszczykowskiego Budżetu
Obywatalskiego 2021. W zakres prac wchodzi m.in. budowa
ścianki treningowej do tenisa, która będzie doskonałym uzupełnieniem istniejących kortów tenisowych, dwie sale w zieleni do lekcji, warsztatów, wykładów lub seansów filmowych.
Inwestycja będzie kosztowała ok. 179 tys zł.

red.
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spotkanie z Łukaszem Wierzbickim
czwartkowy piękny jesienny poranek młodsze klasy z Jedynki spotkały się z Łukaszem Wierzbickim, autorem książek dla dzieci. Pan Łukasz w swoich książkach opowiada o ludziach, którzy spełniają swoje marzenia, idą do przodu mimo
przeciwności, opowiada historie prawdziwe. Na godzinkę przenieśliśmy się do Afryki, gdzie z Kazimierzem Nowakiem rowerem, łódką i wielbłądem przemierzaliśmy Afrykę, spotkaliśmy
lwa i Pigmejów. Wspaniale było słuchać o przygodach
niedźwiadka Wojtka, dzięki któremu polscy żołnierze w trud-

nych czasach mieli odrobinę radości. Na zakończenie wraz
z Aleksandrem Dobą przemierzyliśmy ocean, który wcale nie
jest „pikusiem”. Pokonaliśmy rekina dowiedzieliśmy się też, jak
załatwić „pewne sprawy” na kajaku na oceanie – była „kupa”
śmiechu. Pan Łukasz przekazał nam ważną wiadomość od Aleksandra Doby: podążaj za marzeniami, nie siedź w miejscu i wykorzystaj to, co masz. Dziękujemy i do zobaczenia!!!

OŚWIATA

H

uszczykowo skrywa mnóstwo tajemnic z przeszłości. Mogli
się o tym przekonać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie, którzy dzięki
projektowi realizowanemu przez Fundację Key4Tomorrow –
„Puszczykowskie skarby – opowiadacze historii” mieli możliwość zwiedzenia naszego miasta z przewodnikiem historycz-

no-turystycznym, panem Robertem Kiszkurno. Dla wszystkich
była to niezapomniana lekcja historii!

Milena Taratajcio

Rowerowy start harcerskiego roku
arcerze pokonali 15 km, a zuchy 8 km. Tak najkrócej podsumować można Rowerowy Start Roku Harcerskiego zorganizowany przez druhów z Ośrodka ZHP Puszczykowo im. Żwirki i Wigury. Jednak zanim druhowie i zuchy wsiedli na rowery
uczestniczyli w pogadance, którą na temat bezpieczeństwa
ruchu drogowego przygotował policjant z puszczykowskiego
komisariatu.

P

Rajd zakończył się ogniskiem, z odrobiną śpiewania i pląsów, a także zasłużonym posiłkiem w postaci kiełbasek. W trakcie ogniska miało miejsce także przejście trzech zuchenek z 13
Gromada Zuchowa “Mali Indianie” w Puszczykowie do 8 PDH
Rejwach. Harcerze dziękują Klubowi Puszcza za pomoc w organizacji i udział w tym wydarzeniu.

program pomagam – ciepły posiłek dzięki tobie

R

ada Rodziców SP 2 po raz drugi zwraca się z apelem do rodziców i osób, którym na sercu leży los dzieci o pomoc,
wznawiając program „Pomagam”. Niestety pandemia odcisnęła swoje piętno na sytuacji finansowej niektórych uczniów,
a w zasadzie ich rodziców. Dlatego poszukiwane są osoby, które wspomogą dofinansowanie obiadów dla 9 dzieci w SP 2.
Miesięczny koszt drugiego dania i napoju, to około 250 zł.
Osoby, które zdecydują się na wsparcie proszone są o wpłaty
dowolnej kwoty (20, 50, 100 zł lub całej kwoty 250 zł) na konto
RR z dopiskiem „Program Pomagam”. Ważne jest, by osoby, które zdecydują się na pomoc, pamiętały o regularnych wpłatach .
– Z całego serca dziękujemy dotychczasowym sponsorom.
Dzięki Wam w zeszłym roku szkolnym pomogliśmy czwórce
dzieci i mogliśmy zacząć działać już od początku tego roku –
piszą na facebooku przedstawiciele Rady Rodziców SP 2.
Gdyby ktoś był zainteresowany inną formą donacji lub miał
dodatkowe pytania proszony jest o kontakt z: Asią Tokarską
508 390 420 lub Nataszą Kromolicką 600 826 667.
Nr konta RR: 15 9048 0007 0000 6259 2000 0001

OŚWIATA

W

niezwykła lekcja historii

Rada Rodziców SP 2

dzień edukacji narodowej

z wizytą w punkcie Eko-info

13

października br. burmistrz miasta Puszczykowa Andrzej
Balcerek zaprosił dyrektorów oraz nauczycieli puszczykowskich szkół, aby z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej - Dnia Nauczyciela podziękować za wkład i poświęcenie w ciągły rozwój oświaty.
Burmistrz miasta Puszczykowa oraz przewodniczący komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Maciej Krzyżański wręczyli nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, doceniając rzetelność i profesjonalizm kadry pedagogicznej. Ponadto trzem nauczycielkom zostały wręczone dyplomy z okazji
uzyskanego awansu zawodowego.
Z okazji święta polskiej edukacji, wszystkim nauczycielom składamy serdeczne życzenia satysfakcji z pracy, cierpli–

12

W

wości przy realizowaniu wszelkich zamierzeń oraz niezliczonych inspiracji.

ECHO PUSZCZYKOWA - listopad 2021

ostatnich dniach klasy trzecie odwiedziły Centrum Eko-Info w Puszczykowie. Tomek z klasy 3a tak wspomina
tę wizytę: Dziś, byliśmy w EkoInfo. Pani opowiadała o pszczołach, jeżach, czystym powietrzu i o segregowaniu śmieci. EkoInfo to punkt informacyjny w Puszczykowie, w którym mieszkańcy i turyści mogą otrzymać mapki, informacje itp. Prowadzone są tu również zajęcie związane z ekologią. Pani informuje też mieszkańców o różnych dotacjach. Uczestniczyła
nawet w pisaniu komiksu, o czystym powietrzu i suszy. Bardzo
mi się podobało.

red.
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KULTURA

KULTURA

Muzyka na żywo:
Sławomir Olgiert Kramm - wokal
Wiesław Prządka - akordeon
Janusz Czachor - skrzypce
Wieczornicy towarzyszyć będzie
wystawa prac poznańskiego artysty Pawła Bonieckiego
- bezpłatne wejściówki będą do odbioru

w Collegium: ul. Poznańska 47;
tel: 881 601 007;
mail: collegiumartes@wp.pl

14
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Mikołajki na Rynku
5 grudnia 2021 r.
start godz. 12:00
- SPEKTAKL TEATRALNY DLA DZIECI
"Zaczarowane zwierciadło"
- ŚWIĄTECZNY KONCERT
- SKRZYNKA DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
- JARMARK ŚWIĄTECZNY
- DARMOWE LODOWISKO
dla dzieci z Puszczykowa
- INSCENIZOWANY SPACER HISTORYCZNY
W STYLU RETRO

Akademia Seniora

P

o długiej przerwie, 11 października rozpoczęły się zajęcia
stacjonarne dla mieszkańców w ramach Akademii Seniora.
W trosce o zdrowie naszych seniorów w zajęciach uczestniczą
tylko osoby zaszczepione. Największą popularnością wśród
naszych studentów cieszą się lektoraty, czyli zajęcia z języków
obcych, takich jak rosyjski, angielski, niemiecki i hiszpański.
Dużo słuchaczy uczęszcza także na zajęcia sportowe: zdrowy
kręgosłup, ćwiczenia kompensacyjne, ćwiczenia psychofizyczne oraz na warsztaty fotograficzne. W tym roku zaplanowane
są również wykłady o zróżnicowanej tematyce, na które już
teraz serdecznie zapraszamy.
Studentem Akademii Seniora może zostać każdy, kto ukończył 50. rok życia. Nie ma znaczenia, czy jest jeszcze aktywny zawodowo, czy już nie. Uczestnicy naszej Akademii to osoby inspirujące, pozytywne, poszukujące wiedzy, towarzystwa i zabawy.
Serdecznie zapraszamy tylko zaszczepionych Seniorów
do wstępowania w szeregi naszej Akademii. Zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze.

BM CAK

KULTURA

KULTURA

Szczegółowe informacje na stronach i FB Miasta Puszczykowo i Biblioteki Miejskiej.

Tango

grupa dla początkujących
Zapraszamy bez ograniczeń wiekowych
Zajęcia poprowadzi Jakub Gwizdała
tancerz z wieloletnim doświadczeniem

możliwe terminy:
środy lub piątki g.19-20:30
miejsce: Willa Mimoza
zgłoszenia:
tel. 535 694 870

Wiadomości SMS:
Proszę podać imię, nazwisko
oraz preferowany termin
koszt: 35zł/zajęcia lub 120zł /m-c

16
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Książkowe zajęcia w bibliotece
październiku rozpoczęły się zajęcia dla dzieci promujące
czytanie. Od kilku lat zajęcia biblioteki Kraina Książek
oraz Czytajnisie cieszą się dużą popularnością. Oprócz tych
warsztatów zapraszamy też do uczestniczenia w innych wydarzeniach promujących czytanie już od najmłodszych lat.
Kraina Książek to warsztaty czytelniczo – plastyczne dla
dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Zajęcia rozpoczynamy wspólną
piosenką, później uczestnicy zajęć słuchają wybranej na dany
dzień książki, której temat odzwierciedlają następnie w pracy
plastycznej, indywidualnej lub grupowej. Książka jest dla nas
inspiracją do rozmowy, ćwiczeń, gier i zdań. Podczas nich rozwijamy pamięć i spostrzegawczość, empatię, umiejętności społeczne, ćwiczymy wyobraźnię i poznajemy otaczający nas świat.
Ćwiczenia, gry i zabawy pojawiacie się podczas zajęć zawierają
elementy ćwiczeń z zakresu terapii ręki, logorytmiki, ćwiczymy
motorykę dużą i małą. Przede wszystkim dobrze się bawimy
z książką, bo czas z nią spędzony zawsze inspiruje i rozwija. Pokazujemy, że książki i czytanie są fajne, że z książką nuda nam
nie grozi.
Czytajnisie to zajęcia dla młodszej grupy dzieci w wieku od
1,5 roku do 2,5 i ich opiekunów. Te zajęcia to niezwykła podróż
do świata książek wypełnionego sensorycznymi niespodziankami. Tu maluchy mogą dosłownie dotknąć i poczuć tego
o czym czyta prowadząca. Każda wspólna gra i zabawa, wierszyk czy masażyk oddaje tematykę czytanej książki. Tak przygotowane, spójne zajęcia, są też podpowiedzią dla rodziców, jak
można rozpocząć przygodę z książką i jak włączyć do niej całą
rodzinę. Nie sposób nudzić się, gdy książka wciąga do zabawy
i zachęca do poznawania świata. A bawić można się wszystkim
– łyżkami, kasztanami, różnymi teksturami materiałów i całym
mnóstwem tajemniczych akcesoriów. Zajęcia przygotowywane
są w duchu „Czytania wrażeniowego” metody stworzonej i promowanej przez Małgorzatę Swędrowską. Nie zdziwi tu nikogo,
że z książką się tańczy, gotuje, podróżuje, hasa po łąkach i lasach, a nie tylko zasypia.
Grupy obu warsztatów są już zamknięte. Jeśli chcesz
uczestniczyć w innych formach zajęć z książką zapraszamy na
„Małe opowieści” dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat wraz z opiekunami. To 45 minutowe spotkanie z książką wypełnione zabawami i grami. Wspólne tańce hulańce i zabawy animacyjne
sprawią, że będziesz się świetnie bawił ze swoim dzieckiem,

również tym wewnętrznym. Radzimy włożyć wygodne ubrania, by nic nie krępowało Waszych ruchów. Wszystko na tym
spotkaniu zawsze związane jest z książką i czytaniem. Pierwsze
spotkanie już 25 listopada w sali konferencyjnej hali widowiskowo sportowej w Puszczykowie. Koszt zajęć to 1 zł od osoby.
Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 61194-649 lub w bibliotece ul. Rynek 15.
Niezmiennie zapraszamy do naszej biblioteki, by założyć
konto czytelnika dla siebie i swojego dziecka. To darmowa
przyjemność, na którą możesz sobie pozwolić bez względu na
wiek. Zaproście książkę do Waszego życia, nie czekajcie – to
najpiękniejszy prezent, jaki możecie sobie zrobić.

