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sześćdziesiątka puszczykowa!

►W czwartek 24 lutego Ukraina została zaatakowana
przez wojska rosyjskie. Tamtejsze miasta są bombardowane, giną ludzie broniący swojej Ojczyzny. W pomoc włączają się miliony ludzi na całym świecie. Jak Puszczykowo
włącza się w tę pomoc?
W hali widowisko-sportowej prowadzona jest zbiórka rzeczy dla Ukrainy, prowadzimy bazę pomocy dla Ukrainy oraz
przyjmujemy również zgłoszenia na maila ukraina@puszczykowo.pl. Już w pierwszych dniach powstało wiele inicjatyw organizowanych przez mieszkańców oraz organizacje pozarządowe. Sytuacja wciąż jest bardzo dynamiczna (stan na 28.02.2022
przyp. aut). Więcej informacji znajdziecie Państwo na kolejnych
stronach Echa. Jednak z uwagi na ciągle zmieniającą się sytuację zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej Puszczykowo.pl, profili facebookowych miasta. To właśnie tam na
bieżąco publikujemy wszystkie informacje, które mogą być
pomocne osobom, które chcą wesprzeć humanitarną pomoc
dla Ukrainy.
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►W weekend 18-20 lutego nad całą Polską przetoczyły
się gwałtowne wichury. Kilka tygodni wcześniej także
mieliśmy do czynienia z wichurami i intensywnymi opadami. Jakie szkody wyrządził żywioł w naszym mieście?
Początek tego roku obfituje w wichury. Jak podali meteorolodzy tylko 17 lutego nad Polską zanotowano aż 9 trąb powietrznych, a w Wielkopolsce zostało zniszczonych około 1000
budynków. W Puszczykowie też bardzo mocno wiało. Wiatr
powalił dużo, nawet olbrzymich drzew, uszkadzając wiele ogrodzeń, tarasując ulice i drogi. Nasi strażacy ochotnicy oraz jednostki PSP interweniowali w tych dniach kilkadziesiąt razy usuwając połamane konary, zabezpieczając pozrywane linie energetyczne czy przywracając przejezdność na naszych ulicach
(szczegóły str. 24). Szkód było tak wiele, że prace związane
z ich usuwaniem trwały jeszcze w poniedziałek. Z informacji,
które otrzymaliśmy wynikało, że jeszcze w poniedziałek, 21 lutego w naszym mieście były domy pozbawione energii elektrycznej. Wichury spowodowały także uszkodzenia w sieci zasilającej lampy uliczne na niektórych ulicach, dlatego też przez
pewien czasie nie świeciły one po zmroku.
W związku z pojawiającymi się trudnościami w przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych pod numerem 112 dodatkowo został uruchomiony bezpośredni alarmowy numer do straży
pożarnej 47 771 63 00, z którego można było skorzystać
w celu dokonania zgłoszenia alarmowego do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Automatycznie zostały
także przekierowane numery telefonów z sekretariatów do
stanowisk kierowania PSP, aby także w tych miejscach operatorzy mogli odbierać zgłoszenia alarmowe.
Po takich nawałnicach zawsze pozostaje pytanie czy drzewa, które pozostały na pierwszy rzut oka niezniszczone przez
wichurę, po dokładniejszym sprawdzeniu nie zagrażają bezpieczeństwu. Dlatego proszę naszych mieszkańców, aby
sprawdzili na swoich posesjach stan starodrzewia. Warto też
spojrzeć na drzewa na sąsiedniej posesji, szczególnie, jeśli jej
właścicielami są starsze osoby. Przypominam, że w przypadku
zauważenia przypadków nadłamań konarów czy pni oraz
drzew zadaniem właścicieli posesji jest przycięcie konarów.
►W poniedziałek, 21 lutego na ul. Wysokiej na przejściu
dla pieszych w pobliżu ul. ks. Posadzego doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął pieszy. W internetowych dyskusjach pojawiły się zarzuty, że ul. Wysoka jest
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bardzo niebezpieczna a władze miasta poza wysyłaniem
pism właściwie nic nie robią żeby poprawić tam bezpieczeństwo.
Każdy wypadek, szczególnie śmiertelny to olbrzymia tragedia. Nie zgadzam się jednak ze stwierdzeniem, że miasto nic
nie robi w kwestii poprawy bezpieczeństwa. Przypomnę, że
ul. Wysoka jest drogą wojewódzką, więc miasto, nawet gdyby
chciało, nie może na niej ustawiać żadnej infrastruktury technicznej bez zgody właściciela, czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich. Przed laty na ul. Wysokiej działał fotoradar, który powodował, że kierowcy w tym miejscu zdejmowali nogę z gazu,
jednak w 2015 r. Sejm zdecydował, że radary będące w gestii
Straży Miejskich mają zniknąć z naszych ulic i tak się stało. Od
razu rozpoczęliśmy starania o przywrócenie tam fotoradaru,
wskazywaliśmy też inne miejsca, w których radary kiedyś działały. Deklarowaliśmy nawet pokrycie wszystkich kosztów – słupy z całą infrastrukturą już tam przecież były. Niestety jak dotąd odpowiedzi zawszy były na „nie”. W ubiegłym roku pojawiła się szansa na montaż systemu odcinkowego pomiaru prędkości. Niestety także w tym przypadku ostatecznie otrzymałem
informację, że ta możliwość została wykluczona. Dopóki po
stronie decydentów nie zapadnie odpowiednia decyzja radar
na ul. Wysoką nie powróci. Ten tragiczny wypadek ewidentnie
obrazuje konieczność zwiększenia bezpieczeństwa na tej ulicy.
Dlatego w najbliższym czasie będziemy po raz kolejny stanowczo apelować do Inspektoratu Transportu Drogowego o montaż fotoradaru.
►W tym roku nasze miasto obchodzi swoje „60. urodziny”. Jakie wydarzenia będą towarzyszyły temu jubileuszowi?
Zaplanowaliśmy wiele wydarzeń, które wpisują się w ten
jubileuszowy rok. Kulminacją będą oczywiście Dni Puszczykowa. Do końca roku nasza Biblioteka Miejska zaprasza wszystkich uczniów puszczykowskich szkół na lekcje biblioteczne
poświęcone historii naszego miasta.
Dla mieszkańców Biblioteka przygotowuje również otwarte spotkania i warsztaty. Już w marcu odbędą się warsztaty,
które pomogą uporządkować rodzinne archiwa. Od kwietnia
ruszy natomiast seria bardzo ciekawych spotkań „Puszczykowo
dzieli się wiedzą”.
Zorganizowane zostaną wystawy przybliżające sylwetki zasłużonych mieszkańców, upamiętniające ważne dla Puszczykowa wydarzenia, ukazujące zmiany jakie zachodziły w naszym
mieście na przełomie sześćdziesięciolecia – niewykluczone, że

marzec 2022

wszyscy Zasłużeni dla Miasta Puszczykowa znajdą się w specjalnej wkładce, w Echu Puszczykowa. Pragnę też serdecznie zachęcić mieszkańców do włączenia się w zbieranie i poszukiwanie
zdjęć na potrzeby wystawy upamiętniającej puszczykowskich
sportowców oraz fotografii na wystawę „Puszczykowo 60-lat na
kliszy” obrazującej zmiany jakie zaszły w naszym mieście.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na łamach
Echa Puszczykowa, stronie internetowej oraz profilach facebookowych Miasta i Biblioteki Miejskiej.
Dwie duże imprezy sportowe, zaplanowane z okazji jubileuszu miasta to majowa Korona Zachodu Polski w Nordic Walking oraz wrześniowy Rowerowy Rajd Retro. Motywem przewodnim tego ostatniego będą właśnie lata 60-te, a uczestnicy
będą mogli przebrać się w stroje z tego okresu.
Czytelnicy Echa z pewnością zauważyli już życzenia, które
naszemu miastu składają znani samorządowcy. W Internecie
na naszej stronie internetowej oraz na profilu facebookowym
dostępny jest już także pierwszy z filmików, w których życzenia składają z kolei znani mieszkańcy naszego miasta. Na stronie 5. drukujemy kod QR, po zeskanowaniu którego można
odtworzyć na swoim smartfonie pierwszy z filmików.
Urodziny Puszczykowa to nie jedyny jubileusz obchodzony
w tym roku. W 2022 r. będziemy świętowali również 25-lecie
naszej współpracy z gminą Châteaugiron. Więcej na ten temat przeczytać można na str. 27-29.

270 tys. zł, pozostałą część w kwocie 1,52 mln zł stanowi dofinansowanie. W ramach realizacji projektu w naszym Urzędzie
Miejskim zostaną wdrożone elektroniczne usługi, które umożliwią załatwienie online wielu spraw, takich jak opłaty podatków lokalnych, składanie deklaracji i wniosków a także korzystania z danych przestrzennych. System tych e-usług będzie
zawierał interaktywne formularze, dzięki którym sprawy urzędowe będzie można załatwić od początku do końca drogą elektroniczną. W jego ramach zostanie też utworzony punkt potwierdzający profil zaufany.
W dzisiejszych czasach takie rozwiązania są bardzo wyczekiwane i potrzebne. Po pierwsze zapewniają wygodę i oszczędność czasu, a po wtóre umożliwiają w bezpieczny i bezkontaktowy sposób załatwić sprawy urzędowe, co w czasie pandemii
jest szczególnie ważne. Zapewnienie nieprzerwanej obsługi
mieszkańców jest dla nas priorytetem, a nowoczesne rozwiązania elektroniczne w dużym stopniu nam wszystkim to ułatwiają. Projekt bardzo dobrze wpisuje się w politykę naszego
samorządu – bliższego kontaktu z mieszkańcami. W telefonie
komórkowym mamy dziś już nie tylko kontakty i aparat fotograficzny, ale również sklepy, pocztę i bank. Najwyższa pora,
żeby zagościł tam również urząd.
Przypomnę, również, że od października 2021 r. w przestrzeni publicznej naszego miasta działa 11 publicznych punktów bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu
(Wi-Fi), który powstał dzięki projektowi Publiczny Internet w Mieście Puszczykowo współfinansowanemu w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W tym przypadku wsparcie wyniosło 55 tys. zł.
Publiczne punkty dostępu do Internetu, tzw. hotspoty, powstały w instytucjach użyteczności publicznej oraz w zewnętrznej przestrzeni ogólnodostępnej. W ramach projektu zrealizowano 8 zewnętrznych oraz 3 wewnętrzne punkty.

►Miasto ogłosiło przetarg na budowę domu komunalnego. Czy miastu potrzebny jest taki budynek?
Faktycznie w bieżącym roku przystępujemy do realizacji
całkiem nowej inwestycji w naszym mieście – budowy budynku
komunalnego. Będzie to pierwszy taki budynek wybudowany
przez Miasto od podstaw, przypomnę, że ten przy ul. Niwka
Stara został do pełnienia jego funkcji zaadoptowany. Właśnie
ogłosiliśmy przetarg na realizację
►Pozostając w temacie pandetego przedsięwzięcia. Zaprojektomii. Czy Urząd funkcjonuje już
GDZIE MOŻNA SKORZYSTAĆ
wany budynek będzie dwukondybez żadnych ograniczeń?
Z
BEZPŁATNEGO
WI-FI?
gnacyjny z poddaszem użytkowym
Zakończyliśmy właśnie rotacyjny
(mieszkalnym), całkowicie podpiwZewnętrzne punkty dostępu powstały przy:
tryb pracy obowiązujący od początniczony. W budynku będzie 10
Bibliotece Miejskiej (południe), Bibliotece Miejskiej
ku lutego. Nie oznacza to jednak, że
mieszkań.
(zachód), Szkole Podstawowej nr 1, Boisku przy
nie ma już żadnych obostrzeń. ObTa, jakże ważna dla oczekująSzkole Podstawowej nr 1, willi „Mimoza” (Centrum
sługa odbywa się w holu, w którym
cych na mieszkania osób inwstycja,
Animacji Kultury), terenie rekreacyjno-sportowym
wciąż przebywać może ograniczona
zostanie zrealizowana w ciągu najprzy ul. Kościelnej 7, hali widowiskowo-sportowej,
liczba osób. Na teren urzędu wejść
bliższych dwóch lat. O tym, że jest
Zintegrowanym
Węźle
Przesiadkowym
Puszczykomożna tylko w maseczce i najlepiej
ona naprawdę potrzebna, może
wo.
przed wizytą umówić się z konkretświadczyć to, że w Urzędzie mamy
Wewnętrzne punkty dostępu powstały w:
nym urzędnikiem lub sprawdzić teaktualnie, po ostatniej weryfikacji,
lefonicznie czy urzędnik pomocny
Urzędzie Miejskim (hol), Urzędzie Miejskim (koryponad 50 wniosków złożonych
w naszej sprawie jest w obecny.
tarz),
willi
„Mimoza”
(Centrum
Animacji
Kultury).
o przyznanie mieszkań komunalDo stacjonarnego trybu nauczanych. Oczywiście ten budynek nie
nia wrócili też uczniowie wszystkich
załatwi wszystkich potrzeb, jednak
klas naszych szkół podstawowych.
stworzy możliwości zamieszkania dla 10 potrzebujących rodzin. Koszt budowy tego obiektu zaplanowano na 3,7 mln zł.
►Czy wiadomo już, które ulice mają szansę na realizację
Jednak ze swojego budżetu miasto musi wyasygnować tylko
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
750 tys. zł. Pozostałe 2,95 mln zł stanowi dofinansowanie, któDosłownie kilka dni przed oddaniem do druku tego numere miasto pozyskało z Funduszu Dopłat w ramach realizacji
ru
otrzymaliśmy
z Urzędu Wojewódzkiego informacje, z któprzez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego.
rych wynika, że na liście zadań rekomendowanych do dofinanBez tego wsparcia realizacja tego zadania byłaby niemożliwa.
sowania ze środków funduszu zostały ujęte wszystkie nasze
wnioski tj. budowa ulic Radosnej, Fiołkowej i Tenisowej (etap
►Miasto otrzymało także dofinansowanie z funduszy unijII). Przy czym na liście podstawowej znalazła się budowa
nych na projekt „E-usługi publiczne dla mieszkańców Miaul. Radosnej, pozostałe dwie ulice znalazły się na liście rezersta Puszczykowo”. Czy te zmiany będą miały wpływ na
wowej, co oznacza, że w tych przypadkach dofinansowanie nie
obsługę mieszkańców?
jest pewne. Dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju
Na ten projekt przy całkowitym koszcie inwestycji wynosząDróg wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.
cym 1,79 mln zł. Miasto wyda ze środków własnych jedynie
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Z Andrzejem Balcerkiem, Burmistrzem Miasta
Puszczykowa rozmawiał Bogdan Lewicki
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 37. SESJI rady miasta puszczY kowa PRZEPROWaDZoNEJ 22 II 2022 R.
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UCHWAŁA NR 350/22/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały
nr 257/09/V Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie.
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr 257/09/V
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
w Mieście Puszczykowie, w ten sposób, że:
1) dotychczasowa treść § 1 uchwały
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 1. Nadaje się ulicy składającej się
z działek nr: 177/7, 177/17, części działki
nr 176/7 i części działki nr 156/2, położonych w obrębie Puszczykowo Stare, stanowiących własność Miasta Puszczykowa,
nazwę Tenisowa.”;
UCHWAŁA NR 351/22/VIII
w sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności
gruntowej na części nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieokreślony, na części nieruchomości położonej w Puszczykowie,
oznaczonej jako działka nr 1037/3 o powierzchni 0,0041 ha, obręb Niwka, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa
służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości
położonej w Puszczykowie, oznaczonej
jako działka nr 1037/2, obręb Niwka,
dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00022014/2, polegającej na
nieograniczonym, swobodnym, całodobowym prawie przechodu i przejazdu.
§ 2. Zakres służebności, o której
mowa w § 1, obejmuje obszar wskazany
na załączniku graficznym do niniejszej
uchwały.
§ 3. Obciążenie służebnością nieruchomości, o której mowa w § 1 następuje odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem.
UCHWAŁA NR 352/22/VIII
w s p raw i e : n a d a n i a n a z w y u l i c y
w Puszczykowie.
§ 1 Nadaje się ulicy, składającej się
z działki nr 167, 159/1 i 156/2, położonych w obrębie Puszczykowo Stare, nazwę (Sadowa).

UCHWAŁA NR 353/22/VIII
w sprawie: nadania nazwy skwerowi
w Mieście Puszczykowo.
§ 1. Nadaje się skwerowi obejmującemu działkę nr 1070 położoną w obrębie
Puszczykowo, arkusz mapy 9 (propozycja
z urzędu) nazwę „Skwer Unii Europejskiej”.
UCHWAŁA NR 354/22/VIII
w sprawie: udzielenia dotacji celowych
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej
ewidencji zabytków, położonych na
terenie Miasta Puszczykowa.
§ 1. Przyznaje się w 2022 roku dotacje
celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
lub znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków, położonych na terenie Miasta
Puszczykowa, zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
UCHWAŁA NR 355/22/VIII
w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2022 – 2027.
§ 1. Przyjmuje się „Wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach
2022 – 2027”, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
UCHWAŁA NR 356/22/VIII
w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną droga
powiatową nr 2490P – ul. Wczasowa
w Puszczykowie.
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przejęcie
do realizacji od Powiatu Poznańskiego
zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2490P
w m. Puszczykowo w zakresie wykonania
dokumentacji technicznej przebudowy
ulicy Wczasowej w zakresie przebudowy
jezdni oraz ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego Puszczykowo do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza, będącego zadaniem Powiatu.
2. Powierzenie zadania w zakresie,
o którym mowa w ust. 1 następuje na
okres do 31 grudnia 2022 r.
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UCHWAŁA NR 357/22/VIII
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
§ 1. Postanawia się o udzieleniu
w 2022 r. pomocy finansowej Powiatowi
Poznańskiemu w kwocie 18.330 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na
pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień w 2022 r.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 220 ust.
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.
305 ze zm.) z budżetu miasta może być
udzielana pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego
w formie dotacji celowej.
W celu zapewnienia ochrony życia
i zdrowia, w związku z aktualnym brakiem
izby wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, podjęcie uchwały jest
uzasadnione.
UCHWAŁA NR 358/22/VIII
w sprawie: wyznaczenia miejsca do
prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników oraz
wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
§ 1. Wyznacza się miejsca prowadzenia
handlu w piątki i soboty przez rolników
i ich domowników: przy ulicy Poznańskiej
- „Zielony Targ” oraz u zbiegu ulic Gwarnej
i Jana Kasprowicza w Puszczykowie.
§ 2. Zasady prowadzenia handlu
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
określa regulamin stanowiący załącznik
do uchwały.
UCHWAŁA NR 359/22/VIII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Miasta Puszczykowa na rok 2022
nr 340/21/VIII z dnia 21 grudnia 2021 r.
Uzasadnienie: Dochody/ dział 600:
1) Wprowadzono dotacje z Powiatu
Poznańskiego na realizację zadań:
1/ w kwocie 50.0000 zł na dokumentację
przebudowy ulicy Wczasowej w zakresie
nawierzchni jezdni oraz ścieżki rowero-

wej; 2/ w kwocie 270.000 zł na remont
nawierzchni chodników na ul. Dworcowej.
2) Wprowadzono w kwocie 22.715 zł
zwrot części dotacji przekazanej Miastu
Poznań w 2021 r. na organizację transportu publicznego.
3) Wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie
380.609,92 zł (na budowę ul. Radosnej).
2. W dziale 750 wprowadzono dotację:
1) w kwocie 54.713 zł ze środków UE
dot. zrealizowanego w 2021 r. zadania
pn.: „Publiczny Internet w Mieście Puszczykowo”.
2) w kwocie 100.000 zł ze środków UE
na realizację Programu Cyfrowa Gmina.
3. W dziale 756 zwiększono o kwotę
40.542 zł dochody z tytułu podatku od
środków transportowych.
4. W dziale 758 zmniejszono o kwotę
20.542 zł dochody z tytułu subwencji
ogólnej.
5. W dziale 900 zwiększono o kwotę
67.000 zł dochody z tytułu dzierżawy
urządzeń wod-kan.
Wydatki
1. W rozdziale 60014: Wprowadzono
wydatki w kwocie 320.000 zł na realizację
zadań na drogach powiatowych zgodnie
z otrzymanymi dotacjami.
2. W rozdziale 60016 w Programie budowy dróg: zwiększono wydatki o kwotę
380.609,92 zł; wykreślono zadanie – budowa ul. Sportowej.
3. W rozdziale 60020 wprowadzono
wydatki w wysokości 10.000 zł na utrzymanie przystanków autobusowych.
4. W rozdziale 63021 zwiększono
o kwotę 18.000 zł wydatki na funkcjono–
wanie dworców przesiadkowych.
5. W rozdziale 63001 zwiększono
o kwotę 1999,99 zł wydatki na utrzymanie punktu EkoInfo.
6. W rozdziale 71004 zwiększono
o kwotę 20.000 zł wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego.
7. W rozdziale 75022 zwiększono
o kwotę 5.000 zł wydatki na Radę Miasta.
8. W rozdziale 75023:

1) zwiększono o kwotę 15.247 zł wydatki na utrzymanie urzędu miejskiego
(w związku ze zwiększonymi kosztami gazu);
2) wprowadzono wydatki w kwocie
100.000 zł na realizację Programu Cyfrowa Gmina.
9. W rozdziale 75075 wprowadzono
wydatki w kwocie 54.713 zł na realizację
zadania pn.: „Zadanie inwestycyjne związane z upamiętnieniem zasłużonych dla
Miasta Puszczykowa”.
10. W rozdziale 75414 dokonan
o zmiany klasyfikacji budżetowej.
11. W rozdziale 75818 zmniejszono
o kwotę 240.000 zł rezerwę celową na
zadania majątkowe.
12. W rozdziale 80101:
1) Wprowadzono wydatki w kwocie
39.467,55 zł na zakup infrastruktury
szkolnej w ramach projektu pn.: „Laboratoria przyszłości”.
2) Wprowadzono wydatki w kwocie
70.000 zł na zadanie (projekt budżetu
obywatelskiego) pn. „Projekt Zielona
Sala - altana do realizacji zdań na świeżym
powietrzu„.
13. W rozdziale 85149-85195 dokonano przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 50.000 zł dot.
realizacji zadania pn.: „Program polityki
zdrowotnej leczenia niepłodności metodą
zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego
w latach 2022-2023”.
14. W rozdziale 92601 wprowadzono
wydatki w kwocie 170.000 zł na zadanie
(projekt budżetu obywatelskiego) pn.:
„Modernizacja i rozbudowa boiska do buli
i przystosowanie go do gry w Mölkky”.
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UCHWAŁA NR 349/22/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego
o przekazanie działek zajętych pod
drogi.
§ 1. Wyraża się zgodę na wystąpienie przez Burmistrza Miasta Puszczykowa z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie na własność następujących części nieruchomości:
1) położonej w obrębie geodezyjnym
Puszczykowo, arkusz mapy 3, działki nr
232/2 o powierzchni 1016 m², dla której
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto
w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00002402/3;
2) położonej w obrębie geodezyjnym
Puszczykowo, arkusz mapy 8, działki nr
907/5 o powierzchni 571 m², dla której
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto
w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00002402/3;
3) położonej w obrębie geodezyjnym
Puszczykowo, arkusz mapy 8, działki
nr 907/6 o powierzchni 1005 m², dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto
w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00002402/3;
4) położonej w obrębie geodezyjnym
Puszczykowo, arkusz mapy 8, działki
nr 907/7 o powierzchni 2424 m², dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto
w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00025402/0;
5) położonej w obrębie geodezyjnym
Puszczykowo, arkusz mapy 8, działki
nr 907/10 o powierzchni 810 m², dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto
w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00025402/0;
6) położonej w obrębie geodezyjnym
Puszczykowo Stare, arkusz mapy 18,
działki nr 752/5 o powierzchni 2129 m²,
dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare
Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr PO1M/00040359/4.
§ 2. Działki gruntu nr 232/2, 907/5,
907/6, 907/7, 907/10 i 752/5 przeznaczone są na realizację zadań własnych
Miasta Puszczykowa, tj. utrzymanie
dróg gminnych oraz organizację ruchu
drogowego.

UCHWAŁA NR 360/22/VIII
w sprawie: rozpatrzenia petycji z dnia
21 grudnia 2021 r., wniesionej przez
Fundację im. Nikoli Tesli, w sprawie
wydania zakazu noszenia „maseczek
ochronnych” oraz wydania zakazu kwarantann i izolacji medycznej
Rada Miasta Puszczykowa nie uwzględniła petycji

SESJA W MARCU
Informujemy, że 38. sesja Rady Miasta Puszczykowa, odbędzie się 29.03.2022 r. o godz. 17.00. Sesja zostanie przepro–
wadzona 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: 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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lutowe posiedzenia komisji rady miasta

15 lutego
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Zabytki w Puszczykowie:
– podsumowanie dotacji za 2021 rok,
– podział środków na prace przy zabytkach,
– oznakowanie zabytków korzystających z dotacji.
2. Stypendia i nagrody dla uczniów
(podsumowanie za zeszły rok).
3. Wybór członka KEKiS do komisji
stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych.

SAMORZĄD

16 lutego
Komisja Rewizyjna
1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego – kontynuacja.
17 lutego
Komisja Spraw Społecznych
1. Zaopiniowanie projektu uchwały
ws. wieloletniego programu gospodaro

wania mieszkaniowym zasobem gminy
Miasta Puszczykowo w latach 2022 –
2027.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały
ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
3. Program wymiany pieców – sprawozdanie za 2021 rok.
21 lutego
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
1. Rozpatrzenie petycji ws. odstąpienia od budowy ul. Sportowej.
2. Stan prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
3. Plany inwestycyjne związane z odwodnieniem Puszczykowa.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał
w sprawie:
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu,
– wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady
prowadzenia tego handlu,
– wyrażeniazgody na wystąpienie do
Wojewody Wielkopolskiego o przekazanie działek zajętych pod drogi,
– zmiany Uchwały Nr 257/09/V Rady

Miasta Puszczykowa z dnia 16 grudnia
2009 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
w Mieście Puszczykowie,
– ustanowienia ograniczonego prawa
rzeczowego – służebności gruntowej na
części nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Puszczykowa,
– nadania nazwy ulicy w Puszczykowie,
– udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta
Puszczykowa,
– przejęcia od Powiatu Poznańskiego
zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną droga powiatową
nr 2490P – ul. Wczasowa w Puszczykowie,
– nadania nazwy skwerowi w Mieście
Puszczykowo.
Wspólne posiedzenie
Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji oraz Komisji Budżetu
i Rozwoju Miasta
1. Rozpatrzenie wniosku panów Ryglewiczów.
2. Rozpatrzenie petycji fundacji
im. Nikoli Tesli.

G

ratuluję mieszkańcom Puszczykowa jubileuszu.
Gratuluję im także miejsca, w którym mogą żyć.
Muszę przyznać, że trochę im zazdroszczę, bo
w Wielkopolsce mało jest tak pięknych, malowniczo
położonych i bogatych w zabytki zakątków. Miasto
rozwinęło się w ostatnich latach niezwykle, co jest
zasługą samorządu i osobistego zaangażowania
pana burmistrza Andrzeja Balcerka. Mam z nim bardzo dobre relacje, nie tylko służbowe. Współpraca
między Puszczykowem i gminą Komorniki kwitnie.
Puszczykowo to przykład miasta, któremu posłużyły przemiany ustrojowe i wejście Polski do Unii
Europejskiej. Zawsze przyciągało mieszkańców Poznania szukających ucieczki od wielkomiejskiego
zgiełku. Walory swe zachowało, stając się przy tym
coraz bardziej nowoczesne i wygodne do życia.
Mieszkańcy mogą być ze swego Puszczykowa dumni. Życzę dalszego rozwoju w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

SAMORZĄD

9 lutego
Komisja Rewizyjna
1. Kontrola dokumentacji finansowoksięgowej Urzędu Miejskiego.
2. Sprawy bieżące.