BM CAK

W

izyta w bibliotece z pewnością może być receptą na nudne jesienne wieczory. Znajdziesz tu nie tylko ciekawe
książki do czytania i słuchania do wypożyczenia, ale i inne niespodzianki, które pomogą Ci przezwyciężyć szarą, listopadową
słotę.
Wśród nich gry planszowe, które od niedawna również wypożyczamy. Listę tytułów znajdziesz na naszej stronie internetowej www.biblioteka.iq.pl w zakładce GRY PLANSZOWE.
Wszystkie udostępnione przez naszą bibliotekę gry to dary od
Czytelników oraz od Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych KOŚCI.
Dla dzieci lubiących wyzwania mamy czytelnicze propozycje – nadal można brać udział w programie Mała Książka wielki
Człowiek polegającym na zbieraniu kolorowych naklejek przy
każdej wizycie w bibliotece i wypożyczeniu książki. Po zebraniu
10 naklejek Czytelnik otrzymuje dyplom Młodego Czytelnika.
Taka zabawa motywuje do regularnego wypożyczania książek
i wspólnego czytania. Młodemu czytelnikowi pozostawia też
satysfakcję z osiągnięcia i sprawia, że czytanie kojarzy się
z przyjemnością. Dla uczniów klas I-VIII mamy przygotowane
biblioteczne szlaki – książkowe wyzwanie, które prowadzi młodego czytelnika przez świat rożnych gatunków literackich.
Po zebraniu pieczątki za każdy przemierzony szlak i oddaniu
pracy plastycznej na wybrany przez siebie temat, czytelnik zdobywa książkę.

Miłą formą spędzenia zimowego wieczoru może być też
eko zabawa z Eko Pudełkiem, które możesz wypożyczyć na
okres jednego miesiąca. W środku znajdziesz książkę dla dzieci
o proekologicznej tematyce oraz zabawę i miły prezent. Książkę wraz z pudełkiem oddaj po miesiącu, prezencik zachowaj
i korzystaj z niego.
Szukasz artystycznych inspiracji – odwiedź wypożyczalnię
dla dzieci, znajdziesz tu wystawę przygotowaną przez uczestników projektu „Wędrówki Włóczykija” realizowanego przez
Klub Puszcza pod patronatem Fundacji RESTART. Zdjęcia młodych fotografów nie tylko zachwycają, ale i inspirują do działania. Nie musisz mieć profesjonalnego sprzętu, by zrobić niesamowite zdjęcie, wystarczy twój telefon. Prowadzące projekt
podczas wernisażu przypominały ważne zdanie: „najlepszy
aparat to ten, który masz przy sobie”. Pamiętając o pracach
z wystawy i tej maksymie rozglądaj się uważnie podczas spaceru – zobacz jak wiele piękna Cię otacza i uwiecznij je na zdjęciu.
Na koniec przypominamy też o naszym czerwonym regale
na półpiętrze biblioteki. Na nim znajdziesz książki do zabrania.
Możesz je zachować lub oddać po przeczytaniu. Są to książki
podarowane przez Czytelników dla Czytelników. Częstuj się na
zdrowie i nie martw terminem zwrotu.

BM CAK
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wizyta w bibliotece – Receptą na jesienną nudę

Noc w bibliotece

Scrabble
&
Rummikub

Z

a nami kolejna Ogólnopolska Noc Bibliotek . Po zeszłorocznej nocy online tegoroczna już „w realu” cieszyła nas jeszcze bardziej niż zwykle. Tym razem hasłem nocy było zdanie
„Czytanie wzmacnia” rozumiane na wielu poziomach. W sobotę, 9 października wieczorową porą zapraszaliśmy do wypożyczania książek, poszukiwania spokoju w kolorowankach dla
dorosłych, wzmacniania domowej biblioteki poprzez uzupełnienie zapasów z regału na książki do zabrania. Dzieci zaprosiliśmy na wzmacniające ciało i ducha warsztaty ruchowe z książką. Każda z grup obejrzała też film „Operacja Człowiek w Czerni”, norweski film w reżyserii Grethe Bøe-Waal, nakręcony na
podstawie książki pod tym samym tytułem ze znanej i lubianej
serii „Operacja…” Liera Horsta. Na spragnionych witaminowego wzmocnienia czekała kawiarenka jesieniary – tu można było
napić się owocowej herbaty lub zjeść czerwone jabłko. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli tego wieczoru
z nami. Mamy nadzieję, że odczuliście wzmocnienie dzięki czytaniu równie mocno jak my.

czwartki godz. 11:00
Kółko Scrabble oraz
Centrum Animacji Kultury
zapraszają do
Willi Mimoza

BM CAK
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film grupy teatralnej teges nagrodzony
ilm zrealizowany przez Grupę Teatralną Teges i puszczykowski Urząd Miejski uzyskał wyróżnienie na VI Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”.
Urząd Miejski w Puszczykowie, współdziałając z Grupą Teatralną Teges pod dyrekcją pani Ajżany Prendke, stworzył film
promujący w nienachalny i niebanalny sposób szczepienia przeciw Covid-19.
Głównym celem realizacji filmu było zwiększenie wiedzy,
wypracowanie ,,dobrych praktyk”, a przede wszystkim zmobilizowanie puszczykowskiej społeczności do powszechnych
szczepień, które ze względów społecznych, ekonomicznych są
kluczową sprawą w przeciwdziałaniu pandemii.
Film uzyskał wyróżnienie w kategorii Instytucje Publiczne
na VI Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”. Grupie
Teges gratulujemy talentu, podziwiamy pracę jaką włożyła
w przygotowanie filmu i życzymy dalszych sukcesów.
Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” to jedyny
w Polsce festiwal poświęcony filmom dokumentalnym i pro

A

ktualna pora roku wraz z czekającą nas zimą
i wiosną a uściślając miesiące począwszy od
września, aż do kwietnia to okres, kiedy panująca aura nie pozostaje bez znaczenia dla naszego
zdrowia.

mocyjnym z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej
odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility –
CSR). Tytuł nawiązuje do Agendy ONZ i zawartych w niej
17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals – SDGs).

Mikołajowy bazART

KULTURA

Z

apach świerku, pieczonych pierników, stoły wypełnione rękodziełem, rzeczami pięknymi i pysznymi. Rozmowy przy
świątecznym eliksirze, wspólne kolędowanie to najlepszy początek świątecznego czasu.
Artystów, twórców zapraszamy do wystawiania i sprzedaży
swoich dzieł. To wszystko za darmo w miłej atmosferze. Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępny na fb collegiumartes. Zgłaszajcie się.
Każdego kto szuka niebanalnych, oryginalnych prezentów i pobycia w magicznej atmosferze Świąt zapraszamy
11 grudnia.
PROGRAM
12:00 – otwarcie

12:30 – 17:00 – przechadzanie się pomiędzy kramami, kupowanie w celu sprawienia przyjemności innym i sobie, pogaduszki – po prostu cudowne bycie razem;
13:30- 14:30 – wWarsztaty dekoracji świątecznych (zapisy),
16:00 – loteria – rozstrzygnięcie;
16:15 – rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszego
Mikołaja;
16:30 – wspólne kolędowanie;
17:00 – zakończenie i z anielskim spokojem czekanie na
Święta.
Więcej na fb collegiumartes lub pod numerem telefonu
881601007.

Stowarzyszenie Puszczykowo-Châteaugiron
zaprasza wszystkich frankofonów (i nie tylko)
na spotkanie z pokazem zdjęć: „Wakacje we
Francji - od Nancy przez Paryż- Zamki nad
Loarą -Châteaugiron - Bretanię, sierpień 2021”
Małgorzata i Leszek Pobojewscy
w środę
24 listopada 2021
o godz. 17.30
w willi Mimoza
przy ul. Poznańskiej 26
w Puszczykowie.
Zapraszamy
wyłącznie
osoby zaszczepione.

WYDAWCA: URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE; ADRES REDAKCJI: UL. PODLEŚNA 4. Tel. 61 813 32 25, 61 898 37 00, e-mail: um@puszczykowo.pl; www.puszczykowo.pl;
REDAKTOR NACZELNY: BOGDAN LEWICKI, echo@puszczykowo.pl; ISSN: 1231-8493; WSPÓŁPRACA: MACIEJ DETTLAFF, AGNIESZKA GŁOWACKA-BARTKOWIAK. AGNIESZKA HAHUŁA,
JOANNA HEJNOWICZ, JANINA KOZEŃSKA, REMIGIUSZ MOTYCKI, KATARZYNA NOWAK-ŚRONEK, MAGDALENA PŁACHTA, EWA RYBACKA, ALINA STEMPNIAK, KATARZYNA SZYKULSKA,
BEATA WITCZAK, AGNIESZKA ZIELIŃSKA-ADAMIAK.
SKŁAD TEKSTÓW, KOREKTA: REDAKCJA. DRUK: 3400 EGZ.
Na teksty czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów dostarczanych materiałów.
Anonimów nie publikujemy. Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.
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Europy Środkowej uznaje się 800-2000 IU/dobę. Wyraźnie
należy zaznaczyć, iż dla większości suplementacja wit. D
w sposób kontrolowany pozbawiona jest szkodliwego działania. Nadwrażliwość na witaminę D (oznaczająca patologiczną reakcję na bezpieczną dawkę) pojawić się może
w przypadku pierwotnej nadczynności tarczyc, chłoniaków,
sarkoidozy czy zespołu Williamsa-Beurena. Do objawów nadpodaży zaliczamy występowanie skurczów brzucha, wymiotów czy bólu mięśni. Hiperwitaminoza witaminy D niesie za
sobą ryzyko negatywnego wpływu na organizm. Przekroczenie stężenia 25(OH)D powyżej 100 ng/ml (250 nmol/l) prowadzić może do działania toksycznego, a w dalszym etapie
do odkładania się wapnia w narządach. Hiperkalcemia to
możliwy skutek nadmiernej podaży witaminy D i związanego
z nią przekroczenia dopuszczalnego stężenia w organizmie.
Ważne jest abyśmy postępowali zgodnie z wytycznymi
ustalonymi najlepiej w trakcie konsultacji lekarskiej. W ten
sposób w pełni zyskamy korzyści, które daje nam zadbanie
o prawidłowy poziom witaminy D w naszym ustroju.

Zawartość witaminy D
w wybranych produktach spożywczych
w kolejności malejącej (µg/100g produktu)
PRODUKT

Strefa klimatyczna, w której się znajdujemy nie zapewni
nam przez kolejne parę miesięcy możliwości czerpania korzyści z dobroczynnego działania promieni słonecznych na
organizm. Wspomnianym dobroczynnym oddziaływaniem
promieni UVB jest skórna synteza witaminy D.
Od lat nazywana przeciwkrzywiczą – witamina D należąca do związków steroidowych poza swoim wpływem na prawidłowy rozwój i mineralizację kości (poprzez regulację gospodarki wapniowo-fosforanowej), posiada też wiele innych
funkcji fizjologicznych. Dzięki obecności receptorów tej witaminy w różnych miejscach ustroju wpływa ona na procesy
odpornościowe, wydzielanie hormonów tarczycy, insuliny
czy regulację aktywności 200 genów. Istnienie receptora
witaminy D – VDR (z ang. Vitamin D Receptor) w pozaszkieletowych narządach człowieka takich jak serce, gruczoł krokowy, nerki, mózg czy komórki mięśniowe potwierdza jej
wieloobszarowe oddziaływanie.
Co zatem możemy zrobić mając na uwadze tak istotną
rolę witaminy D dla prawidłowego funkcjonowania organizmu?
Dla dominującej części z nas zaopatrzenie we właściwą
dawkę witaminy D poprzez źródła pokarmowe nie jest ani
łatwe ani wystarczające (osoby stosujące plany żywieniowe
ze znaczną ilością tłustych ryb morskich mogą tu stanowić
wyjątek). Z pewnością początkiem powinno być zbadanie
aktualnego stężenia w surowicy krwi 25(OH)D, czyli metabolitu witaminy D. Za poziom optymalny uznaje się wartości
stężenia na poziomie 30-50 ng/ml (75-125 nmol/l). W przypadku wystąpienia ryzyka deficytu, za rekomendowaną dawkę witaminy D dla zdrowych osób dorosłych, w obszarze
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WITAMINA D

Śledź w oleju

20,22

Pstrąg tęczowy, świeży

13,60

Łosoś, świeży

13,00

Makrela, wędzona

8,40

Margaryna miękka, 60% tłuszczu

6,25

Żółtko jaja kurzego

4,50

Pieczarka uprawna, świeża

1,94

Schab, pieczony

0,86

Masło ekstra

0,76

Wieprzowina, szynka surowa

0,70

Źródło: H. Kunachowicz, I. Nadolna, B. Przygoda, K. Iwanow:
Tabele składu i wartości odżywczych żywności, Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

			
mgr Filip Kowalski
Specjalista ds. promocji zdrowia
Źródło:
Ziemlański Ś. „Normy żywienia człowieka fizjologiczne
podstawy” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001
Płudowski P. i inni „Witamina D: Rekomendacje dawkowania
w populacji osób zdrowych oraz w grupach ryzyka deficytów wytyczne dla Europy Środkowej 2013 r.” 2013
Frączek B. i wsp. „Dietetyka sportowa” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019
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DBAMY O ZDROWIE
SAMORZĄD
W PUSZCZYKOWIE

F

pamiętajmy o witaminie D

KLUB PUSZCZA – fotograficzne Wspomnienie Lata

SZCZEPIENIE PRZYPOMINAJĄCE
Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia
Rady Medycznej oraz Zespołu ds. Szczepień Ochronnych,
2 listopada 2021 r. rozpoczęły się szczepienia dawką
przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły
18 rok życia i otrzymały pełny schemat szczepienia (dwie
dawki) preparatami Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax
(Moderna) lub Vaxzevria (AstraZeneca) lub jedną dawkę
szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen. Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu
szczepienia przeciw COVID-19.
U osób szczepionych dawką przypominającą można stosować szczepionki: - Comirnaty w pełnej dawce 0,3 ml;
- Spikevax połowa dawki: 50 µg - 0,25 ml,
z uwzględnieniem w pierwszej kolejności podania szczepionki determinowanej szczepieniem podstawowym wykonanym szczepionkami Comirnaty lub Spikevax.
Przypominamy:
• Aby prawidłowo wypełnić e-kartę szczepienia dla dawki
przypominającej należy w aplikacji gabinet.gov.pl, w polu „numer podawanej dawki” wybrać „Przypominająca”.
SZCZEPIENIE DAWKĄ DODATKOWĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ
Szczepienie uzupełniające jest zalecane w grupach pacjentów z zaburzeniami odporności (grupy wymienione w komunikacie MZ nr 11), które ukończyły 12 rok życia i otrzymały
pełny schemat szczepienia (dwie dawki) preparatami Comirnaty Spikevax lub Vaxzevria.

Dodatkową dawkę stosuje się we wskazanych grupach
z zachowaniem odstępu co najmniej 28 dni po zakończeniu
realizacji schematu szczepienia pierwotnego przeciw COVID-19.
• u osób w wieku ≥12 lat podajemy szczepionkę Comirnaty lub pełną dawkę Spikevax (0,5 ml) z uwzględnieniem
w pierwszej kolejności podania szczepionki determinowanej
szczepieniem podstawowym.
• u osób w wieku ≥18 lat, u których zrealizowano szczepienie podstawowe preparatem Vaxzevria należy użyć szczepionkę Comirnaty, lub pełną dawkę Spikevax.
Powyższe zalecenia mogą być uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącą schematów dawkowania dla stosowanych preparatów w realizacji szczepień.
Przypominamy:
Aby prawidłowo wypełnić e-kartę szczepienia dla dawki
dodatkowej należy w aplikacji gabinet.gov.pl, w polu „numer
podawanej dawki” wybrać „3”
Wszystkie rekomendacje i stanowiska Rady Medycznej
znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/
rada-medyczna.
Dawka przypominająca – podawana jest osobom zaszczepionym (te które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciwko COVID-19) w celu poprawy, utrwalenia,
przedłużenia ochrony po szczepieniu.
Dawka dodatkowa uzupełniająca – podawana jest osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystraczająca
(podawana w celu osiągnięcia optymalnej ochrony).

Informacje dodatkowe
► Na etapie wprowadzania karty szczepień należy bezwzględnie przestrzegać zachowania procedury dla skierowań
wystawionych dla dawki dodatkowej i dawki przypominającej.
► Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się
wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem dawki dodatkowej oraz
przypominającej.
► W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić
e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając odstęp od ostatniego szczepienia - minimum 180 dni
w przypadku dawki przypominającej lub minimum 28 dni w przypadku dawki dodatkowej.
► Aktualnie nie ma wystarczających danych wskazujących na zasadność podawania dodatkowej dawki u osób z niedoborem
odporności zaszczepionych szczepionką COVID-19 Vaccine Janssen. (źródło: gov.pl/web/zdrowie)

Szczepionka zmniejsza ryzyko śmierci od COVID-19
Z ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że
wśród wszystkich zgonów osób zakażonych koronawirusem,
jedynie nieco ponad 2 proc. stanowiły osoby zaszczepione.
Oznacza to, że blisko 98 proc. zmarłych na COVID-19 to osoby
niezaszczepione (dane na 15.10.2021).
Resort zdrowia informuje także, że zaledwie 0,12 proc.
osób zaszczepionych zostało zakażonych koronawirusem
(dane na 15.10.2021).
Również dane z września pokazują, że warto się zaszczepić. We wrześniu odnotowano ponad dwa razy mniej zakażeń
wśród zaszczepionych, niż wśród osób, które nie przyjęły pre-
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paratu. Zgonów spowodowanych COVID-19 wśród osób zaszczepionych we wrześniu było prawie cztery razy mniej niż
wśród niezaszczepionych.
Zaszczep się – chroń siebie i swoich bliskich!
Obecnie liczba wykonanych w Polsce szczepień przekroczyła 38,3 mln. Natomiast liczba osób w pełni zaszczepionych
to ponad 19,7 mln. To jednak wciąż za mało, aby uzyskać odporność zbiorową i skutecznie pokonać COVID-19.
Informacje m.in. o tym, jak zapisać się na szczepienie znajdziesz na stronie www.gov.pl/szczepimysie
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statnie tygodnie w KLUBIE PUSZCZA upływają nam pod
znakiem projektu Wędrówki Włóczykija.
Podczas wakacji wraz z uczestnikami zajęć w KLUBIE PUSZCZA rozwijaliśmy swoje zainteresowania w trakcie warsztatów
tematycznych. Część z naszych przygód opisana została w artykule, który ukazał się w lipcowym Echu Puszczykowa. Dzisiaj
opowiemy Wam, co robiliśmy podczas Warsztatów Fotograficznych.
„Najlepszy aparat to ten, który masz pod ręką” – to pierwsza zasada, z którą zapoznały się dzieci podczas Warsztatów
Fotograficznych w Klubie Puszcza. Dlatego najważniejszym
celem naszych zajęć była nauka obsługi aparatów i maksymalne wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału. Nietrudno
się domyślić, że korzystaliśmy przede wszystkim z aparatów,
które mamy w swoich telefonach.
Cykl warsztatów rozpoczęliśmy od zapoznania się z budową aparatu oraz krótką historią fotografii. Najpierw rozebraliśmy kilka starych analogów na części pierwsze, aby jak najlepiej
zrozumieć funkcjonowanie aparatu. Sprawdzaliśmy, czym jest
przesłona, jak działa migawka i soczewki w obiektywie, by
chwilę później tych samych elementów poszukać w ustawieniach naszych telefonów. Ze zdobytą wiedzą ruszyliśmy w teren, robiąc zdjęcia na wybrane tematy i realizując własne pomysły. Wykonywane fotografie konsultowaliśmy na bieżąco
z panią Justyną. Siadaliśmy wtedy wspólnie przy stole i poddawaliśmy dokładnej analizie nasze zdjęcia. Dzieci (7-11 lat!) były
tak zaangażowane w pracę nad projektami, że przeznaczały na
nią swój czas wolny.
We wrześniu i w październiku rozpoczęliśmy przygotowanie do wystawy: przejrzeliśmy wydrukowane zdjęcia, pracowaliśmy nad ich prezentacją, nad tworzeniem albumów i innych

elementów wystawy. Wiecie, że słoik z wodą, to doskonała
oprawa zdjęcia?
Podczas tego lata powstało wiele niesamowitych zdjęć,
a efekty naszej pracy prezentujmy Państwu na wystawie fotograficznej, którą można odwiedzić między 25 października
a 5 listopada, w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie.
Konsultacje fotograficzne i wystawa są częścią projektu
„Wędrówki Włóczykija” dofinansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Wakacje były dla nas wyjątkowo aktywnym czasem. I chociaż trochę nam szkoda, że ten letni czas już minął, to z radością zapraszamy na zajęcia w KLUBIE PUSZCZA, które odbywają się codziennie od 14.00 do 18.00, a udział w nich jest całkowicie bezpłatny. Wszystkie chętne osoby zapraszamy do kontaktu z kierowniczką KLUBU panią Moniką Gazecką pod nr tel.
608 209 239.

Justyna Walkowiak/specjalista socjoterapii

poradnik profilaktyki uzależnień
Do listopadowego wydania Echa Puszczykowa został dołączony dodatek – poradnik zrealizowany w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Znajdziecie w nim Państwo ciekawe artykuły na temat profilaktyki uzależnień
młodzieży i dorosłych. Strona 7 dodatku została poświęcona problemowi współuzależnienia czyli trudnościom jakich doświadczają bliscy osoby uzależnionej.
Na ostatniej stronie znajdują się dane kontaktowe instytucji, w których mieszkańcy Puszczykowa mogą uzyskać wsparcie, w poruszanym w poradniku obszarze
uzależnień.
Zachęcamy do lektury.
Karol Majewski
kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie

świĄteczna zbiÓrka żywności
W dniach 26-27 listopada Wielkopolski Bank Żywności współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puszczykowie, zamierza przeprowadzić Świąteczną Zbiórkę Żywności na terenie Puszczykowa
(w największych placówkach handlowych). Zbiórka kierowana będzie do najbardziej potrzebujących osób
i rodzin w naszym mieście. Przyjmowana będzie żywność o długiej trwałości. Można przekazywać m.in. mąkę,
cukier, płatki śniadaniowe, makarony, żywność konserwową oraz słodycze.
ECHO PUSZCZYKOWA - listopad 2021
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dawka przypominająca i uzupełniająca

LIŚĆ TO NIE ŚMIEĆ, CZYLI OGRANICZajmy GRABIENIE

DROOMem po mosinie i puszczykowie
Puszczykowie i na terenie Mosiny funkcjonują bezpłatne i społeczne rowery DrooM.
Darmowy Rower Małomiasteczkowy jest maksymalnie
prosty w obsłudze. Rowery są dostępne zupełnie za darmo, nie jest potrzebna żadna aplikacja.
Jeśli zastanawiasz się, gdzie i jak skorzystać z DrooM’a,
zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją
Co to jest DRooM?
To Darmowy Rower Małomiasteczkowy czyli inaczej rower
miejski. Rower ten nie wymaga aplikacji, stacji czy administracji.
Jak wygląda taki rower?
DRooM to różne rowery ale o jednakowym wyglądzie: pomalowane na czarny mat, opatrzone żółtym logo DRooM oraz
taśmowymi, żółtymi znacznikami.
Gdzie działa?
Aktualnie DRooM działa na terenie Puszczykowa i Mosiny.
Stacjami rowerów są wszystkie publicznie dostępne stojaki na
rowery.
Kto może korzystać z rowerów?
Z rowerów DRooM może korzystać każdy (mieszkanki
i mieszkańcy Puszczykowa i Mosiny oraz goście).
Jak mogę skorzystać z roweru?
Jeśli znajduję wolno stojący rower DRooM - specjalnie
oznakowany - mogę z niego skorzystać przemieszczając się
z dowolnego miejsca na terenie Puszczykowa i Gminy Mosina
w dowolne inne miejsce na tym terenie. Tam zostawiam rower
w widocznym miejscu dla następnych korzystających. Po prostu wsiadasz w jednym miejscu miasta i odstawiasz w innym
(najlepiej w stojaku na rowery).
Czy to coś kosztuje użytkującego?
Korzystanie z rowerów DRooM jest całkowicie bezpłatne.
Wsiadam i jadę.