Jan Broda
Wójt Gminy Komorniki

zmiany w programie czyste powietrze

T

rwa nabór wniosków w Programie Czyste Powietrze o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania. Intensywność
dofinansowania wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych.
W ramach Części 3 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
Część 3 programu umożliwia także dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że
nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia niniejszego naboru.
Dla kogo dofinansowanie w Części 3 programu?
Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
(w budynku maksymalnie dwulokalowym),

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej
gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony
środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego,
zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku
opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na
wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu,
na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym
z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum
EkoInfo w Willi Mimoza (ul. Poznańska 26) lub pod nr tel.
698-900-835.

R

ok 2022 to ważna data w kalendarzu naszego miasta.
W tym roku Puszczykowo obchodzi wyjątkowy jubileusz
– 60-lecie nadania praw miejskich!
I chociaż nasze miasto nie należy już do grona najmłodszych miast w Polsce, to dzięki wyjątkowym mieszkańcom
wciąż ma w sobie niegasnącą werwę i entuzjazm!
Zachęcamy do oglądania najnowszego filmowego cyklu,
w którym będziemy prezentować jubileuszowe życzenia dla
miasta Puszczykowa skłądane przez jego mieszkańców i sympatyków.
Jako pierwszy swoje życzenia dla miasta Puszczykowa
przekazał Arkady Radosław Fiedler.
Zapraszamy do ich obejrzenie i wysłuchania. Wystarczy
wpisać adres: https://tiny.pl/94q91 lub zeskanować kod QR
ze zdjęcia obok.

Anna Polaszczyk

Oddział PZERiI w Puszczykowie zawiadamia, że zapisy wraz z wpłatami na wyjazd rehabilitacyjno-zdrowotny do Sarbinowa,
który zaplanowany jest w dniach 28.05- 9.06 br. odbędą się w 9.03 br. od godz.15.00 w klubie Seniora.
Włodzimierz Kędzierski
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znani puszczykowianie miastu na urodziny
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Szanowni Państwo,

POMOC UKRAINIE

z ogromnym zaniepokojeniem i troską Wszyscy obserwujemy rozwój wydarzeń na Ukrainie. Otrzymuję nieustająco mnóstwo sygnałów świadczących o zaangażowaniu mieszkańców w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Dziękuję wszystkim, którzy zaoferowali swoje wsparcie do BANKU POMOCY dla Ukrainy w Puszczykowie, inicjatorom wszystkich działań w mieście oraz każdemu kto angażuje się w jakikolwiek sposób w pomoc. To budujące jak wiele dobrego możemy czynić Razem.
Na bieżąco przekazujemy Państwu informacje o możliwych formach pomocy, jak i o możliwościach
legalizacji pobytu, opieki zdrowotnej, pomocy humanitarnej, edukacji i zatrudnienia obywateli Ukrainy
w Polsce. Informacje te zostały przetłumaczone na język ukraiński.
28 lutego ruszyła miejska zbiórka rzeczy dla uchodźców z Ukrainy oraz dla potrzebujących na Ukrainie. Zbiórka prowadzona jest w hali widowiskowo-sportowej (sala konferencyjna wejście od
ul. Poznańskiej). Zbiórka jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00 oraz
sobotę i niedzielę w godz. 10.00 - 14.00. Lista potrzeb humanitarnych, które są przyjmowane, znajduje się na plakacie, na sąsiedniej stronie.
Chwała Ukrainie
Burmistrz Miasta
Andrzej Balcerek

Pomoc dla uchodźców

W

ójtowie i burmistrzowie powiatu poznańskiego, w porozumieniu ze starostą poznańskim, uruchamiają skoordynowaną pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy w obawie o własne życie szukają schronienia na terenie naszego powiatu.
Każdy samorząd udostępnia swym mieszkańcom specjalną
skrzynkę mailową. Osoby zainteresowane wsparciem mogą
zgłaszać tam rodzaj oferowanej przez siebie pomocy. W naszym mieście jest to adres: ukraina@puszczykowo.pl. Puszczykowo uruchomiło też też BANK POMOCY dla Ukrainy.
Dodatkowo przypominamy, że konto, na które można dokonywać wpłat uruchomił też PCK (patrz poniżej).
Tylko wspólne i skoordynowane działania mają szansę przynieść realne wsparcie dla obywateli Ukrainy, którzy pełni uzaUkraina została zaatakowana. Mieszkańcy tego kraju
znajdują się w dramatycznej sytuacji. Polski Czerwony
Krzyż uruchomił zbiórkę pieniędzy #napomocUkrainie. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na
zakup żywności, materiałów opatrunkowych i zabezpieczenie innych, ważnych potrzeb.
Chcemy pomóc naszym sąsiadom. Zwracamy się z apelem
do pracowników urzędów miast i gmin, instytucji samorządowych oraz państwowych, a także do mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego o wsparcie ofiar wojny na
Ukrainie.
Pieniądze można wpłacać na konto
Polskiego Czerwonego Krzyża

16 1160 2202 0000 0002 7718 3060
z dopiskiem „UKRAINA”.
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sadnionych obaw o życie i zdrowie swoje oraz najbliższych
uciekają ze swojej ojczyzny.
Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to możliwe bez rozwiązań systemowych, które musi wprowadzić rząd. Z jego
przedstawicielami rozmawiamy na bieżąco, za pośrednictwem
starosty poznańskiego, proponując konkretne rozwiązania.
Dzięki temu będziemy mogli udzielić pomocy w zakresie lokalowym, opieki zdrowotnej czy psychologicznej – słowem zagwarantujemy pełne, niezbędne wsparcie.
Będziemy informować mieszkańców o wszystkich naszych
aktualnych działaniach, dzięki którym ukraińskie rodziny mają
szansę na znalezienie bezpiecznego miejsca do życia w naszym
powiecie.

Liczy się każda złotówka #napomocUkrainie. Bądźmy solidarni z obywatelami Ukrainy, którzy bronią swojego kraju
przed agresorem.
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Szanowni Mieszkańcy Puszczykowa,

kto wybuduje budynek komunalny?

dziękuję za Państwa otwarte serca i liczne deklaracje chęci
pomocy dla narodu ukraińskiego. Jest to bardzo budujące, że
tak wiele puszczykowian jest gotowych nieść pomoc. Aby to
wsparcie było skuteczne i dotarło do potrzebujących niezbędna jest koordynacja działań oraz sprawny przepływ informacji.
W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego ze Starostą Poznańskim. Wójtowie i burmistrzowie powiatu poznańskiego, w porozumieniu
ze Starostą Poznańskim - koordynatorem akcji, uruchamiają
pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy w obawie o własne życie
szukają schronienia na terenie powiatu poznańskiego. Ustalono plan działań na najbliższe dni, który obejmuje stworzenie
bazy pomocowej dla obywateli Ukrainy.
Miasto Puszczykowo utworzyło BANK POMOCY dla Ukrainy
https://tiny.pl/94mps w Puszczykowie (ze smartfona można
zalogować się także skanując zamieszczony obok kod QR).
Mogą Państwo zgłaszać chęć udzielenia pomocy poprzez specjalny formularz, który uwzględnia różne opcje wsparcia. Pomoc oferować można również poprzez adres mailowy:
ukraina@puszczykowo.pl.
Okażmy solidarność i serce obywatelom Ukrainy.

P

uszczykowo ogłosiło przetarg na budowę budynku komunalnego. Otwarcie ofert nastąpi 9 marca. Wielorodzinny
obiekt powstanie przy ul. Nadwarciańskiej (na terenie miejskim za remizą strażacką, tam, gdzie przed laty działało Eko-Rondo). W zakres prac wchodzi także wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wyburzenie istniejących obiektów.
Budynek będzie miał dwie kondygnacje oraz mieszkalne poddasze użytkowe – łącznie 10 mieszkań. Będzie też całkowicie
podpiwniczony, a w piwnicy znajdą się komórki lokatorskie
przynależne do mieszkań oraz dwa pomieszczenia magazynowe (gospodarcze).
Firma która złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu
wyburzy także pięć budynków gospodarczych znajdujących się
na działkach, na których realizowany będzie dom komunalny.
Do rozbiórki przeznaczone są także znajdujące się tam szamba.
Kosztorys budowy opiewa na ok. 3,7 mln zł. Około 2,95 mln
zł będzie stanowiło dofinansowanie, które miasto pozyskało
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gdzie powstanie budynek komunalny
lokalizacja planowanego
budynku komunalnego

rusza budowa zielonej klasy przy dwójce
irma Garden Project z Mosiny rozpoczęła ostatni etap prac
przy budowie terenu sportowo-rekreacyjnego przy SP nr 2.
Zadanie powstaje w ramach zwycięskiego projektu Puszczykowskiego Budżetu Obywatleskiego 2021.
Wnioskodawcami tego projektu nazwanego „sport-edukacja-ntegracja wielofunkcyjny teren przy ul. Libelta”, byli przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2. Projekt dotyczy zagospodarowania terenu przy Dwójce – wokół boisk, kortów i placu
zabaw. Ma na celu wzbogacenie oferty istniejącego już na tym
obszarze kompleksu sportowo-rekreacyjnego po to, by puszczykowianie jeszcze chętniej z niego korzystali. W ramach projektu powstaną: sala w zieleni oraz ścianka tenisowa. Sala
w zieleni - miejsce to będzie służyć mieszkańcom, jako strefa
dedykowana do relaksu i spotkań towarzyskich. Można tam
będzie również prowadzić warsztaty, spotkania, szkolenia tematyczne oraz wykłady poza budynkami. Teren ten ma szansę
stać się miejscem integrującym mieszkańców i zachęcającym

szą liczyć się z faktem, iż obecnie rząd nie przewiduje pokrywania kosztów udostępnienia przez nich lokali. Wojewoda zapewnia zakwaterowanie z wyżywieniem w przygotowanych ośrodkach. Pomocy finansowej w tym zakresie nie może udzielić
również samorząd gminny ponieważ zabraniają tego przepisy
prawa. Rząd zadeklarował przyjęcie w niedalekiej przyszłości
specjalnej ustawy określającej systemowe zasady udzielania
pomocy uchodźcom.
Samorząd gminny będzie koordynował udzielanie pomocy
poprzez organizację zbiórek, pomoc w zakwaterowaniu we
współpracy z wojewodą lub darczyńcami. W przyszłości udzieli wsparcia wg potrzeb – w przypadku zajęć szkolnych dla dzieci z terenu Ukrainy.
Organizacja pomocy humanitarnej
Państwo Polskie planuje organizację pomocy humanitarnej
na dwóch poziomach – lokalnym i centralnym.
Poziom lokalny – organizowany i zarządzany przez samorząd gminny i powiatowy. Wójtowie i Burmistrzowie gmin powiatu poznańskiego zadeklarowali utworzenie w każdym mieści i gminie magazynu zbiórki pomocy humanitarnej dla
uchodźców, którzy znaleźli się na ich terenie.
Każda gmina tworzy swój bank ofert pomocy. Na stronach
internetowych urzędów miast, gmin i powiatu podane są adresy mailowe służące do kontaktu dla osób chcących zaoferować pomoc.
UWAGA!
Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, które chcą wesprzeć pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy, którzy
pozostali w swej ojczyźnie winni zgłosić do gminy chęć udzielenia takiej pomocy, określając jej szczegóły.
(stan na 28.02.2022)
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do wspólnego spędzania czasu. Natomiast nowa ścianka tenisowa umożliwi doskonalenie swoich umiejętności tenisowych.
Inwestycja będzie kosztowała ok. 179 tys zł.

red.

most niemal połączył już brzegi warty

K

onstrukcja nowego mostu na Warcie w Rogalinku niemal
spięła już oba brzegi. Zgodnie z harmonogramem prac kierowcy powinni móc skorzystać z nowej przeprawy pod koniec
października tego roku.
Zakres inwestycji obejmuje budowę pięcioprzęsłowego
mostu o najwyższej klasie nośności (obciążenia taborem samochodowym 50 ton) wraz z dojazdami o łącznej długości
ok. 768 m. W ramach inwestycji powstaną też dwa ciągi pieszo-

-rowerowe oraz kanalizacja deszczowa. Koszt budowy nowego
mostu opiewa na kwotę 63,2 mln złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło blisko 52 mln złotych.
Przeprawa jest ważnym elementem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 w gminach Kórnik, Puszczykowo i Mosina.
Obiekt poprawi zarówno komfort jazdy, jak i bezpieczeństwo.
Po uruchomieniu nowego stary most zostanie wyburzony.

red.

marzec 2022

11

INWESTYCJE

F

informacje dotyczące uchodźców
Status prawny uchodźców z Ukrainy
Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 roku przebywa legalnie na terytorium Polski i jest pod opieką państwa.
Jeżeli wjechał na podstawie ważnego paszportu, który został odnotowany przez Straż Graniczną pozostaje pod opieką
Państwa Polskiego tj. ma prawo do uzyskania pomocy w zakwaterowaniu (wraz z wyżywieniem, pomocą medyczną i socjalną).
Jeżeli obywatel Ukrainy przekroczył granicę bez ważnego
paszportu lub bez dokumentów, a także jeżeli nie uzyskał potwierdzenia wjazdu na teren Polski musi udać się do Placówki
Straży Granicznej w Poznaniu celem potwierdzenia swojego
pobytu.
Dane teleadresowego Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica: ul. Bukowska 285 Poznań (lotnisko Poznań-Ławica)
tel. 61 8611300; 618611305;
e-mail: poznan@strazgraniczna.pl
Obecnie w Poznaniu na terenie Dworca Głównego działa
Punkt Informacyjny, w którym obywatele Ukrainy uzyskają pomoc w zakwaterowaniu oraz wszelkie niezbędne wsparcie
i informacje.
Punkt działa w godzinach od 8.00 do 22.00. Od poniedziałku 28.02.2022 r. uruchomiona zostanie specjalna infolinia dla
uchodźców z Ukrainy +48 61 850 87 77 dostępna w godzinach
8.00-20.00.
Dedykowany adres e-mail: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl.
Informacje dla ukraińskich obywateli znajdują się także na
stronie: www.migrant.poznan.uw.gov.pl
WAŻNE!
Mieszkańcy naszego powiatu, którzy chcą przyjąć uchodźców do swoich domów bądź posiadanych nieruchomości, mu-

red.