O

Kto to organizuje?
Jest to inicjatywa oddolna mieszkańców organizowana
przez JadłodzielnieMosina a realizowana przez ekipę DRooM
(społecznicy, fascynaci rowerów).
Jak można wesprzeć akcję?
Każdy może dołączyć do projektu poprzez: informowanie
o akcji swoich znajomych, dołączenie do grupy FB DRooM (społeczny monitoring projektu), przekazanie używanego roweru
(może być delikatnie uszkodzony), włączenie się w prace ekipy
DRooM (np. drobne naprawy, transport, malowanie).
Skąd organizatorzy mają rowery:
Rowery pochodzą od mieszkańców. Są naprawiane, malowane i oznaczane logo DRooM a następnie udostępniane
w przestrzeni miejskiej.
Jak się skontaktować z organizatorami?
Można napisać do strony Jadłodzielnia Mosina na fb, wysłać maila na adres: jadlodzielniamosina@gmail.com lub zadzwonić pod nr tel.: 605 155 556.

padłe liście to nie śmieci. To pokarm i dom dla owadów
i zwierząt. To również warstwa ochronna i termoizolacyjna dla roślin, a w końcu niezbędny składnik ekosystemu. Grabienie liści pozbawia ogród składników odżywczych i niszczy
siedliska dzikich zwierząt.
Dlaczego warto nie grabić liści:
- Oszczędność – liście tworzą naturalną ściółkę, która pomaga tłumić chwasty, a rozkładając się, zmieniają się naturalny
i darmowy nawóz.
- Nawodnienie i ochrona roślin – warstwy opadłych liści magazynują nadmiar wody, stopniowo oddając ją do obiegu. Zimą
utrzymują odpowiednią temperaturę gruntu, nie pozwalając,
by mróz wnikał zbyt głęboko.
- Zapewnienie siedlisk dzikim zwierzętom – w liściach chętnie żerują ptaki, dla których liście to spiżarnia. Ale i ropuchy,
nornice, jeże, dżdżownice, nicienie, wrotki, skoczkogonki i wiele innych stworzeń polega na liściach jako pożywieniu, schronieniu i materiale do budowy gniazd. W opadłych liściach zimuje wiele gąsienic ciem i motyli. Grabiąc i wyrzucając je, na wiosnę nie tylko nie pojawią się kolorowe motyle, ale nie będzie
też wielu ptaków, które gąsienicami karmią swoje młode.
- Więcej czasu i energii na faktyczne cieszenie się złotą, polską jesienią!
Co robić z opadłymi liśćmi?
- Pozwól liściom pozostać tam, gdzie spadły. Nie zaszkodzą
trawnikowi (w luźnej, nieciągłej warstwie), a powstająca w procesie rozkładu próchnica wzbogaci glebę (i w konsekwencji
rosnące w niej rośliny) w składniki odżywcze.

ada Miasta Puszczykowa przyjęła zmiany w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Z budżetu Miasta Puszczykowa mogą być udzielane dotacje
celowe na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków, jeżeli:
– zabytek znajduje się na stałe na obszarze Miasta Puszczykowa,
– jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się
w gminnej ewidencji zabytków
– wnioskodawca (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka
organizacyjna) posiada tytuł prawny do zabytku wynikający
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Centrum EkoInfo

drożej za zagospodarowanie odpadów

Dotacje na renowacje zabytków

R

- Użyj opadłych liści do okrycia krzewów i drzew na zimę –
to świetna warstwa izolacyjna.
- Kompostuj – połącz opadłe liście z innymi bioodpadami.
Uzyskasz bogaty w składniki odżywcze kompost, który wiosną
świetnie sprawdzi się do nawożenia roślin.
- Zbuduj schronienie dla zwierząt – liście, gałęzie, patyki
i łodygi to świetny budulec na stosy, które dadzą schronienie
jeżom i innym zimującym na naszych podwórkach zwierzętom.
Czy trzeba coś grabić?
- liście kasztanowca, którego zaatakuje szrotówek.
- liście orzecha włoskiego i dębu czerwonego – substancje
chemiczne wydzielane przy rozkładzie mogą hamować kiełkowanie i wzrost innych gatunków
- na pielęgnowanych trawnikach należy wygrabiać część
liści tak, aby pozostałe tworzyły luźną, nieciągłą warstwę.

z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego
prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
Wnioski o dotacje kieruje się do Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie do 31 października roku poprzedzającego
rok, w którym dotacja ma być udzielona. Wyjątkowo jednak
wnioski o dotacje, które mają być udzielone w 2022 roku należy złożyć w terminie do 30 listopada 2021 r.
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wówczas na stronie Miasta Puszczykowa (www.puszczykowo.pl) zostanie opublikowany zaktualizowany wzór wniosku.
W ubiegłym latach dotacja z budżetu miasta przeznaczona
na ten cel wynosiła: 2020 r. – 100 tys zł, 2021 r. – 150 tys. zł.

ECHO PUSZCZYKOWA - listopad 2021
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września br. Zgromadzenie Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
w uchwale nr 60/XIII/2021 zdecydowało o wzroście ryczałtowej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z dniem 1 listopada 2021 roku stawka za wywóz śmieci,
odbieranych w sposób selektywny wynosi 35 zł miesięcznie
od mieszkańca. Wysokość zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych pozostała
na tym samym poziomie, czyli 2 zł.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wysokość opłaty wynosi 70 zł miesięcznie.
Wzrosła też opłata za zagospodarowanie odpadów odbieanych z domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Obecnie wynosi ona 191 zł na rok.
Jak czytamy w informacji udostępnionej na stronie CZO
SELEKT podniesienie stawki wynika ze znacznego wzrostu ilości o d p ad ó w ko munal ny ch ( śred nia il ość od p ad ów
w roku 2021 wzrosła o około 14 % w stosunku do roku 2020)
oraz konieczności ponoszenia od 2020 roku nowych kosztów
dotyczących zagospodarowania odpadów selektywnych, (które od stycznia do końca sierpnia wyniosły ok. 10.500.000 zł), po
wykorzystaniu nadwyżki z lat ubiegłych, nie ma innych możliwości dalszego samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na powyższe konieczne
jest podwyższenie stawki opłaty od mieszkańca do kwoty 35
zł. Zgromadzenie Związku ustalając nowe stawki wzięło pod
uwagę wszystkie koszty funkcjonowania systemu.

ECHO PUSZCZYKOWA - listopad 2021

Do końca roku 2019 Związek otrzymywał środki finansowe
za wysegregowane przez mieszkańców odpady (papier, tworzywo sztuczne i szkło). W roku 2020 sytuacja ta uległa diametralnej zmianie, z uwagi na załamanie na rynku surowców wtórnych, co było pokłosiem braku zainteresowania rynku azjaty–
ckiego odpadami pochodzącymi z Europy. Na rynku krajowym
również nie było popytu na te odpady. Sytuacja skutkowała
i nadal skutkuje tym, że Związek każdego miesiąca płaci Instalacji Komunalnej za zagospodarowanie każdej tony odpadów
selektywnych. Ceny te są zmienne i zależą od popytu na rynku
na poszczególne odpady. Do dalszej sprzedaży możliwe są tylko i wyłącznie surowce czyste i dobrej jakości, co wymaga dużego nakładu pracy instalacji przy ich doczyszczaniu. W efekcie,
tylko pewną, najlepszą jakościowo część odpadów udaje się
Instalacji zbyć. Pozostała przekazywana jest odpłatnie do dalszego zagospodarowania w procesach odzysku i unieszkodliwiania. System powinien się sam finansować, a obecnie obowiązujące stawki nie wystarczają na pokrycie kosztów związanych z zagospodarowaniem wszystkich odpadów. Reasumując,
by system mógł funkcjonować, zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami była niezbędna. Zgromadzenie Związku
nie miało zatem innej możliwości, jak tylko jej podniesienie,
czyli urealnienie do rzeczywiście ponoszonych kosztów. Zaznaczamy również, że mieszkańcom domów jednorodzinnych posiadającym własny kompostownik i kompostującym w nim
bioodpady nadal przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 2 zł od nieruchomości.
Aby ta ulga przysługiwała, właściciel nieruchomości, który z tej
ulgi dotychczas nie korzystał, musi złożyć nową deklarację.
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kronika straży miejskiej
okresie od 17 września do 16 października 2021 roku
funkcjonariusze Straży Miejskiej zanotowali 147 interwencji. 13 spraw przekazano do referatów UM (m. in. awarie
sygnalizacji świetlnych, nieświecące latarnie, mrugające latarnie, uszkodzone znaki, uszkodzone drzewa, przepełnione kosze
na śmieci, pozostawione odpady komunalne, wyrwany słupek
parkingowy, wyrwana tablica, niestabilne urządzenia na placu
zabaw). Polecono 4 razy usunięcie padliny z ulic miasta oraz
odłowienie 24 dzikich zwierząt. Przewieziono do przytuliska
5 psów odłowionych z terenu miasta. Podczas usuwania powalonych drzew i konarów oraz akcji usuwania śmieci z lasu 3 razy
zabezpieczano ruch drogowy. Dwukrotnie wzywano pogotowie ratunkowe do nietrzeźwych osób, które zostały zabrane
do szpitala.
W omawianym okresie strażnicy w stosunku do kierowców
źle parkujących swoje pojazdy zastosowali 13 tzw. żółtych kart
oraz 22 pouczenia, a także 5 pouczeń porządkowych (rozpalenie ogniska, niedopilnowanie zwierzęcia).
W trakcie prowadzenia czynności służbowych wylegitymowano 45 osób. Założono 10 blokad na koła samochodów. Na
16 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, a także stan rozrastającej się na
chodniki i znaki roślinności. Funkcjonariusze kontrolowali także
sprawność lamp ulicznych i sygnalizacji świetlnej oraz stan nawierzchni dróg.
Wybrane interwencje: 17 września – przyjęto zgłoszenie
o paleniu plastiku w okolicy ulic Jarosławskiej i Czarnieckiego
– po dotarciu na miejsce nie potwierdzono zgłoszenia.
19 września – przyjęto zgłoszenie o osobach biwakujących na
obiekcie CAS – nakazano uprzątnąć miejsce biwakowania i pouczono osoby biwakujące o zakazie przebywania na obiekcie
po godz. 22:00. 20 września – na zlecenie UM przeprowadzono kontrolę posesji przy ul. Piaskowej pod kątem posiadania
umowy na wywóz nieczystości – potwierdzono zawarcie umo-

wy. 22 września – odebrano zgłoszenie z ul. Wczasowej o pijanym mężczyźnie leżącym na poboczu – po dojechaniu na miejsce wezwano KP Puszczykowo oraz pogotowie ratunkowe.
Mężczyzna został zabrany przez pogotowie ratunkowe do
szpitala w Poznaniu; rower na którym się poruszał został zabezpieczony w siedzibie SM. 25 września – przyjęto zgłoszenie
z ul. Przecznica o konarze drzewa powalonym na jezdni – po
dojechaniu na miejsce zabezpieczono drogę i wezwana straż
pożarną. Natomiast z ul. Zielonej przyjęto zgłoszenie parkowania samochodu na przejściu dla pieszych – po przybyciu na
miejsce nie potwierdzono; ul. Poznańska (Grobla): zabezpieczenie jezdni podczas sprzątania lasu. 27 września – odebrano zgłoszenie z ul. Fiedlera o nietrzeźwym mężczyźnie leżącym na drodze – mieszkańca ulicy Jarosławskiej odwieziono do
domu i oddano pod opiekę ojca. Tego dnia strażnicy odebrali
także zgłoszenie z ul. Poznańskiej o wyrwanym ozdobnym
słupku parkingowym – słupek przewieziono do magazynu na
ulicy Nadwarciańskiej, zgłoszono do ref. GKiI UM. 28 września
– przyjęto zgłoszenie z ul. Sobieskiego o osobie nietrzeźwej
leżącej na przystanku autobusowym – osoba nieprzytomna,
wezwano karetkę pogotowia, po badaniu lekarz zdecydował
o zabraniu osoby nietrzeźwej na SOR. 1 października – odebrano zgłoszenie z ul. Kraszewskiego o uszkodzeniu latarni –
udano się na miejsce i potwierdzono uszkodzenia - dokumentację foto. przesłano do ref. GKiI UM. 4 października – stwierdzono m.in.: ul. Poznańska/DW430: uszkodzony znak drogowy
– przekazano informację do ref. GKiI UM; ul. Leśna: odebrano
zgłoszenie o znalezieniu tablicy informacyjnej w lesie – ze
względu na duże gabaryty pozostawiono tablicę u zgłaszającego na posesji – zgłoszenie przekazano do ref. GKiI UM. 6 października – odebrano zgłoszenie z ul. Wysokiej o powalonym
drzewie między numerem 6 a 8 uniemożliwiającym dojście
oraz dojazd do tych posesji. Po przybyciu na miejsce potwierdzono fakt i przekazano zgłoszenie do PSP, która podjęła czynności zmierzające do usunięcia zatoru. 11 października –
z ul. Poznańska otrzymano zgłoszenie o zniszczeniu dwóch
drzew w pasie drogowym – ustalono sprawcę i ukarano mandatem. O zdarzeniu poinformowano referat OiMŚ UM. Natomiast z ul. Środkowej odebrano infomację o paleniu ogniska
– nakazano zgasić i pouczono sprawcę.