Fot. Miron Skołuda

POMOC UKRAINIE

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego
programu budownictwa komunalnego. Oznacza to, że z budżetu miasta na realizację zadania przeznaczonych zostanie tylko
ok. 750 tys. zł.

balik w klasach 1-3

zimowe Półkolonie w Jedynce

Dzień kota

P

odczas ferii zimowych uczniowie Jedynki brali udział
w półkoloniach organizowanych przez Miasto Puszczykowo.
Każdego dnia nie brakowało atrakcji, w poniedziałki dzieci
uczestniczyły w zajęciach z robotyki, we wtorki, środy i czwartki śmigały na łyżwach na lodowisku, a w piątki brały udział
w grze terenowej LaserTag. Oprócz tego odwiedzały salę gimnastyczną, gdzie były zorganizowane dla nich zajęcia sportowe,
a także rozmawiały o sporcie w związku z olimpiadą zimową
w Pekinie. Podczas pobytu na półkoloniach dzieci uczestniczyły również w zajęciach plastycznych i komputerowych na terenie szkoły. Czas upłynął przyjemnie, a atrakcji było mnóstwo.
Czekamy na kolejne półkolonie letnie, za kilka miesięcy!

Z okazji Dnia Kota najmłodsze dzieci z oddziałów przedszkolnych naszej szkoły zamieniły się w małe kotki. Na zajęciach przygotowały opaski z głową kotka, naśladowały
kocie ruchy i zachowanie oraz śpiewały znane piosenki
o kotach. Dowiedziały się również ciekawych wiadomości o życiu kotów i posłuchały bajki o „Kocie w butach”.

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

Walentynki w Jedynce

OŚWIATA

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

OŚWIATA

W lutym w klasach pierwszych, drugich i trzecich,
SP nr 1 odbyły się baliki karnawałowe. Dzieci przebierały się
za kogo tylko, chciały. Byli bohaterowie znanych bajek: królewny, wróżki, jednorożce, piraci, spiderman, batman, a także koty, postacie z Gwiezdnych Wojen, rycerze, czy diabły.
Uczniowie tańczyli w rytmach skocznej muzyki i znanych
przebojów, a ulubionym układem tanecznym jednej z klas
była hiszpańska piosenka El baile de la fruta. Brały też udział
w różnych konkursach: zabawie z krzesełkami, tańcu z balonem lub kartką oraz tańcu na gazecie. Odbyły się również
pokazy sztuczek magicznych. Każde dziecko bawiło się rewelacyjnie. Z utęsknieniem czekamy na kolejny balik już za rok!

Warsztaty z pantomimy

15
zimowo na zajęciach...

Z okazji Walentynek w Jedynce dominował kolor czerwony. Tego dnia dzieci klas 0-4 ubrane były w kolorze
miłości. Uczniowie przygotowywali dla swoich kolegów
i koleżanek walentynkowe kartki, którymi obdarowywali siebie nawzajem, częstowali się słodkimi przekąskami
oraz robili sobie wesołe walentynkowe zdjęcia w klasach.
Najmłodsze dzieci z oddziałów przedszkolnych oprócz
kartek z okazji walentynek, bawiły się i tańczyły taniec
„makarena”, a także zostały sfotografowane w specjalnie przygotowanej walentynkowej fotobudce.

lutego dzieci z klas pierwszych z Jedynki brały udział
w warsztatach z pantomimy organizowanych przez fundację Just4fit dla powiatu poznańskiego. Fundacja ta organizowała zajęcia dla dzieci z naszej szkoły już w zeszłym roku
szkolnym i cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem.
Na zajęciach z pantomimy dzieci rozwijały swoją wyobraźnię
artystyczną, miały okazję w kreatywnej pracy nad swoim ciałem
przełamać własne bariery emocjonalne. Nie było nikogo, kto
nie wykazałby się wyobraźnią, każde dziecko chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyło w zajęciach. Dzieciom takie warsztaty bardzo się spodobały i chętnie brały w nich udział. Na koniec każda klasa otrzymała od Fundacji dyplom potwierdzający
uczestnictwo w projekcie.

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

szarpidruty

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

W
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W ramach tematyki o zwierzętach spędzających zimę
w naszym kraju dzieci z oddziałów przedszkolnych dowiedziały się kto i czym może dokarmiać zwierzęta zimą,
na czym polega praca leśnika oraz jak można pomóc
ptakom podczas zimy. Podczas zajęć plastycznych dzieci
bardzo się zaangażowały, malując i wyklejając karmniki
dla ptaków, w których umieściły ziarenka.

ramach comiesięcznych spotkań uczniów naszej szkoły
z Klubem Małego Muzyka artyści zaprezentowali dzieciom brzmienie różnych rodzajów gitar: basowej, elektrycznej
oraz klasycznej. Dzieci poznały również budowę gitary oraz
posłuchały dźwięków różnych stylów muzycznych, jak: bluesa, country, czy rocka. Na zakończenie usłyszeliśmy muzyczne zagadki od gitarzystów, które odgadywały dzieci. Były
to piosenki ze znanych filmów i bajek, takich, jak: „Gwiezdne
Wojny”, „Harry Potter”, „Pszczółka Maja”, „Psi Patrol”, „Piraci z Karaibów”, czy „Świnka Peppa”. Było głośno i hałaśliwie,
ale bardzo wesoło!

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska
marzec 2022
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projekt eko-szkoła

Uczniowie klas 7 puszczykowskiej Dwójki w ramach projektu Eko-Szkoła na lekcjach geografii stworzyli profile
glebowe. Do wykonania prac młodzież wykorzystała
naturalne składniki, takie jak: gleba, piasek, trawa, ale
również to, co znaleźli w domu mąkę, ryż, czy kawę wszystko po to, aby jak najdokładniej odzwierciedlić profil gleby. Powstało wiele ciekawych projektów.

spotkanie z pisarką

dzień kota w dwójce

W lutym uczniowie klasy Ic oraz klas szóstych SP nr 2
wzięli udział w bardzo interesującym spotkaniu online
z autorką wielu książek, twórczynią koncepcji czytania
wrażeniowego, „czyli sposobu na inicjowanie spotkań
czytelniczych, łączących przeżycie tekstu literackiego
z ruchem, rytmem, rymem i emocjami” - panią Małgorzatą Swędrowską.

laboratorium przyszłośći

Jak widać w puszczykowskiej Dwójce nie brakuje
miłośników kotów. Z okzji dni tego przesympatycznego
zwierzęcia uczniowie zerówek urządzili kocie zabawy.

walentynki dla maltańczyków

Paulina Łączna

karnawał w dwójce

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy
z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji
przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia,
inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają
od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard
złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą
mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać
w ten sposób praktyczne umiejętności.

Uczniowie szkolnego koła wolontariatu przygotowali
upominki walentynkowe dla uczestników Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie, sprawiając im ogromną
radość. Mimo pandemii i braku możliwości spotkań na
warsztatach z osobami niepełnosprawnymi, pamiętamy
o nich i staramy się umilać im dni nie tylko od święta.
Tak niewiele potrzeba, aby w drobnych gestach okazać
wzajemną ludzką serdeczność i życzliwość.
SP nr 2

laleczki unicefu

dwójka szkołą uczącą się

podzielili się sercem

W czasie karnawału w młodszych klasach tradycyjnie organizowane są baliki. Nie inaczej było w lutym w Dwójce. Radość bawiących się dzieci, poprzebieranych w kolorowe
stroje to najlepsze świadectwo na to, że uczniowie wyczekiwali na nie z utęsknieniem.

Dzień św. Walentego tradycyjnie stwarza okazję do
,,podzielenia się sercem”. W Dwójce tego dnia działała
również Poczta Walentynkowa, dzięki której można było
napisać koleżankom i kolegom wiele dobrych słów.
4 lutego w SP nr 2 zakończył się I etap projektu Unicef.
Charytatywne lalki można oglądać na profilu facebookowym szkoły (https://tiny.pl/9lv8q). Lalki są również
wystawione w holu szkoły. Każda ma swój numerek. Wybraną laleczkę można nabyć w cenie od 20 zł i odebrać
w portierni. Serdecznie zapraszam do przyłączenia się do
zbiórki charytatywnej UNICEF, a wszystkim uczniom serdecznie dziękuję za poświęcony czas i wysiłek włożony
w uszycie przepięknych laleczek.

Maria Tomalak/koordynator projektu
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OŚWIATA

SP nr 2
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Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoły otrzymała tytuł Szkoły
Uczącej Się. Tytuł otrzymują szkoły, które stale podnoszą jakość swojej pracy, w tym również jakość uczenia
się uczniów. Program Szkoła Ucząca Się jest przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które w roku 2000 zostało zainicjowane przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Łącznie w ciągu tego okresu
programem objętych zostało ok. 5000 szkół, a szkolenia
zorganizowano dla ok. 100 tys. nauczycieli i dyrektorów.
Większość szkół uczestniczących w programie znajduje
się w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
Zgodnie z założeniami programu szkoła powinna być
miejscem umożliwiającym efektywne uczenie się uczniów, w tym szczególnie powinna rozwijać zdolność do
myślenia, kompetencje kluczowe i uczenie się ze zrozumieniem.
SP nr 2
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KULTURA

KULTURA
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„Wieczorne refleksje” Marii Gostylli-Pachuckiej

Od marca łagodniejsze zasady bezpieczeństwa

darzenie rozpoczął kameralny koncert, podczas którego wysłuchaliśmy sonaty A-dur opus 100 na skrzypce i fortepian Joannes’a Brahms’a, w wykonaniu pani Eweliny Pachuckiej-Mazurek
na skrzypcach oraz pana Miłosza Lewandowskiego na fortepianie. Serdecznie dziękujemy za piękne chwile i zapraszamy na
inne wydarzenia.

BM CAK

KULTURA

lokomotywa i czytajnisie

W

lutym Tuwimowa Lokomotywa zabrała nasze Czytajnisie
w sensoryczną podróż po klasyce poezji dziecięcej.
Po wspólnym czytaniu wiersza „Lokomotywa” Maluchy wraz z rodzicami tańczyły do piosenki o pociągu odszukiwały wagonik
z odpowiednim kolorem i cyferką. W drugiej części zajęć ozdabiały swoje własne wagoniki, przewoziły nimi różne towary, na
końcu same wcieliły się w pasażerów kolorowego pociągu.
Na drugie spotkanie dotarł do nas Słoń Trąbalski, wyjątkowo zapominalski. Na szczęście Czytajnisie pamięć mają znacznie od niego lepszą. Nauczyły się pokazywania słoniowej trąby,
słoniowych kroków i wachlowania słoniowymi uszami. Pamiętają, gdzie znajdują się części ciała z piosenki „Głowa, ramiona,
kolana, pięty”. Następnie za pomocą skarpetkowej trąby dzieci
chwytały i przekładały różne przedmioty, a na końcu pomalowały słonia farbami.
Przed nami jeszcze dwa spotkania z klasyką wierszy dziecięcych. Co nam przyniosą? Szczegóły już niebawem…

Zniesienie niektórych obostrzeń od 1 marca
Od 1 marca zniesione zostały niektóre zasady bezpieczeństwa, które obowiązywały do tej pory. Co się zmieni? Przestaną
obowiązywać m.in. wszystkie limity osób – w tym w sklepach,
restauracjach, miejscach kultury, transporcie, a także podczas
spotkań i imprez. Ponownie zostały otwarte dyskoteki, kluby
i inne miejsca udostępnione do tańczenia.
WAŻNE! Od 1 marca wciąż musimy przestrzegać niektórych obostrzeń. To m.in. zasady dotyczące noszenia maseczek,
izolacji, kwarantanny dla współdomownika oraz kwarantanny
przyjazdowej (dla osób bez ważnego UCC).
Zakrywanie nosa i ust za pomocą maseczki w przestrzeniach zamkniętych
Pamiętaj, że maseczkę należy nosić w takich miejscach jak
autobus, sklep czy kino. Obecnie nos i usta można zasłaniać
tylko za pomocą maseczki. Chusty i szalki nie są dozwolone,
ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie
chronią przed wirusem!
Więcej na ten temat na stronie: tiny.pl/9wtd3.
Izolacja w przypadku zakażenia COVID-19
Jeśli zachorujesz, bez zmian będziesz musiał poddać się
izolacji. Izolacja to odosobnienie osoby zakażonej COVID-19
z pozytywnym wynikiem testu.
Izolacja trwa 7 dni, jeżeli nie wystąpiły u Ciebie objawy COVID-19. Lekarz POZ może podjąć decyzję o konieczności jej
przedłużenia, jeżeli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał.
Inne zasady izolacji obowiązują Cię, jeśli wykonujesz zawód

Kwarantanna dla współdomownika osoby zakażonej
COVID-19
Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, z powodu
ryzyka zakażenia. Takie ryzyko istnieje, jeśli mieszkasz z osobą,
która jest zakażona koronawirusem.
Jeśli mieszkasz z osobą chorą, Twoja kwarantanna trwa
tyle, ile izolacja Twojego współdomownika.
Przez 30 dni od zakończenia choroby osoby, które zakończyły izolację lub hospitalizację nie zostaną objęte kwarantanną z powodu zamieszkiwania z osobą objętą izolacją.
Co ważne:
● jeśli jesteś zaszczepiony i uzyskałeś negatywny wynik testu, zostaniesz zwolniony z kwarantanny,
● jeśli nie jesteś zaszczepiony, możesz zostać zwolniony
z kwarantanny w przypadku uzyskania negatywnego wyniku
testu po zakończeniu izolacji osoby, z którą mieszkasz.
Więcej na ten temat na stronie: tiny.pl/9fpbz
Kwarantanna przyjazdowa (dla osób bez ważnego UCC)
Kwarantanna obowiązuję Cię także kiedy wracasz z zagranicy (tylko w sytuacji, kiedy nie masz ważnego UCC) i trwa 7 dni.
Więcej na stronie: tiny.pl/rzt67.

Szczepienie – najskuteczniejsza broń Na COVID-19
Nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa jest bardzo ważne, aby uchronić się przed zakażeniem. Jednak to szczepienie przeciw COVID-19 jest obecnie najskuteczniejszą bronią, która może nas uchronić przed
ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią.
Obecnie w Polsce wykonano już ponad 53 mln szczepień.
Osoby w pełni zaszczepione:
►w wieku 18+ – 65,6 proc.
►w wieku 60+ – 76 proc.

►w wieku 70+ – 77 proc.
Nie czekaj, zaszczep się przeciw COVID-19! Przyjąłeś dwie
dawki szczepionki? Nie zwlekaj i zaszczep się dawką przypominającą. Pamiętaj, szczepienie przeciw COVID-19 to szansa na
lżejszy przebieg choroby. Szczepiąc się, chronisz siebie i swoich
bliskich.
Więcej na temat szczepień przeciw COVID-19 przeczytasz
na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie
(stan na 28.02.2022)

bądź odpowiedzialny – stosuj zasadę ddma+w

S

kuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki szczepieniom, ale także dzięki przestrzeganiu podstawowych
zasad postępowania. Stosuj zasadę DDMA+W, czyli:
● Dystans
● Dezynfekcja
● Maseczka
● Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
● Wietrzenie
Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste
mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia,
w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy i mieszkaniu. Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID.
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medyczny, jesteś żołnierzem lub funkcjonariuszem. Twoja izolacja trwa:
● 7 dni (od dnia uzyskania pierwszego dodatniego wyniku
testu w kierunku SARS-CoV-2),
● lub 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż
w piątej dobie jest negatywny).

marzec 2022
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Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.
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COVID-19 – INFORMACJE

d grudnia salę tradycji mieszczącą się na parterze willi Mimozy, zdobiła wystawa twórczości pani Marii Gostylli-Pachuckiej. Tym razem artystka zaprosiła nas do świata gobelinów utkanych z refleksji towarzyszącej przemijającym dniom.
„Wieczorna refleksja” to tytuł wystawy, która wprowadza nas
w ciepłą i przytulną atmosferę pięknego zachodu słońca. Ciepłe światło, bogate, pełne kolory, lekko rozmyte kształty. Taka
nastrojowa chwila może lekko rozleniwiać, wywoływać u odbiorcy rozmarzenie, senność po ciężkim dniu. Nie dajmy się
jednak uśpić, bo ta chwila pięknego zachodu słońca, to moment kiedy zaraz dzień się skończy, przeminie nieuchronnie,
a na nas nagle spadnie noc. Mroczne krawędzie gobelinów
wyglądają, jakby pochłaniały światło z ich wnętrz. Nasz wzrok
podażą za jasnym śladem słońca, uciekając przed nadchodząca
ciemnością.
Z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19
nie mogliśmy Państwa zaprosić na otwarcie wystawy w grudniu 2021r. Można było ją oglądać w formie zwiedzania online
na stronie internetowej biblioteki oraz profilu Facebook biblioteki. Gdy warunki na to pozwoliły wystawę zamykaliśmy zaszczyceni obecnością autorki, pani Marii Gostylli-Pachuckiej,
dzieląc się refleksjami z odwiedzającymi finisaż widzami. Wy-

Fot. Ala Brączkowska

O

Żywa legenda
rolniku w wielkim kapeluszu. Kolejne historie wiążą się z Palędziem (o bitwie z Krzyżakami), Chybami (o zbóju Chwale Magnusie), albo z terenami poligonu Biedrusko: o nawiedzonym
dębie koło Glinna, o rybach z kościoła w Chojnicy, albo o ukrytych skarbach w Łagiewnikach.

Bartek. Drzewo posadzono na rozkaz króla Władysława Jagiełły. Później pod dębem pojawił się sam Napoleon. Cesarz Francji
miał też kosztować wody ze studni koło Osowej Góry. Woda
z tej studni, nazwanej jego imieniem, raz do roku ma smak
szampana.

Fot. Piotr Łysakowski

Nie wszyscy wiedzą, że w Skansenie Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach stoją figury mitologicznych bóstw
słowiańskich, bajkowe postaci pojawiają się na Makiecie Borówiec, a legendarne motywy stanowią istotną część widowisk
prezentowanych latem w Parku Dzieje. Podobnych akcentów
wokół Poznania znaleźć można co niemiara.
Łapi-duchy
Największe emocje budzą legendy o duchach. Najsłynniejszy z nich – Biała Dama – spogląda na zwiedzających z obrazu
na zamku w Kórniku. Inna zjawa pojawia się na korytarzach

Na szlaku tajemnic
Wędrówkę tropem niezwykłych historii najlepiej rozpocząć
na Szlaku Legend Puszczy Zielonki. Jego trasa przebiega obok
tajemniczego słupa koło Zielonki i nad brzegiem Jeziora Swarzędzkiego. Wyspa na tym jeziorze skrywa średniowieczny
skarb. A kto odważny, niech odwiedzi wąwóz w Babicy, gdzie
podobno… straszy. Przy okazji w pobliskiej Wierzenicy usłyszymy legendy o świętym Mikołaju i rycerzu Wierzanie. Spacerując
po Obornikach można spotkać figury Olgi Łuczniczki i Doktora
Wedelicjusza. Z czasem pojawią się kolejne postaci tworząc
Szlak Zaczarowanych Miejsc. Tym samym Oborniki idą w ślady
Mosiny, gdzie stoi figura słynnego Eleganta. Legendą owiana
jest też inna rzeźba – Madonna, która przypłynęła Wartą do
pobliskiego kościoła w Rogalinku. Do kolejnej figury – pomnika
Siewcy z Lubonia – przylgnęła z kolei opowieść o znakomitym

Jeśli chcecie poznać legendy okolic Poznania, zajrzyjcie do
tych książek (w większości dostępnych bezpłatnie w formie
elektronicznej):
Łukasz Bernady – Baśnie doliny Samy
Piotr Basiński – Co w trawie piszczy. Legendy i opowieści
parków krajobrazowych Wielkopolski
Renata Laskowska (red.) Czerwonackie legendy
Anna Małyszka – Jak powstało Jezioro Swarzędzkie... Legendy, podania ze Swarzędza i okolic
Teresa Radziszewska (red.) – Legendy Puszczy Zielonki
Artur Ruducha – Legendy śremskie na wesoło, Legendy
śremskie na wesoło 2
Krzysztof Budzyń – Legendy ze Śremu i okolic
Łukasz Bernady (red.) – Zaczarowane miejsca. Obornickie
podania, powiastki i gawędy. Zaczarowana okolica. Dwanaście podań i legend z obornickich wiosek. Przewodnik
niedzielnego pogromcy duchów i nie tylko. Szlakiem legend powiatu poznańskiego

pałacu w Rogalinie. Przewodnikiem w grze terenowej Królewski Śrem, czyli z Duchem od klasztoru do klasztoru... jest widmo chciwego zakonnika. Ze zjawą można się też spotkać
w samym sercu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Grasuje
tam upiór Stanisława Górki, pieniacza i hulaki, właściciela nieistniejącego zamku na Wyspie Zamkowej. Dusza równie niegodziwego dziedzica Dąbrówki Leśnej pokutuje w lesie przy drodze do Kowanówka, gdzie w letnie wieczory można dostrzec
błędne ogniki. W Przeźmierowie koło Toru Poznań rośnie nawiedzony las. Nocą słychać tam odgłosy werbli i wojskowych
komend.
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„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.

wolontariat WPN z nagrodą super głos

W
Fot. Archiwum UM w Mosiniei

Historie miłosne
Romeo i Julia z Puszczy Zielonki – tak mówi się o nieszczęśliwych kochankach z uroczyska Maruszka. Podobna historia
samobójczej śmierci jest jedną z licznych legend o krzyżu
w Więckowicach nad Jeziorem Niepruszewskim. Inne warianty
wskazują, że miejsce jest mogiłą żołnierską lub grobem
szlachcianki, pojawia się również wątek nawiedzonego wiatraka, a nawet… zatopionego orszaku weselnego. W wodach
innego jeziora (Skrzynka, bądź Kociołek) zakończyła się zimowa
pogoń szwedzkiego oficera za szlachcianką z Pożegowa. Oboje wracają dziś jako zjawy, a skarb kobiety spoczął na zawsze na

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Sędziwe drzewa
Słynne rogalińskie dęby swe imiona zawdzięczają opowieści o polowaniu, która ma swoje zakończenie w czasach Mieszka I. Książę pojawia się też w legendzie o polowaniu i dorodnym drzewie, do którego nawiązuje herb miasta Buk. Ciekawa
jest historia nazwy rezerwatu Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej. Podobno drzewa sadzili cystersi z Wągrowca, przywożąc szyszki z klasztoru na Świętym Krzyżu. Z kolei
cysterki z Owińsk na stokach Dziewiczej Góry miały hodować
czerwca polskiego, z którego pozyskiwały czerwony barwnik.
Od pożytecznego owada wzięła się później nazwa koloru, miesiąca i Czerwonaka. W samym Owińskach rośnie sędziwy Dąb

Fot. Paulina Ludwiczak

Fot. Łukasz Grzegorowski
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dnie. Zbiorniki wodne i rzeki często zamieszkiwały magiczne
postaci. W Puszczykowie nad Wartą była to rusałka, a w Jeziorze Lusowskim sympatyczny jeziornik. Swojej legendy doczekało się nawet jeziorko w Parku Puchalskiego w Śremie. Ponoć
wcześniej stał tam kościół, który zapadł się pod ziemię.
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olontariusze WPN zostali uhonorowani nagrodą Super
Głos, przyznaną przez Fundację Batorego. Po raz pierwszy nagroda została przyznana grupom mieszkańców, które
z ogromną determinacją, mimo przeszkód, dążyły do wprowadzenia ulepszeń w swoim otoczeniu. Laureatów Super Głos
wybrały organizacje partnerskie Fundacji Batorego, które mają
doświadczenie w działaniach partycypacyjnych: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej
Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje.
W zwycięskim gronie znaleźli się takżę wolontariusze WPN,
którzy zostali docenieni za organizowanie sprzątania terenów
Wielkopolskiego Parku Narodowego w atmosferze współpracy
mieszkańców, władz lokalnych i instytucji, a nie przerzucania
się odpowiedzialnością. Gratulujemy!
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istorie o duchach, nieszczęśliwej miłości i niezwykłych wydarzeniach z przeszłości przeżywają właśnie swój renesans. Mówią o nich książki,
trasy tematyczne, słuchowiska i gry turystyczne.
Opowieści sprzed wieków cały czas żyją, tworząc
niezwykłą aurę tajemnicy.

1

HISTORIA

marca 1945 roku w „Głosie Poznańskim” ukazał się artykuł
pod tytułem „Puszczykowo już tętni życiem”. W tekście pisano: „W Puszczykowie życie płynie niemal normalnym trybem,
gdyż miejscowość ta prawie w ogóle nie ucierpiała na skutek
działań wojennych. Zaopatrzenie mieszkańców w żywność odbywa się za pomocą tymczasowych kartek żywnościowych. Każdy mieszkaniec otrzymuje tyg. 2 kg chleba i ćwierć kg mięsa.
Milicja utrzymuje wzorowy porządek”.
Gmina wiejska Puszczykowo została utworzona 1 sierpnia
1934 roku i obejmowała Łęczycę, Puszczykowo, Puszczykowo
Stare, Puszczykówko i Wiry. W czasie II wojny światowej Niemcy
powiększyli ją o Babki i Czapury.
Koniec okupacji niemieckiej
12 stycznia 1945 roku z linii Wisły ruszyła ofensywa Armii
Czerwonej. Wendelin Setz, który sam siebie nazywał „miejscowym komendantem wojskowym” na Puszczykowo, wspominał,
że brał udział w tajnym spotkaniu z polskimi przedstawicielami
gminy Puszczykowo, (odbyło się w willi Roweckich, dzisiejszy
Urząd Miasta Puszczykowa). Ustalono tam, że Puszczykowo nie
zostanie zniszczone przez oddziały niemieckie tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Setz ze swoimi ludźmi stacjonował
w Puszczykowie do 20/21 stycznia 1945 roku. Niemcy w panice
uciekali na zachód. W prasie zapisana została taka historia: „Pe-