Dariusz Borowski
Komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie

strażacy kontra wichura
21 października był dla puszczykowskich strażaków ochotników bardzo pracowity. W związku
z wichurami, które przetaczały się przez nasz region
byli kilkukrotnie wzywani do usuwania powalonych
drzew, które blokowały przejazd. Interwencje prowadzone były do godzin wieczornych.
Strażacy apelują, by w dniach kiedy występują
silne podmuchy wiatru zachować szczególną
ostrożność.
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października br. o g. 16:00 z terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kościelnej w Puszczykowie wyruszyli na
trasę uczestnicy rajdu rowerowego na orientację. Organizatorem imprezy był Swobodny Organ Wypoczynku Aktywnego
(SOWA) przy udziale Miasta Puszczykowa. Na starcie zawodnicy otrzymali mapy, na których musieli odnaleźć 15 punktów,
do których musieli dotrzeć. Cała trasa liczyła ok. 24 km. Godziną graniczną, w której zawodnicy powinni stawić się na mecie
była 20:30. Zabawa była przednia. Wszystkie punkty na trasie
zdobyło pięć spośród dwudziestu osób:
1. Piotr Dopierała - 1h 55min
2. Jacek Hańczyk/ Piotr Rozwora - 3h 01min
3. Katarzyna Satanowska/ Tomasz Nadolny - 3h 21h
Upominki z logo miasta otrzymali wszyscy, którzy wzięli
udział w zawodach. Dziękujemy Cezaremu Wichniewiczowi za
organizację tej fantastycznej imprezy. Zapraszamy do śledzenia na facebooku profilów SOWA Puszczykowo oraz Puszczykowo na Sportowo.

Joanna Hejnowicz/gł. specjalista ds. sportu
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Rowerowe sowy poleciały nocą

Uczniowie LO Puszczykowo z podwójnym srebrem
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października na trasie przełajowej wokół stadionu lekkoatletycznego MOSIR Olecko (woj. warmińsko-mazurskie) uczniowie puszczykowskiego LO stoczyli zaciętą i zwycięską walkę o podium. Wywalczyli dwa srebrne medale: dziewczęta w biegu 6x1000m. a chłopcy 6x1200m.
Start w ogólnopolskim finale był możliwy po zwycięskich
biegach w Mistrzostwach Wielkopolski Szkół w sztafetowych
biegach przełajowych 6x1000m i 6x1200m. Mistrzynie i mi–

strzowie naszego województwa pobiegli w składach: Gabrysia
Matuszczak, Aleksandra Dłużyk, Natalia Pachocka, Martyna
Trocholepsza, Zofia Morszner, Jagoda Musielak, rezerwowe:
Julia Szulc, Zuzanna Zaremba.
Piotr Chrabąszcz, Oliwer Jankowski, Filip Różański, Tomasz
Grześkowiak, Marek Bielecki, Jakub Napierała, rezerwowy –
Wiktor Górecki
Wielkie brawa dla rewelacyjnych sztafet.

ODESZLI

data ur.
Świder Mirosław Jerzy
6.7.1953
Wojciechowska Janina Barbara 15.12.1937
Műllauer Bogdan
27.4.1932
Pirecki Michał Andrzej
4.10.1941
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data zg.
5.10.2021
5.10.2021
10.10.2021
14.10.2021

Bednarski Mieczysław
Łyska Kazimierz Maciej
Mikołajczyk Więcesław Mirosław

data ur.
1.9.1933
24.2.1948
13.7.1943

data zg.
18.10.2021
20.10.2021
20.10.2021
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Otwarte Mistrzostwa Puszczykowa i Wielkopolska
Liga Młodych Talentów w Badmintonie

Finał lekkoatletycznych czwartków

5

W

dniach 16-17 października Puszczykowo stało się stolicą
wielkopolskiego badmintona. Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe zorganizowało dwa turnieje: Otwarte Mistrzostwa Puszczykowa w badmintonie oraz kolejną edycję Wielkopolskiej Ligi Młodych Talentów. Do Puszczykowa zjechali się
zawodnicy i kluby z całego województwa. Świetnie zaprezentowali się zawodnicy PTS-u, zdobywające medale w kilku kategoriach. W zmaganiach najmłodszych w kategorii chłopców
Maks Konieczny był trzeci. Wśród dziewcząt czwarte miejsce
przypadło naszej zawodnicze Emmie Krystoń. Wśród starszych chłopców (U-11) trzecie miejsce zajął Fabian Grąs,
a czwarte Ignacy Gierszewski.
Starsi zawodnicy rywalizowali w Otwartych Mistrzostwach
Puszczykowa, gdzie świetnie spisały się nasze młodziczki. Agata Stojczyk była druga, a Maja Morawska trzecia.
Kategorie dorosłych podzielone były na amatorskie i OPEN.

W kategorii OPEN w singlu mężczyzn 3 miejsce zajęli Wojtek Pawlik i Michał Szkudlarczyk. W mikście OPEN Jakub
Standar i Marysia Leciej wywalczyli srebrny medal, a brąz
Mateusz Kędziora i Zuzanna Buksch. W deblu panów najlepiej spisał się duet Matusz Kędzior grający z zawodnikiem
z Gniezna Mariuszem Troszakiem. Drugie miejsce wywalczyli Przemo Janaszek i Mateusz Wilczek, a trzecie Wojtek Pawlik i Kuba Marcinkowski.
W kategoriach amatorskich świetnie spisały się panie,
które zdominowały podium. Karolina Łukasik wywalczyła
złoto, Weronika Janaszek srebro, a czwarte miejsce Ewa
Morawska.
Następnym turniejem w Puszczykowie (20-21 listopada
2021) będzie Finał Wielkopolskiej Ligi Młodych Talentów połączony z Turniejem Niepodległości. Serdecznie zapraszamy!

						

PTS

SPORT

nali na Czwartkach Lekkoatletycznych, a dzisiaj zdobywają medale Mistrzostw Polski i reprezentują kraj w zawodach międzynarodowych. Na podium stanęła Julia Dziamska, srebrna medalistka w sztafecie 4 x 400m i 12. zawodniczka Mistrzostw Europy
Juniorów w biegu na 200m oraz Adam Ziółkowski, brązowy
medalista Mistrzostw Polski Juniorów w rzucie młotem.
Uroczystość uświetnili goście – członek zarządu powiatu
poznańskiego Piotr Zalewski oraz radne Miasta Puszczykowa:
Maria Michałowska oraz Ala Brączkowska.
Wszystkie dzieci otrzymały zdrowe fit-przekąski oraz wzięły udział w losowaniu nagród.
Dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom, nauczycielom
za liczny udział w zawodach. Podziękowania dla uczniów i trenerów LO Puszczykowo za pomoc przy organizacji i sędziowaniu zawodów.
Do zobaczenia wiosną 2022!

SPORT

października odbył się finał puszczykowskich „czwartków
lekkoatletycznych”. Mimo jesiennej pory pogoda była iście
letnia.
Słońce i bardzo ciepłe popołudnie sprawiły, że zawody miały
bardzo gorący klimat. Wielu młodych lekkoatletów ustanowiło
swoje nowe rekordy. Bardzo dobry wynik w skoku w dal ustanowiła Dominika Waszak (2010) – 4,46 m i na 60 m – 8,76 s. Podobny dublet ustrzeliła Marta Łaś (2009) – skok w dal – 4,72 m
i na 60 m 8,70 s oraz Ilona Brzezińska (2011) wygrywając skok
w dal – 3,54 m i bieg na 60m – 9,61 s. Maria Sajnaj (2010) zwyciężyła na 300 m – 50,03 s, a Gabriela Jaskulska (2009) na 600 m
– 1;54 m. W biegu na 600 m najmłodszych kategorii z wyraźną
przewagą zwyciężyła Zuzanna Fabisiak i Teresa Elsner.
Zawody były również okazją, żeby zaprezentować osiągnięcia najlepszych zawodników MKS Juvenia, którzy kiedyś zaczy–

Siatkówka zespołów
mieszanych

23

października br. w hali widowiskowo-sportowej odbył
się pierwszy po długim czasie turniej siatkówki. Ponownie zaprosiliśmy do naszego miasta drużyny mieszane, czyli
składające się z trzech kobiet i trzech mężczyzn. Do rywalizacji
stanęły cztery drużyny. Zdecydowane zwycięstwo odniósł zespół „For Fun Mikst” przed „Rodzinka.pl”, „Watahą” i „Just For
Fun”. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe gadżety z logo
Miasta Puszczykowa. Mamy nadzieję, że niedługo znów spotkamy się na zawodach.

Joanna Hejnowicz/gł. specjalista ds. sportu

Brydżyści

zapraszają
wtorki
piątki
godz. 16:00

Kółko Brydżowe działające przy
Centrum Animacji Kultury
zaprasza wszystkich chętnych
do Willi Mimoza.
Szczegółowe informacje:
tel. 733 333 830 - Piotr
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III Mistrzostwa Puszczykowa w Mölkky zakończyły sez on 2021
października w Puszczykowie odbyły się III Mistrzostwa
Puszczykowa w Mölkky. Ponownie były to zawody drużynowe, a udział wzięło w nich 40 dwuosobowych zespołów.
Turniej w Puszczykowie odbył się na krytych kortach tenisowych Sportoteki, był więc zarazem pierwszą halową imprezą
Mölkky w Polsce. Turniej otworzyli: Burmistrz Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek, radna Powiatu Poznańskiego Marzena
Fiedler oraz przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa Tomasz
Potocki. Na III MP w Mölkky przyjechały drużyny z całej Polski
m.in. z Poznania, Chorzowa, Bojanowa, Leszna, Lubonia, Warszawy, Bielska Białej, Tczewa i Sztumu. Puszczykowskie Puszczyki oraz Puszczykowo reprezentowało 13 drużyn. Ponownie
jak w I Mistrzostwach Puszczykowa zwyciężyła drużyna ze
Sztumu, SZWAGRY – Marcin Morżyk, Łukasz Jezierski, drugie
miejsce przypadło MöLKKY TEAM BOJANOWO – Krzysztof
Stachowiak, Hubert Pyzikiewicz, a trzecie miejsce zajęli TURBO TOMKI – Tomasz Stanek, Tomasz Kozłowski. Natomiast
najlepszą drużyną reprezentującą klub Puszczyki Puszczykowo była drużyna WOJSKO w składzie Agnieszka Wojciechowska i Miron Skołuda, która zajęła 4 miejsce w turnieju. Dziękujemy uczestnikom, kibicom oraz w szczególności Miastu Puszczykowo za wsparcie przy organizacji turnieju i Sportotece za
możliwość rozegrania turnieju! Dla uczestników, którzy zakończyli rywalizację na fazie grupowej zorganizowano turniej
pocieszenia „Best5”.
Turniej w Puszczykowie był imprezą, która zakończyła ten
intensywny sezon w Mölkky!
Podsumowanie sezonu Mölkky
Sezon Mölkky w 2021 roku był wyjątkowy! Wszystko dzięki
świetnie działającej drużynie Puszczyki Puszczykowo! Jej zawodnicy to wspaniali ludzie, którzy spotykają się by z pasją grać
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w Mölkky. W tym sezonie braliśmy udział i organizowaliśmy
turnieje, mistrzostwa, spotkania ligowe czy zwykłe „rzucanie
drewnem”!
Sezon zaczęliśmy od Grand Prix Polski – cyklu pięciu turniejów, które wyłoniły najlepszego zawodnika Mölkky w całym
sezonie. Tytuł wywalczył Jan Sękowski, natomiast najlepszym
zawodnikiem z Puszczykowa był Tomasz Skoracki, który zajął
5 miejsce.
Kolejną imprezą dla Puszczyków były I Mistrzostwa Lubonia
(którą organizowaliśmy). Mölkky zawitały do Lubonia, a cały turniej zwyciężył Hubert Pyzikiewicz (Timbers Bojanowo),
drugie miejsce zdobył Michał Pawlak reprezentujący nasze Puszczyki!
Następnie w Puszczykowie organizowaliśmy 2 rundę Grand
Prix Polski, w której to wzięło udział 80 zawodników. Turniej
przyniósł dużo niespodzianek, choćby brak wyjścia z grupy liderów po 1 rundzie w Jeleniej Górze. GP w Puszczykowie wygrał Arek Piróg (Format Sztum), najlepszym Puszczykiem była
natomiast Maria Michałowska (7 miejsce).
Kolejna runda Grand Prix Polski przeniosła nas do Sztumu.
W tym turnieju zwyciężył ponownie Arek Piróg, który umocnił
się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Dla Puszczyków był
to udany turniej, gdyż najlepszym Puszczykiem został Piotr Michałowski, który zajął 3 miejsce!
Sierpień dla Mölkky był istnym maratonem! Począwszy od
4 rundy Grand Prix w Bojanowie po Mistrzostwa Polski!
Na rozgrywki 4 rundy Grand Prix w Bojanowie przyjechało
80 zawodników z całej Polski. Świetna pogoda, świetna oprawa
pozwoliły rozegrać wspaniały turniej. Zwycięzcą tego Grand
Prix został Marcin Morżyk (Format Sztum). Najlepszym zawodnikiem wśród Puszczyków w tym turnieju był Waldemar Domagała, który zajął 3 miejsce.
Kolejną imprezą w sierpniu były Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego, które zorganizowane zostały w Puszczykowie.
W tych zawodach drużynowych wystąpiły 23 drużyny z Powiatu Poznańskiego oraz zaproszeni znajomi. Turniej zdominowały drużyny Puszczyków, a pierwsze miejsce zajęły Harde Puszczyki w składzie Maria Michałowska, Waldemar Domagała!
Następnie najlepsi zawodnicy spotkali się na Mistrzostwach
Poznania, to nowa impreza, w której wzięła udział rekordowa
liczba uczestników – ponad 100 osób. Były to zawody indywi-
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dualne, które zwyciężył organizator turnieju Ryszard Rychlewski, ale i my możemy się cieszyć z tego turnieju, gdyż trzecie
miejsce zajęła Maria Michałowska z Puszczyków!
Wreszcie na zakończenie sierpnia miłośnicy Mölkky spotkali się na dwudniowych Mistrzostwach Bojanowa, gdzie pierwszego dnia rozegrano zawody drużynowe, a kolejnego indywidualne. Należy też zaznaczyć, że był to najdłuższy turniej. Rywalizację zdominowali gospodarze, a głównie Krzysztof Stachowiak i Hubert Pyzikiewicz, którzy zajęli drugie miejsce
w drużynie oraz pierwsze i drugie w zawodach indywidualnych.
Turniej drużynowy wygrała drużyna z Berlina. W Mistrzostwach
Polski drużyny czy zawodnicy Puszczyków nie uzyskały rewelacyjnych wyników, ale za to zdominowaliśmy klasyfikację najlepszych kobiet czy seniorów całego turnieju!
Wrzesień z Mölkky rozpoczął się od drużynowego turnieju
w Sztumie, w którym to zwyciężył zespół Sztumsko/Bojanowski
Arek Piróg i Tomasz Kostrowski, a 4 i 5 miejsce zajęły drużyny
z Puszczykowa!
Wrzesień to także zakończenie całego Grand Prix Polski
w Mölkky, które odbyło się w Warszawie. W ostatnim turnieju
całego cyklu (Jelenia Góra, Puszczykowo, Sztum, Bojanowo)
szansę na wygranie całego Grand Prix miało aż 6 zawodników.
Jednakże lider klasyfikacji generalnej nie wypuścił pucharu
z rąk. W I Grand Prix Polski zwyciężył Arkadiusz Piróg. W najlepszej 10 turnieju było dwóch zawodników z Puszczykowa – 7.

Tomasz Skoracki i 9. Piotr Michałowski. Na 12 miejscu cykl GP
zakończył Waldemar Domagała, a na 14 Maria Michałowska
(która została najlepszą kobietą całego cyklu Grand Prix).
W całym cyklu Grand Prix wzięło udział ponad 100 osób, a 66
osób zdobyło punkty do klasyfikacji generalnej.
Turniejowy sezon Mölkky dla Puszczyków zakończył się turniejem w Puszczykowie, a mianowicie III Mistrzostwami Puszczykowa w Mölkky, o którym piszemy powyżej.
Pomiędzy turniejami Puszczyki i goście spotykali się na treningach czy rozgrywkach ligowych praktycznie w każdej wolnej
chwili. W Mölkky graliśmy na terenie sportowo-rekreacyjnym
przy ul. Kościelnej (boiska do bouli), boisku Lasu Puszczykowo,
boisku Orlik przy hali sportowej i przy ul. Nowe Osiedle, a także na kortach tenisowych przy Szkole Podstawowej nr 2
w Puszczykowie. Oczywiście nie chowamy jeszcze Mölkky, liczymy że uda się nam zorganizować miejsce do rozgrywek zimowych!
Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w spotkaniach z Mölkky, dzięki którym nie tylko można pograć z Mölkky, ale poznać świetne osoby czy zwiedzić ciekawe miejsca
w całej Polsce!
Więcej informacji o spotkaniach z Mölkky znajdziecie Państwo na grupie na Facebooku – Mölkky Puszczykowo, a w przyszłym roku na stronie www Puszczyków.

SMGP Kośći
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SPORT
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SZtafetowe biegi przełajowe
SP2: Karol Gintrowicz, Franciszek Szymański, Kacper Naskręt,
Cezary Walczak, Paweł Kędzierski, Jan Gawroński. Opiekun:
Michał Przybylski.
Roczniki 2007-2008
Dziewczęta:
SP1: Emilia Grześkowiak, Marianna Kubicka, Dorota Czyż,
Magdalena Wika, Oliwia Lubawa, Maja Marawska, Luna Kowalonek, Gaja Wołek. Opiekun: Lucyna Chmielarz.
SP2: Matylda Turowska, Weronika Bień, Weronika Czempińska, Melania Nelka, Jagoda Nowak, Helena Lewandowska.
Opiekun: Marzenna Johaniewicz.
Chłopcy:
SP1: Jakub Sobski, Krzysztof Rachocki, Piotr Krupa, Wojciech
Bukowiecki, Maks Skoryna, Kacper Kirszewski. Opiekun: Marek
Wykrota.
SP2: Fabian Piaskowski, Antoni Maciejewski, Robert Rybarczyk, Franciszek Gajtkowski, Jermiasz Jiya, Kacper Matuszyński. Opiekun: Michał Przybylski.
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział, gratulujemy
formy i życzymy sukcesów biegowych.

8

października br. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej odbyły się eliminacje miejskie w szachach. Obie
szkoły zgłosiły drużyny w kategorii Igrzysk Dzieci (rocznik 2009
i młodsi) oraz w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej (roczniki
2007-2008). Wśród młodszych zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2, zaś wśród starszych - reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, zaś
zwycięzcom życzymy powodzenia na zawodach powiatowych.
Szkołę Podstawową nr 1 reprezentowali:
Igrzyska Dzieci: Pola Dzierzgowska, Tymoteusz Czapla,
Ignacy Janicki, Jakub Burzyński.
Igrzyska Młodzieży Szkolnej: Magdalena Wika, Franciszek Berłowski, Wiktor Nowak, Ignacy Fonferek-Szuca.
Szkołę Podstawową nr 2 reprezentowali:
Igrzyska Dzieci: Julia Piekarz, Antoni Kubiak, Franciszek

Jezierski, Bartosz Rachocki.
Igrzyska Młodzieży Szkolnej: Weronika Czempińska, Tomasz Ostrowski, Stanisław Matla, Juliusz Pietruszyński.

Joanna Hejnowicz/gł. specjalista ds. sportu

Joanna Hejnowicz/gł. specjalista ds. sportu
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września br. na trasach Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz terenu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kościelnej odbyły się eliminacje miejskie w sztafetowych
biegach przełajowych. W zawodach wystartowały 6-osobowe
drużyny. W ramach Igrzysk Dzieci startowali uczniowie
roczników 2009 i młodszych, zaś w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej młodzież roczników 2007-2008.
Wśród najmłodszych dziewcząt, a także chłopców pierwsze
miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2. Wśród
dziewcząt starszych tryumfowała Szkoła Podstawowa nr 1, zaś
w kategorii chłopców starszych zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 2. Reprezentacje wystąpiły w następujących składach:
Roczniki 2009 i młodsze
Dziewczęta:
SP1: Zofia Drajerczak, Lilianna Jałowiec, Mila Przybyszewska,
Gabriela Roszkowska, Natalia Szott, Lena Nowy. Opiekun: Lucyna Chmielarz.
SP2: Julia Piekarz, Barbara Gorke, Magdalena Łopatowska,
Natalia Dydymska, Zuzanna Siejek, Antonina Ceglarz. Opiekun:
Marzenna Johaniewicz
Chłopcy:
SP1: Dawid Jiya, Mateusz Kuczuba, Maks Duszczak, Grzegorz
Bocianiak, Filip Gruszczyński, Tymoteusz Czapla. Opiekun:
Opiekun: Marek Wykrota.

SPORT
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Uczniowie rywalizowali na Szachownicach

Eliminacje miejskie w tenisie stołowym

22

października br. w hali widowiskowo-sportowej odbyły
się eliminacje miejskie w drużynowym tenisie stołowym. Obie szkoły zgłosiły swe reprezentacje zarówno do
Igrzysk Dzieci, jak i do Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Wśród najmłodszych w kategorii dziewcząt oraz w kategorii chłopców
sukces odniosła Szkoła Podstawowa nr 1. Wśród starszej młodzieży do zawodów powiatowych awansowały dziewczęta ze
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz chłopcy ze Szkoły Podstawowej
nr 1.
Szkoły reprezentowali: Igrzyska Dzieci
SP1: Julia Stawicka, Blanka Idziorek, Gabriela Roszkowska,
Frank Klauze, Wiktor Nowak
SP2: Magdalena Łopatowska, Zuzanna Motławska, Albert
Napierała, Julian Kuraś, Tymon Stube
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
SP1: Maja Morawska, Marianna Kaczmarek, Konstanty Ma

rywalizowali na szachownicach

B

ernard Zenker - uczeń klasy 5a puszczykowskiej Jedynki zdobył drugie miejsce w zawodach szachowych, które odbyły
się w dniach 3 – 10 października, w Łazach. W rywalizacji uczestniczyli najlepsi szachiści i szachistki w grupach do lat 9, 11 i 13.
Corocznie Mistrzostwa Makroregionu: Wielkopolska+Zachodniopomorskie, stanowią trzeci i ostatni etap eliminacji do
Finałów Mistrzostw Polski Młodzików i Juniorów, które odbędą
się w przyszłym roku i wyłonią Mistrza i Mistrzynię Polski
w każdej z grup wiekowych, w szachach klasycznych czyli tych
najdłuższych i „najmądrzejszych”.
Drużyna AZS-u Politechniki Poznańskiej, w której gra Bernard, uczeń naszej szkoły, zdobyła trzy z sześciu czołowych
miejsc w grupie do 11 lat.
Bernard zdobył drugie miejsce, wygrywając z dziesięciu
partii sześć i remisując trzy. Ponieważ Bernard i zwycięzca turnieju mieli tyle samo punktów, więc o wygranej zdecydował
dopiero jeden punkt tzw. punktacji pomocniczej opartej na sile
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lanowski, Piotr Krupa
SP2: Anna Malcherek, Marta Konik, Weronika Czempińska,
Stanisław Matla, Wiktor Urbanek, Jeremiasz Jiya
Wszystkim gratulujemy, dziękujemy za udział, zwycięzcom
życzymy powodzenia na kolejnych szczeblach rywalizacji.

Joanna Hejnowicz/gł. specjalista ds. sportu

gry i zajętym miejscu każdego z ich przeciwników.
Bernardowi bardzo serdecznie gratulujemy!
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HISTORIA

1

września 1939 roku wojska niemieckie napadły na Polskę,
rozpoczynając wojnę obronną Polski oraz II wojnę światową. 17 września 1939 roku Polska została napadnięta przez
drugiego agresora, czyli ZSRR. Wojnę
obronną Polska przegrała, przez co zachodnie województwa Rzeczpospolitej zostały włączone do III Rzeszy Niemieckiej, a wschodnie do ZSRR. 20
października 1939 roku na rynku
w Mosinie hitlerowcy rozstrzelali piętnastu obywateli Mosiny i okolicy. Był
to element szerszej operacji Tannenberg przeprowadzanej przez władze
hitlerowskie na podbitych ziemiach
polskich. W dniach 20 – 23 października 1939 roku na terenie Wielkopolski
odbyły się masowe, publiczne egzekucje dokonane w ramach operacji Tannenberg, które miały miejsce w Śremie, Książu Wielkopolskim, Kórniku,
Mosinie, Środzie Wielkopolskiej, Kostrzynie, Gostyniu, Poniecu, Krobii,
Kościanie, Śmiglu, Lesznie, Osiecznej
oraz Włoszakowicach. W wyniku tej
akcji miała zostać wyeliminowana warstwa przywódcza, a społeczeństwo
polskie zastraszone.
Operacja Tannenberg w Mosinie
W dniach 17-18 października 1939 roku doszło do aresztowań dwudziestu mieszkańców Mosiny i okolicy. Zakładnicy zostali osadzeni w dawnej bożnicy żydowskiej niedaleko mosińskiego rynku. 19 października władze okupacyjne wydały nakaz
stawienia się okolicznych mieszkańców w wieku od 18 do 60
roku życia na rynku w Mosinie o godzinie 16.00. Następnie nakazano rozejście się i wyznaczono nowy termin zbiórki na
14.00 w dniu 20 października. W tym dniu przy posesji nr 9
przygotowano miejsce egzekucji. Więźniów przeprowadzono
na salę przez podwórze przy posesji nr 7, a następnie odbył się
„sąd” nad ofiarami. Na śmierć zostało skazanych piętnaście
osób. Więźniów wyprowadzano w dwóch grupach, w jednej
było osiem, w drugiej siedem osób. Każda z grup została rozstrzelana przez pluton egzekucyjny. Oficer dobijał jeszcze żywe
ofiary strzałem w serce. Zwłoki zabitych zostały wywiezione na
cmentarz parafialny w Mosinie i pochowane w masowej mogile. Pozostali zakładnicy zostali uwolnieni, bądź wywiezieni do
więzienia w Śremie. W wyniku egzekucji życie stracili: Ludwik
Baraniak, Piotr Bartkowiak, Józef Cierżniak, Jan Frąckowiak,
Wincenty Frankowski, Roman Gawron, Stanisław Jaworski,
Franciszek Kołtoniak, Stefan Królak, Stanisław Kozak, Alojzy
Kujath, Józef Lewandowski, Wiktor Matuszczak, Antoni Roszczak, Alojzy Szymański.