Wrak samolotu na Starym Puszczykowie - luty 1945 r.
wien szofer zabrany celem odwiezienia „grubszej ryby niemieckiej” z Puszczykowa, tak dowcipnie zaopatrzył się w benzynę, że
zamiast do Frankfurtu zajechał zaledwie pod Stęszew. Rozwścieczony Niemiec chciał w pierwszej kolejności zastrzelić tego szofera, lecz opanowawszy się polecił mu szukać na szosie innego
samochodu jako ciągnika. Nasz szofer tak skwapliwie wyruszył
na poszukiwanie, że zatrzymał się dopiero w domu”. Jak opisywał Józef Miszewski: „Od 17 stycznia daje się zauważyć wzmożony ruch na dworcu kolejowymi na szosie w kierunku Mosiny.
Szczyt osiąga ucieczka Niemców w godzinach wieczornych
19 stycznia. W niedzielę, 20 stycznia, ostatnie niedobitki opuszczają rejon Puszczykowa, a załogi posterunków policji
i żandarmerii 21”. Od 20 stycznia w Puszczykowie działa Milicja
Obywatelska, która funkcjonowała do 15 marca 1945 roku.
Niemcy z Poznania uciekali pociągami ewakuacyjnymi. Jeden
z takich składów, jadący w kierunku Wrocławia został zniszczony
przez Armię Czerwoną 22 stycznia 1945 roku na torze w Łęczycy, gdzie Armia Czerwona przeprawiała się przez Wartę. Skądinąd, pociąg ten później został odstawiony na tor letni dworca
kolejowego w Puszczykowie. Warto dodać, że w czasie bitwy
o Poznań, na lasy leżące na zachód od Puszczykowa Starego został zestrzelony, niemiecki samolot Heinkel He-111. Oba wydarzenia były w owym czasie szeroko omawiane w Puszczykowie.
W dodatku do „Wojskowego Przeglądu Historycznego” nr 4
z 1977 roku, który zatytułowano „Wyzwolenie Miast i Gmin
przez Armię Radziecką i Ludowe WP 1944-1945”, datę wyzwolenia Puszczykowa wyznaczono na 22 stycznia 1945 roku. Józef
Miszewski we wspomnieniach pt. „Oswobodzenie” pisał:
„Pierwsze regularne oddziały radzieckie do Puszczykowa wjechały w godzinach wieczornych 22 stycznia”. Za to Witold Mazurek w swoich wspomnieniach, opracowanych przez Ludwika
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Madeja, opowiadał, że: „W środę wczesnym rankiem [24 stycznia MK], około godziny siódmej, przyjeżdża nasz ojciec z wiadomością, że opodal naszego domu znajdują się Rosjanie. Tego
samego dnia wkroczyli do Puszczykowa”.
Jak podawano w Głosie Puszczykowskim z 18 lipca 1987
roku: „W dniu 24 stycznia 1945 roku o godzinie 15-tej w budynku urzędu gminnego przy ul. Poznańskiej […] [budynek przy
ul. Poznańskiej 28 MK] odbyło się pierwsze inauguracyjne zebranie obywatelskie, na którym to zostały wybrane tymczasowe władze gminne. Na stanowisko wójta wybrano obywatela
Burdajewicza, a sekretarzem została pani Sędzielorz, która jednocześnie pełniła funkcję urzędnika stanu cywilnego. Sołtysem
został ob. Stanisław Wojciechowski. Na komendanta Milicji Obywatelskiej wybrano pułkownika Powstania Wielkopolskiego, ob.
Juliana Langego”. Franciszek Burdajewicz pełnił funkcję wójta
do lipca, kiedy to wybrano na tę funkcję Jana Bogackiego z Wir.
Pierwszym proboszczem Puszczykowa został ks. Kazimierz Pielatowski.
Wojsko Polskie w Puszczykowie
W dniu 3 marca 1945 roku w Głosie Wielkopolskim pisano:
„Po wkroczeniu wojska polskiego do Puszczykowa zorganizowano uroczystość powitania żołnierzy naszej armii, połączone
z ponownym poświęceniem puszczykowskiego kościoła, który
w latach okupacji zmieniony był przez hitlerowców na magazyn.
Mieszkańcy Puszczykowa i okolicznych wsi witali wkraczające
oddziały naręczami kwiatów, dekorując nimi żołnierzy polskich.
Uroczystą mszę św., połączoną z krótkim kazaniem, odprawił
ks. proboszcz Zaręba z Wir. Po przeszło pięciu latach rozległa
się w świątyni znów pieśń „Bożę coś Polskę”. Pamiątką po tej
wizycie stał się wpis sporządzony w kronice 9. drużyny harcerskiej z datą 13 lutego 1945 roku. Następna wizyta Wojska Polskiego odbyła się w czerwcu 1945 roku, kiedy to w Puszczykowie stacjonowały oddziały powracające znad „Odry i Nisy”.
Edukacja i kultura w Puszczykowie
W 1945 roku życie zaczęło powracać do normy. W lutym
ponownie otwarto Szkołę Powszechną, znajdowały się w niej
trzy oddziały. Kierownikiem szkoły został Czesław Wojciechowski, który pełnił tę funkcję od 16 lutego 1945 roku do 31 sierpnia 1947 roku. W maju Komitet Opieki Społecznej zorganizował
„koncert popularny” z przedmową ks. prob. Pielatowskiego
i referatem A. Gosienieckiego. Wykonawcą koncertu był chór
kursu dokształcającego i zespół Polskiego Czerwonego Krzyża.
Na pianinie grał B. Leitgeber, a Julian Lange [w prasie mylnie
zapisano G. Lange] odśpiewał tenorem pieśni Stanisława Moniuszki. Dochód z imprezy przeznaczono na budowę świetlic dla
dzieci. W czerwcu w sali Silvy przy ul. Poznańskiej odbyła się
rewia „Coś Nowego”. Frekwencja była liczna. „Wykonawcami
były miejscowe młode talenty. [...]10% czystego dochodu przeznaczono na P.C.K”.
Jak podawała prasa, w czerwcu w Puszczykowie w willi Wacława i Róży Falkiewicz przy ul. Cienistej 11 powstał Dom Kultu-
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ry. W prasie pisano: „Dom Kultury to piękna willa w ogrodzie,
w której kwiaty, drzewa i trawniki, tak są rozplanowane i zestawione, że nie można tu mówić już jedynie o naturze lecz
o skomponowanym z elementów natury dziele sztuki. […] Duże
pokoje z rozsuwanymi ścianami [...] dywany, obrazy, książki. Kilka barwnych propagandowych plakatów, dobrze dobranych
i nalepionych tak, że rzucają się w oczy nie rozbijając intymności
wnętrza”. 3 czerwca Referat Informacji i Propagandy gminy
Puszczykowo zorganizował w Domu Kultury wieczór artystyczny pod znakiem „Polskiej pieśni miłosnej”. Podczas wieczoru
deklamowano wiersze „zarówno dawnych, jak i współczesnych
poetów”. Następnie słuchano utworów Fryderyka Chopina i
Siergieja Wasiljewicza Rachmaninowa, piosenek, melodeklama-

Harcerze przed kościołem w 1945 r.
cji i skeczów pomysłu przedstawicieli puszczykowskiej młodzieży Szlagowskiego i Wojciechowskiego. Występy przeplatane
były „częścią towarzyską”, która składała się z tańców, doskonałych poczęstunków, dyskusji oraz „zaimprowizowanych przemówień”. „Puszczykowo podczas wieczoru owego pokazało się
nam jako odrębne i mające ambicje odrębności pełne uroku
„miasto-ogród”.
Stronnictwo Demokratyczne
W sierpniu 1945 roku odbyło się w Puszczykowie spotkanie
założycielskie Stronnictwa Demokratycznego. Organizacją spotkania zajął się p. Miszewski. Prof. Sobaszek wygłosił referat
pod tytułem „Istota demokracji i jej cele w dobie obecnej”.
W skład zarządu koła Stronnictwa Demokratycznego weszli Antoni Golubski jako prezes, p. Wojciechowski jako wiceprezes,
Miszewski junior jako sekretarz, Pawlak junior jako skarbnik.
Członkami koła byli również p. Sibilski i Miszewski senior. „Zarząd Koła postanowił zaopiekować się świetlicą oraz przystąpić
do zorganizowania biblioteki”.
Wielkopolski Park Narodowy
W połowie 1945 roku został złożony wniosek do Wojewódzkiej Rady Narodowej o utworzenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. „Na specjalnego referenta poproszono ob. Wodziczkę, który w przekonującym referacie naszkicował idee parków
narodowych. Prof. Wodziczko nadmienił, że na Wielkopolski
Park Narodowy przewidziany jest najpiękniejszy zakątek Ziemi
Wielkopolskiej, a mianowicie Puszczykowo, Puszczykówko, Ludwikowo z jeziorem Góreckim oraz przylegające lasy kórnickie
[…]”. W lipcu w prasie przypominano, że przed II wojną światową sprzedawano w niedzielę 18 tysięcy biletów kolejowych do
Puszczykowa, a okolice Puszczykowa i Ludwikowa nazywano
płucami Poznania. Podkreślano, że „Interes prywatny w obszarze Wielkopolskiego Parku pozostanie nienaruszony. Odwrotnie, odniosą wielką korzyść z turystyki i rozwijającej się z biegiem czasu ruchu letniskowego. Wielkopolski Park Narodowy
znajdując się tak blisko Poznania ułatwi wyczerpanym pracą
robotnikom wykorzystanie niedzielnych urlopów na świeżym
powietrzu. Będzie skarbnicą siły i zdrowia dla zmęczonego wojną społeczeństwa”.
Parostatkiem i pociągiem do Puszczykowa
Jak informował „Głos Wielkopolski” w marcu: „Stacja kolejowa jest już całkowicie uporządkowana, a pociągi w ramach
możliwości przebiegają przez dworzec, gdzie wita je dawna

marzec 2022

nazwa „Puszczykowo”, która - jak wiadomo - była przez Niemców zmieniona”. Oferta komunikacyjna była skromna ze względu na warunki wojenne. Dopiero w czerwcu uruchomiono dodatkowe pary pociągów pasażerskich na linii do Leszna. W dniu
24 czerwca uruchomiono pociągi wycieczkowe do Puszczykowa. Pociągi kursowały według czasu moskiewskiego.
W czerwcu zorganizowano pierwszą wycieczkę parostatkiem
do Puszczykowa. Bilety na wycieczkę można było wykupić w biurze Komisarza Rejonowego Żeglugi. Jak recenzowano wycieczkę
parostatkiem: „Impreza ta, godna pochwały, miała ciemne i jasne strony. Te pierwsze wypływały chyba tylko z „wyjścia z wprawy” organizatorów przez przeciąg okupacji. […] Do jaśniejszych
stron wycieczki zaliczyć należy niespodziankę zgotowaną przez
grupę członków Związku Walki Młodych. Dziarsko wykonane
przez grono członkiń Z.W.M w strojach krakowskich pieśni ludowe, jak i wyśmienite dowcipy dwóch domorosłych humorystów
pozostawiły na wszystkich miłe wrażenie”.
Przedwojennym zwyczajem w prasie ukazały się ogłoszenia
z propozycją wynajęcia pokoju. W jednym z ogłoszeń można
było przeczytać „Wolne pokoje. Letnisko. komfort. Puszczykówko. Kto pragnie słońca, lasu, wypoczynku”. W Puszczykowie
zorganizowano również „Kolonie letnie” dla dzieci pracowników kolei.
Polski Czerwony Krzyż w Puszczykowie
Przy ul. Szkolnej (ob. Posadzego) Antoni Golubski zorganizował punkt PCK. W działalność, skierowaną do ludzi wracających
z wojennego wygnania, zaangażowało się wielu młodych osób.
PCK „wspomagał wydatnie potrzeby gminy”, „Zorganizował on
również przy pomocy harcerzy mały szpital. Urządzono ponadto
stację kwaterunkową i kuchnię dla uchodźców”. PCK urządzał
w Puszczykowie w lesie przy dworcu (w restauracji Leśnej?) wielką zabawę ludową, połączoną z kiermaszem i „Wesołym Miasteczkiem”. Do zabawy przygrywała orkiestra. W pracę społeczną włączyło się puszczykowskie harcerstwo, które uprzątnęło
m.in. kościół, willę Mimozę i dom wypoczynkowy Stefana Kałamajskiego przy ul. Cienistej 6. W willi Mimozie, domach przy
ul. Cienistej i willi Betanii zorganizowano domy etapowe dla
reemigrantów.
Pod koniec lipca 1945 roku przy ul. Dworcowej powstał szpital wojskowy. Inicjatywa mogła powstać dzięki przychylności
ks. Biskupa Dymka, który zezwolił na czasowe przekazanie nieruchomości Zgromadzenia św. Ducha na rzecz służby zdrowia.
W dniu 29 lipca odbyło się poświęcenie Szpitala Wojskowego
PCK, Oddział II. Następnie miejscowy proboszcz ks. Pielatowski
odprawił mszę św. w kapliczce szpitalnej. Rektor Uniwersytetu
Poznańskiego, prof. dr Stefan Tytus Dąbrowski, dokonał uroczystego aktu podniesienia flagi PCK. W uruchomieniu szpitala
pomogła główna lekarka Puszczykowa dr Maria Gładysz oraz
pełnomocnik PCK A. Golubski. Obiekt posiadał 70 łóżek oraz
małe podręczne ambulatorium. Dyrektorem zakładu został
dr E. Stapf.
Zakończenie
Wyzwolenie Puszczykowa spod okupacji niemieckiej wyzwoliło w mieszkańcach Puszczykowa olbrzymi entuzjazm. Przyczyniło się to do olbrzymiej samoorganizacji, dzięki której w naszej
miejscowości wróciła normalność. Niestety Polska znalazła się
w radzieckiej strefie wpływów. Nowy system społeczno-gospodarczy doprowadził do zmiany Puszczykowa z letniska we wczasowisko. Nad utrzymaniem charakteru Puszczykowa pracowały
w okresie PRL-u zarówno władze miejskie, jak i społeczeństwo
obywatelskie. Niestety wiele willi i pensjonatów zostało poddanych kwaterunkowi. Przez to coraz trudniej było o pokój do
wynajęcia.
Poszukuję zdjęć dawnego Puszczykowa i relacji o przeszłości. Jeśli ktoś posiada jakieś informacje to proszę o kontakt pod
nr tel. 508467405 lub na adres poczty elektronicznej:
krzyzanskimaciej@gmail.com.