pruskim, gdyż Wielkopolska znajdowała się wówczas pod zaborem pruskim. Został zmobilizowany w czasie I wojny światowej i walczył na froncie w wojsku niemieckim. W czasie działań
wojennych zginął jeden z braci Józefa.
Józef został ranny i trwale okaleczony
w lewą rękę, przez co po zakończeniu
służby został zakwalifikowany jako inwalida. W 1921 roku ożenił się z Joanną z domu Przybylską. Z małżeństwa
urodziło się troje dzieci: Bogumiła, Danuta i Henryk. Józef Lewandowski wykonywał zawód rzeźnicki. Dzięki swojej
przedsiębiorczości w połowie lat trzydziestych wybudował dom na Niwce
przy ul. Dworcowej. Ciekawostką jest,
że ulica Dworcowa była granicą między Niwką i Puszczykówkiem. Nieruchomości położone na południe od
ul. Dworcowej leżały na terenie Niwki.
W nowym domu działał sklep rzeźnicki,
któr y obsługiwała żona Joanna,
a warsztat rzeźnicki obsługiwał Józef.
Józef Lewandowski znany był
z przedsiębiorczości i sumienności. Został wybrany przez mieszkańców Niwki
sołtysem pomimo tego, że Niwka
w większości była zamieszkiwana
przez kolonistów niemieckich. Był bardzo lubiany przez okolicznych mieszkańców m.in. znał prezydenta miasta Poznania Cyryla Ratajskiego. Józef Lewandowski był aktywnym sołtysem. Objeżdżał
sąsiadów na rowerze z roboczą wizytą. W dniu 1 września 1939
roku wybuchła II wojna światowa. Puszczykowo już 10 września
1939 roku zostało zajęte przez Niemców. Józef Lewandowski
został aresztowany kilka dni później za to, że w okolicy skradziono konie. Został zwolniony po wpłaceniu kaucji. Nie uciekł
mimo docierających do niego sygnałów ostrzegawczych. Został
aresztowany w dniu 17 października. Dzieci Józefa Lewandowskiego odwiedziły go przed śmiercią. Miał przekrwione oczy.
Spał na betonie i nie miał dostępu do wody, jedzenia. W ostat-

Józef Lewandowski
Rodzicami Józefa Lewandowskiego byli Szczepan i Marianna z Grześkowiaków, którzy mieli gospodarstwo rolne na Starym Puszczykowie. Małżeństwo posiadało dwanaścioro dzieci.
Józef Lewandowski, wraz z resztą rodzeństwa, ukończył szkołę
powszechną w Puszczykowie. Odbył również służbę w wojsku
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na terenie mosiny i puszczykowa
nich słowach do dzieci powiedział: „Pamiętajcie, pomagajcie
mamusi i słuchajcie jej. […] Idźcie już, bo jest ciemno, żeby tylko nic wam nie zrobili…”. Józef Lewandowski został zastrzelo-

ny 20 października 1939 roku w Mosinie, gdzie został pochowany w mogile zbiorowej. Podobny los spotkał brata Józefa,
Wincentego Lewandowskiego, który został zastrzelony z rozkazu przywódców drugiego agresora i okupanta, czyli ZSRR.
Wincenty Lewandowski został zabity przez NKWD między
20 a 22 kwietnia 1940r. Został jedną z tysięcy ofiar zbrodni
katyńskiej. Jego grób znajduje się w mogile zbiorowej na
cmentarzu wojennym w Bykowni.
W czasie okupacji niemieckiej zakład rzeźnicki przy
ul. Dworcowej został przejęty przez Niemca Kurta Bülowa. Rodzina Lewandowskich została wypędzona z domu w grudniu
1939 roku w czasie 20 stopniowego mrozu i zawieziona furmankami do Śremu, a następnie nieogrzewanymi pociągami
towarowymi wysiedlona do Generalnego Gubernatorstwa.
Podróż odbyła się bez jedzenia i picia. Po czterech dniach jazdy
rodzina Lewandowskich została wysadzona na małej stacji
na Lubelszczyźnie. Rodzinie udało się zamieszkać ostatecznie
na warszawskiej Pradze, gdzie przebywała do końca wojny,
i dopiero wiosną 1945 roku powróciła do rodzinnego domu
przy ul. Dworcowej. Nieruchomość była niestety splądrowana.
Terror mający zastraszyć ludność polską
W samym Puszczykowie nie doszło do pokazowego rozstrzelania Polaków. Jednakże rozstrzelanie cywilów w Mosinie
miało olbrzymi wpływ na psychikę ludności polskiej, również

w Puszczykowie. Jak wspomina Leon Majewski: „Od pierwszych dni okupacji na zajętych ziemiach Rzeczypospolitej hitlerowcy wprowadzali ostry terror mający zastraszyć ludność
polską i zmusić do bezwzględnego posłuszeństwa władzom
niemieckim. W celu zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa
przebywającym na okupowanym terenie Niemcom, hitlerowcy
umieszczali Polaków w aresztach jako zakładników. U nas
w Puszczykowie zakładników osadzono w piwnicach pod obecnym kinem „Wczasowicz”. Nie sposób nie przywoływać tych

wspomnień, kiedy przechodzę obok dawniej tak nieprzyjaznych zabudowań, gdzie w piwnicy na słomie, pod strażą niemieckich żandarmów mógł nas spotkać ten sam los co zakładników w Mosinie”. Poza tym, dla wielu puszczykowian ich sąsiad, szanowany i przedsiębiorczy sołtys Niwki, Józef Lewandowski, stał się symbolem cierpienia i hitlerowskiego terroru.
Zachęcam do kontaktu ze mną osoby posiadające informacje o historii Puszczykowa. Interesują mnie archiwa rodzinne,
w których można znaleźć wiele tematów na temat historii naszej miejscowości. Chętnie spotkam się i porozmawiam o dawnym Puszczykowie. Mój numer telefonu: 508 467 405,
a adres poczty elektronicznej to krzyzanskimaciej@gmail.com

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego

Jak co roku z okazji dnia Wszystkich Świętych przy pomnikach związanych z historią naszego miasta zostały złożone kwiaty oraz zapalone znicze.
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hitlerowski terror w pierwszych dniach okupacji

PUSZCZYKOWSKIE SKARBY – OPOWIADACZE HISTORII

Z

apraszamy serdecznie na piątą 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.

ALBUMY
Ze zdjęcia zalotnie patrzy prześliczna, pełna energii i uroku, dziewczyna. Podczas kąpieli w Warcie, spaceru w lesie,
przyjęcia w domu, podwieczorku na tarasie, spotkania rodzinnego, zabawy na śniegu. Wydawałoby się idylla i beztroska – uroda i wdzięk młodości, sama radość. To też, ale na tle
niezwykle trudnych, wojennych czasów. Wszystkie zdjęcia,
starannie powklejane pochodzą bowiem z przepięknych, ręcznie zdobionych albumów rodzinnych Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej, z lat 1941-43.
Jak to możliwe, by z tych trudnych czasów pozostały tak
radosne zdjęcia? W czasie wojny pani Wanda, z domu Wdowicka, mama pani Małgorzaty, pracowała w Poznaniu w niemiec-

rymowanką, po której niestety przetrwało jedynie wspomnienie.
Przez wiele lat był organistą w kościele, dyrygentem chóru,
a z żoną Władysławą (zd. Potocką) prowadził sklepik przy swoim domu. Przez jakiś czas był także operatorem promu, a podczas niedzielnych mszy, gdy pełnił rolę organisty, zastępowała
go również żona – w wytwornych, niedzielnych kreacjach przewożąc podróżnych przez rzekę.
Do legendy przeszły okraszone dowcipem i pieśnią gwarne
spotkania na podwórzu przed jego domem, pod majestatycznym orzechem. Zawsze angażował się społecznie – w czasie
wojny w rurze od roweru przewoził wiadomości dla ruchu oporu - przez co musiał kilka miesięcy ukrywać się w sasinowskich
lasach, a w końcu uciec na „roboty” do Niemiec. Po wojnie działał na rzecz elektryfikacji wsi i walczył o rzeczony most. Sam
wspomina w zachowanych pismach tak: „Trzeba było nachodzić

A tu kolejne wojenne święta Bożego Narodzenia i ozdoby
choinkowe, które do dziś są w rodzinie i co roku okraszają choinki. Przekładamy karty albumu i znowu rarytas – fotografie
domu, którego już nie ma, dawnej restauracji pani Mandlowej,
na tzw. Łąkach, do którego w czasie wojny rodzina została wysiedlona. I oto proszę - dzisiejsza szosa poznańska – nomen
omen nie do poznania! – urokliwy, piaszczysty i tajemniczo zarośnięty jar.
Z każdą, z nabożeństwem przekładaną stronicą, z każdą
niezwykle starannie i w dobrej jakości wykonaną fotografią
pojawiają się kolejni przyjaciele, członkowie rodziny, znajomi.
Przypominają się trudne losy, anegdoty i przygody.
Siedzimy w przytulnym mieszkaniu starej puszczykowskiej
wili, przeglądamy albumy, sączymy pyszną herbatę z eleganckich filiżanek i mamy nieodparte wrażenie, że w magiczny
sposób ludzie z albumów są z nami. A już na pewno śliczna
Wanda…

kim zakładzie fotograficznym Camera, dlatego też miała dostęp do aparatów i możliwości wywoływania zdjęć. Przemycane sekretnie, wspaniale dokumentowały wolne chwile rodziny
i licznych, młodych przyjaciół, którzy mimo zagrożenia nie bali
się podejmować ryzyka.
Jak za dotknięciem czarodziejskie różdżki wyskakują wspomnienia i historie. Miejsca i ludzie których już nie ma przeplatają się z dobrze znanymi krajobrazami puszczykowskimi.
Oto główna bohaterka albumów, wspomniana piękność.
Niezwykle czarująca, łamała skutecznie męskie serca – w albumie widać pełne zachwytu spojrzenia adoratorów. „Wanda zakręcona była!”– zwykła była mawiać jej własna matka – czego
dowodzą m.in. wiosenne spływy na przydomowych zalewiskach
odbywane w doborowym towarzystwie - w … wannie! - czy zorganizowanie urodzinowej przejażdżki dla brata, wozem pod
nadwarciańskich łąkach, tuż pod okiem patroli niemieckich.
Na kolejnych fotografiach siostry Wandy – starsza Stenia
i młodsza Ela, która już jako 10-letnia dziewczynka pracowała
jako pomoc domowa w rodzinie dyrektora niemieckiej szkoły
podstawowej w Puszczykowie (tej, której budowę Niemcy zakończyli w czasie wojny). Sama uczęszczała wcześniej do szkoły
podstawowej dla polskich dzieci, która mieściła się przy ul. Poznańskiej, w domu p. Wojtyniakowej, ale wolno jej było skończyć jedynie cztery klasy.
Oto dziadek Małgorzaty, który w trudnych momentach siadał do pianina, by muzyką rozproszyć smutek. „Cieszcie się każdym dniem, zbierajcie piękne chwile, jesteście przecież młodzi”
- mawiał swoim dzieciom.
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KAPLICZKA
Puszczykowo budzi we mnie przede wszystkim skojarzenia
z zadumą, wytchnieniem, odpoczynkiem po trudach całego
tygodnia. Wsiadając do pociągu zmierzającego ku dawnemu,
nadwarciańskiemu letnisku, czuję się zwykle tak, jak podczas
wyjazdu na urlop. Zostawiam za sobą wszelkie troski, wysiadając na peronie, przy restauracji Lokomotywa, nieświadomie
zwalniam kroku i udaję się na spacer.
Zwykle wzdłuż Warty - to tędy właśnie zmierzały niezliczone rzesze turystów w dawnych czasach, jeszcze przed wojną,
by zażyć świeżego powietrza i odpocząć na łonie natury. Wędruję po ich śladach, wyobrażając sobie strojne suknie Poznanianek, spacerowy krok eleganckich panów w melonikach
i zapierające dech w piersiach dorożki i karoce. Często w moich
podróżach towarzyszy mi mój mąż, Arnold. Oboje pasjami wykonujemy fotografie, uwieczniając otulającą nas przyrodę
i siebie na jej tle - zdjęć z Puszczykowa mamy całe mnóstwo!
Najchętniej jednak podążamy razem leśnymi duktami, gdzie na
trasie naszego spaceru szukamy kapliczek - niepozornych, maleńkich, czasem zawieszonych na drzewie na wysokości oczu,
niekiedy znacznie wyżej, w miejscach niedostępnych na pierwszy rzut oka, takich co to umykają człowiekowi spieszącemu tą
trasą z rana, w kierunku dworca. Mnogość tych kapliczek
w puszczykowskim lesie zachwyca! Nie znamy ich twórców, nie
wiemy kim byli, jakie intencje przynosili ze sobą, wieszając
obok figurek Maryi różaniec z drewnianych koralików, wkładając do kapliczki święty obrazek czy karteczkę z dyskretną prośbą lub modlitwą... Puszczykowo to istna świątynia dumania!
Z naszej spacerowej trasy już tylko krok na ulicę Wiosenną.
To tu właśnie, na terenie Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek,
znajduje się Pustelnia Świętego Franciszka, miejsce dla mnie
szczególne, bo przecież (cytując za Siostrami) na samotność
człowiek skazuje siebie - lub bywa skazany, a pustelnię się wybiera. I ja także szukając wyciszenia wybieram nocleg właśnie
tutaj, z dala od miejskiego zgiełku. Wokół mnie - kilka prostych
sprzętów, na zewnątrz - niosąca ukojenie przyroda, czego
chcieć więcej?
Kończąc jeden ze swoich niezliczonych pobytów w podpoznańskim miasteczku, podążając - nadal niespiesznie - w kierunku dworca, zatrzymuję się jeszcze na filiżankę kawy i pyszny
deser lodowy - Puszczykowo to wszakże uczta nie tylko dla
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Małgorzata Ornoch-Tabędzka

ducha! Dziś, przy kawiarnianym stoliku Cukierni Pana Błaszkowiaka, rozmyślam o dawnym letnisku, wyrafinowanej architekturze przedwojennych willi, ogrodowych koncertach i balach.
Wodzę wzrokiem po fotografiach zawieszonych na ścianach
kawiarni - czarno-białe kadry przywołują wspomnienie czasów
przeszłych, a jednak bardzo mi bliskich.

Ewa Grochowska
MOST
„Tak mnie rozbawiliście tym wierszykiem, że Wam ten most
postawię!” – rzekł wg legendy Władysław Gomułka do delegacji rogalinkowskiej, w której zacnym składzie był Stanisław Pieszyk, bohater naszej opowieści, dziadek Aleksandry.
Zdesperowani panowie, nie wskórawszy bowiem w tej
sprawie wiele w powiatowych czy wojewódzkich strukturach
postanowili udać się do Warszawy, a ich wyprawa została
zwieńczona sukcesem! W 1960 roku w Rogalinku do użytku
oddany został piękny nowy most na Warcie, ten sam, który na
naszych oczach kończy swój żywot i wkrótce będzie zastąpiony nowym.
Dziś trudno sobie nawet wyobrazić jak ważna to była kwestia dla lokalnej społeczności. Przeprawa promowa jest owszem urokliwa w turystycznych okolicznościach i przy pięknej
pogodzie, lecz jako codzienność, w chłodzie i mroku, błocie
i słocie jest bardziej zmorą. Zimą gdy wody wzbierały, a rzeka
pokrywała się lodem, ludzi przewożono łodzią. Zdarzało się, że
wartki nurt porwał łódź, przechodzono także po krach, co było
nad wyraz niebezpieczne. Spóźnialskich, którzy nie zdążyli na
ostatni prom czekała nocka na ławeczce pod wiatą.
Pan Stanisław natomiast był postacią niezwykłą i barwną,
powszechnie znaną w Rogalinku personą. Wysoki, przystojny,
rozśpiewany, z figlarnym błyskiem w oku, słynął także z rymowanek, którymi sypał jak z rękawa (dzisiaj na pewno odnalazłby
się jako freestylowiec) – stąd wspomniany na początku wierszyk – oficjalny wniosek o most na Warcie okrasił właśnie
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się do władz wojewódzkich o zatwierdzenie planów elektryfikacji – p. Hempowicz mało razy nas za drzwi wyrzucał, a myśmy
swego dopięli i jest światło. Po załatwieniu sprawy elektryfikacji wsi, pojechałem z delegacją do Warszawy /ob. Gomułka/
w sprawie budowy mostu na Warcie, i jest most, a gdyby go nie
było, mało kto wiedziałby o Rogalinku”.
Nie ma Puszczykowa bez Rogalinka, ani Rogalinka bez
Puszczykowa, a most tylko zacieśnił istniejące sieci powiązań
i jeszcze bardziej scalił obie miejscowości, o czym przypominają pożółkłe kartki dawnych dokumentów …

Aleksandra Michalska
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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Krajobraz – instrukcja obsługi

Fot. Piotr Łysakowski

TURYSTYKA

Na tropach lądolodu
szeroką dolinę, zwaną Pradoliną Warszawsko-Berlińską. Dziś
płynie nią Warta oraz Kanał Mosiński. Sytuacja powtórzyła się
na północ od Poznania, gdzie powstała Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka (wykorzystywana przez Wartę i dolną Wełnę).
Pomiędzy nimi ciągnie się pasmo wzgórz morenowych, które
przecina wąska dolina Poznańskiego Przełomu Warty. W wielu
miejscach doliny występują wydmy, o czym świadczy nazwa
Sahara Lubońska i o czym przekonują się rowerzyści na
Nadwarciańskim Szlaku Rowerowym. Unikatowym obiektem
jest imponujący tor motocrossowy w miejscu dawnej kopalni
kruszyw nad Wartą w Obornikach.
Meandrująca (wijąca się) Warta pozostawiła liczne starorzecza – fragmenty dawnego koryta. Można je oglądać na Łęgach
Mechlińskich, na Bobrowym Szlaku w Czmońcu i w Rezerwacie
Krajkowo. Często mają ciekawe nazwy – jak Jeziórko przy parku
pałacowym w Rogalinie, Święconka w Radzewicach czy Kocie
Doły w Luboniu. Większe zbiorniki w rejonie Poznania to najczęściej jeziora w polodowcowych rynnach, a więc długie, wąskie i głębokie, jak jeziora Kierskie, Strykowskie, Lusowskie,

Adam Wodziczko, inicjator utworzenia Wielkopolskiego
Parku Narodowego, nazwał ten teren żywym muzeum form
polodowcowych. Terenową lekcję geografii najlepiej zafundować sobie na ścieżce dydaktycznej Na tropach lądolodu. Na
trasie znalazło się m.in. Jezioro Kociołek, które powstało jako
zagłębienie wydrążone przez wodę pod powierzchnią lodu
oraz Oz Bukowsko-Mosiński – wydłużony wał przypominający
nasyp kolejowy. Oz zbudowany z piasku i żwiru, które osadziły
się w tunelu pod lądolodem, jest jednym z najdłuższych w Europie poza Skandynawią. Dawnym wzgórzem polodowcowym
(tzw. kemem) jest Wyspa Zamkowa na Jeziorze Góreckim, ale
największe wysokości osiągają wzgórza morenowe, co wykorzystuje się, umieszczając na nich wieże widokowe, tak jak na
Morenie Pożegowskiej w Mosinie albo na Dziewiczej Górze.
Sporych różnic wysokości – jak na warunki wielkopolskie – można się też spodziewać w Parku Krajobrazowym Promno.

Efektem rzeźbiarskiej działalności jest również malownicza
dolina Cybiny koło Gortatowa i dolina Wełny oglądana z punktu widokowego w rejonie Kowanówka. Woda wyżłobiła również nawiedzony wąwóz w Babicy, Jar pod Uzarzewem, Śnieżycowy Jar w rejonie Starczanowa czy wąwozy erozyjne
w obrębie Puszczykowskich Gór w Wielkopolskim Parku Narodowym.
Przybysze z północy
Głazy narzutowe, zwane eratykami, to olbrzymie kamienie
przyniesione przez lądolód. Największe często zyskują własną
nazwę. Na uwagę zasługują głazy Wielkopolskiego Parku Narodowego: największy – Głaz Leśników, Głaz Adama Wodziczki
czy Głaz Franciszka Jaśkowiaka, a także Głaz Zamoyskiego, który nie jest eratykiem, lecz skałą sprowadzoną z Tatr. Przy Muzeum Przyrodniczym w Jeziorach powstał ogródek petrogra-

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 cyklu ukażą się równolegle na łamach
informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich
PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim oraz w Prasowej
Powiatowej 17.

pyra walking

Fot. Łukasz Grzegorzewski
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Wyrzeźbione przez wodę
Podczas dłuższego postoju lądolodu wypływające z niego
masy wody połączone z wodami Prawarty wyżłobiły potężną,
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Fot. Tomasz Szwajkowski

Fot. DYBKAN

Krajobraz środkowej Wielkopolski to w dużej mierze efekt
działania lądolodu. Olbrzymie masy lodu, które nasunęły się
z terenu dzisiejszej Skandynawii, spiętrzały wały wzgórz zwanych morenami czołowymi, a wody płynące pod lodem żłobiły
głębokie rynny. Po cofnięciu się lądolodu rzeźbę terenu zaczęły kształtować również wiatr (tworząc wydmy) i rzeki.

ficzny, gdzie można zobaczyć aż 20 różnych typów głazów narzutowych. Wśród ciekawych eratyków warto wymienić głaz
Wojciecha Bogusławskiego w Glinnie i głaz wydobyty z dna
Warty, stojący przy kościele w Rogalinku. Kilka lat temu do sąsiedniego Rogalina przywieziono z kopalni odkrywkowej
w Koninie głaz narzutowy, który waży – bagatela – ponad 25
ton! Zupełnie inne, kosmiczne pochodzenie mają meteoryty
z kolekcji poznańskiego Muzeum Ziemi, które uderzyły w ziemię w rejonie poznańskiego rezerwatu przyrody Meteoryt
Morasko.
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października br. odbył się rajd Nordic Walking z pyrą w tle.
Uczestników zaproszono nie tylko do przejścia blisko ośmiokilometrowej trasy, ale również do konkursów, które czekały
na nich w środku lasu. Na początek należało rozwiązać ziemniaczaną krzyżówkę, a podczas wyścigów rzędów trzeba było
przenieść pyry z jednego worka do
drugiego, dla utrudnienia na łyżce.
Jak w przypadku każdego wyjścia
„na kije” wykonano też ćwiczenia
koordynacyjne z pyrą, która posłużyła za obciążenie. Na mecie czekały pyry z gzikiem, ognisko i kiełbaski. Każdy uczestnik otrzymał też
nagrodę w postaci koszulki z logo
„Puszczykowo - energia sportu” - za
wysiłek włożony we wszystkie konkurencje. Pogoda dopisała, a pięk-
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ne słońce oświetliło kolorowy już, jesienny las. Dziękujemy
wszystkim za udział i zapraszamy na kolejne imprezy. Wszystkie
szczegóły jak zawsze na profilu fb „Puszczykowo na Sportowo”.

Joanna Hejnowicz/gł. specjalista ds. sportu
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Niepruszewskie i Grzymisławskie, albo ciąg jezior w rejonie
Kórnika. Przy okazji warto odnotować najciekawsze wyspy (na
Jeziorze Swarzędzkim, na Wełnie w Obornikach, Ostrów Radzimski na Warcie), imponujący Półwysep Szyja w Bninie oraz
Źródełko Żarnowiec.

Fot. Tomasz Szwajkowski

P

rzewodniki turystyczne oprócz zabytków
i atrakcji opisują przyrodę, także tę nieożywioną. Pojawiające się w nich pojęcia takie jak półwysep czy wydma nikomu nie sprawią problemu,
ale morena czołowa czy eratyk to już trudniejsza
sprawa, a oz kojarzy się co najwyżej z czarnoksiężnikiem. Czas więc na wycieczkę geoturystyczną,
by spojrzeć na okolice Poznania okiem geografa.

KANDYDACI NA RADNEGO W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