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego
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Wyzwolenie 1945 roku: czas wojny, czas nadziei

Diabetyk w gabinecie podologicznym

DBAMY O ZDROWIE
SAMORZĄD
W PUSZCZYKOWIE

ukrzyca jest to choroba charakteryzująca się hiperglikemią
(podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki. Podstawowym objawem cukrzycy jest zwiększony poziom glukozy we krwi. U osób zdrowych stężenie
glukozy w osoczu jest utrzymywane w określonych granicach.
Glukoza dostarczana jest do organizmu wraz ze spożytym pokarmem. Do przemiany glukozy w energię niezbędny jest hormon produkowany w trzustce zwany insuliną. Insulina jest
uwalniana do krwi w odpowiedzi na wzrost stężenia glukozy

we krwi po posiłku. Umożliwia ona utrzymanie glikemii (poziom cukru we krwi) w granicach normy. Do rozwoju cukrzycy
dochodzi wówczas, gdy ilość insuliny wydzielanej przez trzustkę jest zbyt mała w stosunku do zapotrzebowania organizmu.
W konsekwencji rozregulowania wielu procesów metabolicznych dochodzi do uszkodzenia małych i dużych naczyń krwionośnych w ważnych dla życia narządach. Zmiany te zwiększają
ryzyko przedwczesnego zgonu osób dotkniętych cukrzycą.
Wysoki poziom cukru we krwi w cukrzycy niesie za sobą uszkodzenie, zaburzenia czynności i niewydolność różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Objawy cukrzycy to wielomocz, wzmożone pragnienie,
wzmożone łaknienie, niewyjaśniony spadek masy ciała, nawracające zakażenia skóry, zapalenie napletka, grzybica pochwy,
nawracające stany zapalne dróg moczowych, nie gojące się
owrzodzenia kończyn dolnych, zawał serca, zawał mózgu, choroba naczyń obwodowych, zaburzenia widzenia, zaburzenia
potencji.
Profilaktyka najważniejsza
Pamiętajmy, że najważniejsza jest profilaktyka i zanim dojdzie do zauważalnych objawów należy dbać o odpowiednią
dietę i aktywność fizyczną, aby zminimalizować pojawienie się
choroby. Wskazane jest również badanie poziomu glukozy we
krwi w celu wychwycenia ewentualnego problemu. W leczeniu
cukrzycy ważną rolę odgrywa: dążenie do normalizacji masy
ciała, zwiększenie aktywności fizycznej, właściwa dieta oraz
utrzymywanie glikemii w przedziale wartości możliwie najbardziej zbliżonym do norm zmniejsza ryzyko rozwoju powikłań
choroby.
Klienci gabinetów podologicznych są często osobami chorującymi na cukrzycę i wielu z nich ma niepokojące objawy
w obrębie stóp. Podolog powinien diabetyków traktować według odpowiednich procedur zabiegowych. Dobry gabinet
podologiczny dla osoby chorej na cukrzycę jest nie tylko miejscem, w którym wykonuje się zabiegi podologiczne, ale rów-

24

nież kopalnią wiedzy na temat profilaktyki cukrzycy i zespołu
stopy cukrzycowej.
Co to jest stopa cukrzycowa?
Zespół stopy cukrzycowej jest niebezpiecznym powikłaniem cukrzycy, który ściśle związany jest z praktyką podologiczną. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
zespół stopy cukrzycowj jest to infekcja, owrzodzenie lub/i destrukcja głębokich tkanek w połączeniu z zaburzeniami neurologicznymi oraz chorobami naczyń obwodowych, w różnym
stopniu zaawansowania, w kończynach dolnych poniżej kostki.
Główne przyczyny stopy cukrzycowej związane są ściśle z utrzymującym się wysokim poziomem cukru we krwi. Dlatego bardzo ważne jest rozpoczęcie leczenia cukrzycy na jak wcześniejszym etapie choroby co może zatrzymać zmiany w naczyniach
krwionośnych i włóknach nerwowych. Do czynników, które
wpływają na przyśpieszenie pojawienia się zmian chorobowych
w obrębie stopy u diabetyków należą przede wszystkim: otyłość, wysoki poziom cholesterolu, nadciśnienie, niedostateczna
i nieprawidłowa higiena stóp, nieodpowiednie obuwie, lekceważenie drobnych skaleczeń i urazów, nieregularne usuwanie
modzeli i odcisków, palenie tytoniu. Za najważniejsze przyczyny stopy cukrzycowej uważa się powikłania cukrzycy, do których należą: niedokrwienie i neuropatia. Niedokrwienie powstaje na skutek zbyt dużej ilości glukozy we krwi, która doprowadza do uszkodzenia błony naczyń krwionośnych (mikroangiopatie), następuje twardnienie tętnic oraz rozwój miażdżycy,
które łącznie wpływają na niedostateczne dotlenienie i niedokrwienie kończyn dolnych. Drugą z kolei przyczyną stopy
cukrzycowej jest neuropatia, która polega na uszkodzeniu czuciowych włókien nerwowych, które skutkują brakiem odczuwania bólu, przez co chory przez dłuższy czas nie reaguje na urazy
w obrębie stopy. Obie przyczyny stopy cukrzycowej: niedokrwienie i neuropatia nie zawsze występują razem.
Pierwsze objawy
Do objawów stopy cukrzycowej zalicza się: trudno gojące
się rany i owrzodzenia, obniżony poziom odczuwania bólu,
mrowienie i skurcze w stopie, przesuszenie, łuszczenie się i rogowacenie skóry, deformacja stopy.
Leczeniem zespołu stopy cukrzycowej zajmuje się lekarz.
Podolog jest ważnym ogniwem w profilaktyce stopy cukrzycowej i dba o stopy, aby nie dochodziło do powstania rany. Podolog samodzielnie może zając się stopą cukrzycową jedynie w sytuacji, kiedy występują suche modze bez owrzodzenia. Regularne usuwanie modzeli, odpowiednia pielęgnacja domowa
i odciążenie stopy jest ważnym czynnikiem, który obniża ryzyko
powstania niebezpiecznej rany i amputacji.
Podolog zajmuje się stopą diabetyka na trzech poziomach:
Po pierwsze należy odpowiednio uporządkować stan stóp
poprze usuniecie ognisk zrogowaciałych takie jak modzele i odciski, które mogą doprowadzić do powstania owrzodzenia.
Ważne jest właściwe obcięcie płytek paznokciowych, aby nie
dopuścić do jej wrastania. Wrastający paznokieć w obrębie
stóp diabetyka powinien być prowadzany metodami podologicznymi najmniej inwazyjnymi i nie niosącymi za sobą powikłań. Najwłaściwsza będzie w tym przypadku tamponada wykonana ze sterylnych gazików. Klamry i inne metody w których
wymagana jest reakcja na ewentualny ból powinny być stosowane bardzo ostrożnie, ponieważ cukrzyk neuropatyczny nie
poinformuje nas o dolegliwościach bólowych.
Po drugie należy cukrzyka wyedukować, aby potrafił prowadzić prawidłową codzienną pielęgnację stóp. Jednym z głów-
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nych zadań podologa w profilaktyce stopy cukrzycowej jest
edukacja. Dbając w odpowiedni sposób o stopy można uchronić diabetyka przed niebezpiecznym owrzodzeniem i amputa-

cją stopy. Osoby chorujące na cukrzycę często popełniają podstawowe błędy pielęgnacyjne i sami narażają się na uszkodzenie ciała, dlatego podolog powinien poinformować diabetyka
o tym: jak wykonywać oględziny stóp, jakie nosić obuwie, skarpetki, jak ma wyglądać codzienna higiena stóp, jak obcinać
paznokcie, jak unikać urazów.

Po trzecie klient po opuszczeniu gabinetu powinien być
zaopatrzony w materiały chroniące i odciążające. W zależności
od stopnia przeszkolenia gabinetu podologicznego można pacjenta zaopatrzyć ortopedycznie poprzez dobór wkładek czy
obuwia.
Podolog zanim rozpocznie zabieg w obrębie stóp diabetyka przeprowadza dokładny wywiad oraz dokonuje dokładnych
oględzin stóp. Zwraca uwagę na nawilżenie skóry, kształt i kondycję płytek paznokciowych, czy występują zniekształcenia
stóp. Przy pierwszej wizycie oceniamy stan stóp i bierzemy pod
uwagę: nawilżenie skóry, hipekeratozy (odciski, modzele), wrastające, zniekształcone płytki paznokciowe, zniekształcenia
stopy, obrzęki. Sygnały alarmowe w obrębie stóp diabetyka:
miejscowe zaczerwienienie, miejscowe podniesienie ciepłoty
ciała, miejscowy ból, uszkodzenia tkanek, obrzęk, wysięk.
Z punktu widzenia podologa w przebiegu cukrzycy najważniejsze jest zwrócenie szczególnej uwagi na stan stóp. Diabetyk, czyli osoba chora na cukrzycę powinna w szczególny sposób dbać o stopy, aby nie dopuścić do powikłania jakim jest
zespól stopy cukrzycowej. Ważnym ogniwem profilaktyki stóp
cukrzyca jest regularne odwiedzanie gabinetu podologicznego
i odpowiednia codzienna pielęgnacja stóp.

Martyna Dżumaga/podolog
Gabinet Zdrowe Stopy

Zasady efektywnego uczenia się
– jak się uczyć, żeby się nauczyć cz. I

U

czenie się to jedna z najważniejszych kompetencji XXI wieku. Chcąc nadążyć za szybko zmieniającym się światem
niezbędna jest umiejętność efektywnego uczenia się i dobrej
organizacji nauki. Przyswajanie nowej wiedzy może stać się
źródłem satysfakcji i przyjemności, zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Ważnymi czynnikami ułatwiającymi uczenie się jest
pozytywne nastawienie, wiara we własne możliwości, motywacja zewnętrzna (w postaci zachęty i nagrody), a przede
wszystkim motywacja wewnętrzna, będąca efektem ciekawości poznawczej i chęci zdobywania wiedzy. Nauczyciele i rodzice powinni pomóc dzieciom w tym procesie wspierając je
w opanowaniu strategii uczenia się, doborze metod i technik
ułatwiających i przyspieszających uczenie się oraz pokazując
sens i cel uczenia się.
Uczenie nie musi kojarzyć się z trudem i wysiłkiem. Może
sprawiać wiele radości i być źródłem satysfakcji. Obserwacje
pokazują, że na poziom rozwoju dziecka zasadniczy wpływ ma
stymulacja poznawczo – emocjonalna ze strony środowiska
rodzinnego.
To właśnie rodzina zaszczepia od najmłodszych lat zamiłowanie do wiedzy, motywację, kreatywność i wiarę w sukces. Dzieci odpowiednio ukierunkowane potrafią czerpać
z nauki przyjemność i spełnienie, chętnie pogłębiają wiedzę,
a ich zainteresowania wykraczają poza szkolne programy.
Niestety obecnie, mimo szerokiej dostępności do wiedzy,
spora grupa uczniów nie posiada umiejętności efektywnego
jej przyswajania. Nauka dla nich jest nudna, a efekty pracy
niezadowalające.
Jak myśli nasz mózg
Nasz mózg przyswaja informacje za pomocą 5 zmysłów.
Mózg „myśli” obrazami. Tworzy powiązania między czymś

marzec 2022

znanym, a nieznanym. Ważne jest więc wyobrażanie sobie
tego, co trzeba się nauczyć i tworzenie jak największej ilości
skojarzeń z obrazami już znanymi. Chcąc szybko nauczyć się
nowego materiału powinien on trafić do mózgu drogą odpowiadającą stylowi uczenia się danego ucznia:
►Wzrokowcy uczą się patrząc. Lubią tabelki, wykresy,
pokazy, teksty zorganizowane. Chętnie rysują, robią notatki,
korzystają z opisów, formułują myśli w postaci obrazów.
►Słuchowcy uczą się, gdy słuchają siebie lub innych, preferują dyskusje, wykłady i rozmowy. Zapamiętują poprzez
głośne powtarzanie, lubią „głośne myślenie”, dobrze pamiętają imiona, łatwo dekoncentrują się pod wpływem hałasu.
►Kinestetycy (czuciowcy) uczą się odgrywając role,
uczestnicząc w eksperymentach. Chętnie wykonują różne
czynności i angażują się w nie, lubią czuć emocje, ruch, zapachy i smaki. Najlepiej pamiętają to, co sami wykonali. Chętnie się poruszają, manipulują, gestykulują.
Na ogół spotykamy się z mieszanymi stylami uczenia się.
Warto je zmieniać i dostosowywać do preferencji danej osoby. Żaden styl nie jest ani lepszy ani gorszy. Należy wybierać
takie sposoby na naukę, które dziecku najbardziej odpowiadają i pozwalają zapamiętać i zrozumieć przyswajany materiału. Czasem warto więc, aby na przykład słuchowcy poeksperymentowali, a wzrokowcy zastosowali techniki ruchowe.
Wybranie odpowiedniej strategii uczenia się może być kluczem do zdobywania nowej wiedzy, komunikowania się z innymi oraz ustawicznego rozwoju i czerpania z tego satysfakcji.
Poza zidentyfikowaniem stylu uczenia się dziecka, ważne
jest rozpoznanie, której półkuli używa ono w procesie przyswajania i magazynowania informacji. Mózg zbudowany jest
cd na str 26
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jest z wizualizacją myślenia, tworzeniem obrazów, myśleniem abstrakcyjnym, intuicyjną syntezą, wyobraźnią, kreatywnością, muzyką, mimiką i emocjami (rozpoznawaniem
i generowaniem ekspresji oraz odczuwaniem nieprzyjemnych stanów emocjonalnych). Dominacja jednej z półkul
będzie wpływać na przewagę pewnych zdolności. Powszechnie uważa się, że dominacja prawej półkuli sprawia,
że osoba przejawia zdolności artystyczne, bądź humanistyczne, przy bardziej rozwiniętej lewej ma zaś umysł ścisły.
Podczas nauki w sposób automatyczny i naturalny wiadomości przetwarzane są za pomocą preferowanej półkuli.
Kluczem do efektywnej nauki jest wykorzystywanie obu
półkul mózgowych. Współpraca pomiędzy półkulami możliwa jest dzięki istniejącym pomiędzy nimi połączeniom nerwowym, które zaczynają tworzyć się już w życiu płodowym
i rozwijają przez całe życie. Im więcej połączeń nerwowych
dana osoba posiada, tym sprawniej przebiega u niej proces
myślenia, gdyż może jednocześnie korzystać z zasobów obu
półkul, np. łatwiej przywoływać informacje z pamięci, kojarzyć fakty, zamieniać pojęcia abstrakcyjne na obrazy czy
tworzyć analogie. Gęstość sieci połączeń nerwowych można
świadomie zwiększać, gdyż tworzy się ona w wyniku zewnętrznej stymulacji. Dlatego tak istotne jest nieustanne
doświadczanie czegoś nowego oraz wielozmysłowe odbieranie bodźców z otaczającego świata już od pierwszych dni
życia. Nie muszą to być wielkie rzeczy. Na początek warto,
aby rodzice od najmłodszych lat życia dziecka zadbali o jego
rozwój ruchowy, ponieważ koordynacja ruchowa jest ściśle
połączona ze sprawnością umysłu. Stymulując rozwój dziecka należy pamiętać, że jest ono w stanie budować nowe
połączenia tylko wtedy, gdy czuje się pewnie i bezpiecznie.
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Najszybciej uczy się ono poprzez działanie w naturalnym
otoczeniu (w terenie, podczas wycieczek, spacerów, gdy
obserwuje i eksperymentuje). Taka nauka jest bardziej interesująca, ponieważ angażuje wiele zmysłów. Młody organizm, aby móc sprawnie przyswajać informacje potrzebuje
również odpoczynku oraz odpowiedniej dawki ruchu. Codzienna aktywność na świeżym powietrzu i kontakt z naturą pozwalają zredukować stres, dzięki czemu dzieci są spokojniejsze, mogą łatwiej się koncentrować i zapamiętywać.
Istotna jest także odpowiednia ilość snu, ponieważ właśnie
wtedy tworzą się i reorganizują istniejące już połączenia
miedzy komórkami nerwowymi. Oznacza to, że mózg dokonuje wtedy obróbki wiedzy zdobytej w ciągu dnia (selekcjonuje i sortuje informacje, uaktualnia je, łączy już z posiadaną wiedzą).
Mózgowe półkule
Współczesna szkoła zobowiązuje uczniów do aktywnego
korzystania z lewej półkuli. Informacje przekazywane są za
pomocą mowy, a także znaków - liter, cyfr. W ten sam sposób sprawdzana jest wiedza uczniów. Większość przedmiotów wymaga logicznego myślenia, a nawet na przedmiotach uznawanych za humanistyczne (historia, język polski),
pojawiają się elementy wymagające większej aktywności
lewej półkuli (daty, schematy, gramatyka, wnikliwa analiza
tekstów). Aby wiedza książkowa została całościowo zmagazynowana musi zostać zaangażowana do pracy prawa półkula. W związku z tym wiedza powinna być przekazywana
w sposób obrazowy, przestrzenny, barwny, oddziałując na
wyobraźnię ucznia, pobudzając wszystkie zmysły. Coraz
więcej szkół korzysta już z interaktywnych tablic, czy też ma
w swoim wyposażeniu okulary VR albo zestawy słuchawkowe VR, dzięki którym uczniowie w wirtualnej rzeczywistości
mogą badać trójwymiarowe obiekty i środowisko, podróżować po świecie, poznawać historię. Coraz więcej uwagi
przykłada się również do budowania pozytywnej atmosfery
w klasie i w szkole, a także do twórczego działania.
Wiedza na temat stylów uczenia się oraz specjalizacji
półkul mózgowych niezmiernie ułatwia proces nauki. Czasami wystarczą niewielkie modyfikacje, jak np. stosowanie
środków wizualnych, tworzenie map myśli czy używanie
kolorowych długopisów przez ucznia, aby skuteczniej zapamiętywać nowe treści, odnosić sukcesy edukacyjne, a co
za tym idzie zyskać poczucie pewności siebie i poprawić
motywację do nauki.

Ewelina Szczepkowska/pedagog
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Puszczykowie
Marta Urbańska/psycholog
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Puszczykowie - Filia w Kórniku
Literatura:
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uczyć, żeby nauczyć, GWP, Sopot 2016.
Beaver D., Jak uaktywnić umysł?, Wydawnictwo MEDIUM,
Warszawa 1994.
Dryden G., Vos J. Rewolucja w uczeniu, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
Gołębiewska-Szychowska J., Szychowski Ł. ,Powiem Ci, jak
się uczyć, Harmonia, Gdańsk 2015.
Łukasiewicz M., Sukces w szkole, Rebis Poznań 2006.
Powell M., Potęga pamięci, Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2015.
Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej?czyli refleksyjny praktyk
w działaniu, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2000.
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podróże kształcą

P

odróże kształcą, rozwijają twarde i miękkie kompetencje, co
jest niezwykle istotne, gdy pracuje się w placówce oświatowej. Podróż połączona z interesującym szkoleniem zawsze
przynosi wymierne korzyści.
Dlatego po raz kolejny nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie wzięli udział
w mobilnościach projektu POWER SE w obszarze dotyczącym
szkolenia kadry edukacji szkolnej za granicą. Tym razem, mimo
niesprzyjających warunków związanych z pandemią, chęć
uczestnictwa zgłosiło aż szesnastu nauczycieli. Mobilności odbywały się w Hiszpanii oraz we Włoszech. Koszty na realizację
projektu w całości zostały pokryte z funduszy unijnych.
Był to z pewnością dobrze wykorzystany, owocny czas, bogaty w nowe doświadczenia. Podczas kursu pedagodzy nauczyli się korzystać z nowoczesnych technologii informatycznych, które z pewnością uatrakcyjnią prowadzenie zajęć, szczególnie w okresach nauki zdalnej. Poznali innowacyjne metody
motywowania i oceniania uczniów, stosowane w innych krajach, wymienili się doświadczeniami z obszaru kształcenia, doskonalili naukę języka angielskiego w praktyce.
Ponadto uczestnicy programu uczyli się gromadzić materiały edukacyjne, odpowiednie dla swych przedmiotów nauczania. Na platformach internetowych tworzyli bazy materiałów
do wykorzystania na zajęciach, zapoznawali się z obsługą programów, takich, jak: Trello, Genially, Wordwall, Quizzlett i wielu innych. Kompetentni prowadzący dbali o dobrą atmosferę,
inspirowali i zachęcali do działania. Praca na własnym sprzęcie
była dodatkowym atutem.

Zachęcamy wszystkich nauczycieli do udziału w projektach
unijnych. Możliwość doskonalenia zawodowego, wymiany poglądów i doświadczeń wpływa na podniesienie jakości pracy
szkoły. To również wielka przyjemność poznania kultury i tradycji krajów, które nas goszczą. Jest to wartość nieoceniona.

Magdalena Pluskota

vademecum 500 plus

O

d lutego rodzice mogą wnioskować o „500 plus” na nowy
okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2022 r. do
31 maja 2023 r.
Od 1 stycznia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych
stopniowo przejmuje obsługę programu „Rodzina 500 plus”.
– Od 1 stycznia ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie „500
plus” na nowo narodzone dzieci. Chodzi o rodziców, którym urodziło się dziecko np. w styczniu. Te osoby będą pobierały środki
w ramach tzw. starego okresu świadczeniowego, który kończy się
wraz z końcem maja tego roku – informuje Marlena Nowicka –
rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.
Co ważne, gminy kontynuują wypłaty świadczeń do końca
okresu, na jaki je przyznały, czyli do końca maja 2022 r.
W sytuacji, gdy środki z programu wypłaca już gmina, to nie
należy składać drugiego wniosku o świadczenie na ten sam okres.
Gmina nadal będzie wypłacać świadczenie do 31 maja 2022 r.
- Niestety widzimy, że w rejestrach ZUS pojawiły się wnioski
rodziców, którzy korzystają już z programu i złożyli wniosek na

tzw. stary okres świadczeniowy. W tej sytuacji ZUS odmówi przyznania środków, ponieważ rodzice pobierają już 500 plus z gminy
– wyjaśnia rzeczniczka.
Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą wnioskować
o „500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Oznacza to, że osoby, które pobierają już świadczenie i chcą je otrzymywać w kolejnym okresie, powinny złożyć wniosek wybierając okres od
1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
Natomiast rodzic, który składa wniosek w lutym 2022 r., na
nowo narodzone dziecko, może złożyć od razu dwa wnioski, na
dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2022 r.
i na okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
Wnioski o przyznanie 500 plus od 1 stycznia 2022 r. można
przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal
Empatia. Środki z programu są wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

nieodpłatna pomoc prawna stacjonarnie

Z

dniem 1 marca br. przywrócona zostaje stacjonarna działalność Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
poznańskiego, z jednoczesnym zachowaniem możliwości skorzystania przez klientów z porad za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość: telefon lub e-mail.
Obsługa klientów w Punktach odbywać się będzie z zachowaniem środków ostrożności (maseczka ochronna, dezynfek-
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cja rąk lub rękawiczki).
W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się zarejestrować:
♦ telefonicznie pod numerami 61 8410 797 lub 572 157 488
♦ e-mailem na adres pomocprawna@powiat.poznan.pl
♦ online pod adresem: http://np.ms.gov.pl
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cd ze str 25
z dwóch części zwanych półkulami, które łączy ciało modzelowate. Półkule te są asymetryczne, co oznacza, że działają
niezależnie od siebie. Dla prawidłowego funkcjonowania
potrzebna jest jednak ich współpraca, gdyż każda z nich zajmuje się innymi obszarami. Lewa półkula uznawana jest za
„logiczną”, gdyż odpowiada za mowę i jej rozumienie, funkcje językowe (wraz z czytaniem i pisaniem), logikę, myślenie
analityczne, operowanie liczbami, porządek, planowanie,
emocje przyjemne. Prawa zaś nazywana „twórczą” związana

Nowy komendant policji w puszczykowie

wichury szalały nad puszczykowem

M

łodszy aspirant Kamil Nowaczyk od 10 lat pełni służbę
w Komisariacie Policji w Puszczykowie. W tym czasie pełnił
obowiązku na różnych stanowiskach począwszy od policjanta
w pionie prewencji, w zespole patrolowo-prewencyjnym, przez
pracę w zespole kryminalnym, gdzie prowadził postępowania
przygotowawcze w sprawach o przestępstwa, pełnienie obowiązków funkcjonariusza operacyjnego. Ostatnio odpowiadał
za ogniwo prewencji, będąc jego kierownikiem. W lutym zostały mu powierzone obowiązki komendanta Komisariatu Policji
w Puszczykowie.
Jak mówi mł. asp. K. Nowaczyk na pewno będzie starał się
kontynuować pracę swoich poprzedników, skupiając się na
bezpieczeństwie mieszkańców.
- Zapewniam, że będę starał się, aby współpraca między jednostką a radnymi i władzami miasta była na jak najlepszym poziomie. Będę starał się uczestniczyć w sesjach Rady Miasta, wsłuchiwać się w głos mieszkańców, ponieważ moim zdaniem to podstawy jakimi należy kierować się, aby spełnić oczekiwaniami dotyczące działań policji – dodaje mł. asp. K. Nowaczyk.

● ul. Kraszewskiego (3x) – drzewo przewracające się na budynek, drzewo przechylone nad parkingiem, złamane drzewo nad
drogą;
● ul. Studzienna – drzewo spadło na samochody;
● ul. Poznańska (2x) – przewrócone drzewo, plama oleju;
● ul. Libelta – zerwana linia energetyczna.

kronika straży miejskiej

Fot. (3) OSP Puszczykowo
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przekaż swój 1% podatku

O

d wielu lat każdy, kto rozlicza swojego PIT-a może przekazać 1% swojego podatku z deklaracji rocznej PIT na rzecz dowolnie
wybranej organizacji pożytku publicznego. Ich aktualne listy znajdziemy w Internecie np. na stronie Ministerstwa Finansów:
www.podatki.gov.pl w zakładce Wyszukiwarki/wyszukiwarka OPP. Poniżej prezentujemy Organizacje Pożytku Publicznego działające na terenie Puszczykowa, na które można przekazać swój 1% podatku.
ROTARY KLUB POZNAŃ - PUSZCZYKOWO
– KRS 0000126731

PUSZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE
– KRS 0000135268

STOWARZYSZENIE SPORTOWE
„AKADEMIA TENISOWA ANGELIQUE KERBER”
– KRS 0000292082

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW
WIELKOPOLSKA – KRS 0000266321
cel szczegółowy: Ośrodek ZHP Puszczykowo

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – KRS 0000116212
cel szczegółowy: OSP Puszczykowo, ul. Zacisze 3,
62-040 Puszczykowo

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
„POMOC MALTAŃSKA” KRS – 0000207523
cel szczegółowy: Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie
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okresie od 5 stycznia 2022 r. do 10 lutego 2022 r.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej zrealizowali 172 interwencje. Do niezwłocznej realizacji przez referaty UM
przekazano interwencje dotyczące m.in. awarii sygnalizacji
świetlnych, nieświecące latarnie, dziury w drodze, oblodzone
ulice. Współpracowano z firmą „Falco” przy odławianiu dzikich
zwierząt oraz niebezpiecznych psów z ulic miasta. Odłowione
psy przekazywano właścicielom, gdy nie ustalono właściciela
przewożono do przytuliska, przy powalonych drzewach współpracowano z PSP i OSP w Puszczykowie. W związku z niestosowaniem się do przepisów ruchu drogowego i przepisów porządkowych, pouczono 15 osób. Dla kierowców parkujących
niezgodnie z oznakowaniem ulic wystawiono 13 żółtych kart.
W trakcie prowadzenia czynności służbowych założono
1 blokadę na koło samochodu. Na 5 sprawców wykroczeń porządkowych i drogowych nałożono grzywny w postępowaniu
mandatowym.
W omawianym okresie funkcjonariusze prowadzili wspólne
patrole z KP Puszczykowo pod kątem przestrzegania obostrzeń epidemiologicznych w sklepach wielkopowierzchnio-

wych na terenie miasta. SM prowadziła też działania prewencyjne polegające na kontroli 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). Funkcjonariusze kontrolowali także
sprawność lamp ulicznych i sygnalizacji świetlnej, prowadzili
kontrole stanu nawierzchni dróg. Przeprowadzono także kontrole 23 kotłowni pod kątem spalania materiałów niedozwolonych przez funkcjonariuszy i przy pomocy drona.
Wybrane interwencje: 12 stycznia – ul. Żwirowa – zlecenie odholowania porzuconego auta przez firmę „Auto Chara”.
13 stycznia – ul. Kosynierów/Śląska i Andersonów – kontrola
zadymienia przy pomocy drona; kontrole nie wykazały nieprawidłowości. 18 stycznia – ul. Jaskółcza – zgłoszenie o zniszczeniu drogi przez pracowników budowy, na miejscu zgłoszenia
nie potwierdzono, przeprowadzono rozmowę z kierownikami
budowy.

z up. Komendanta Straży Miejskiej w Puszczykowie
Wojciech Hahuła

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które swym działaniem przyczyniły się do ugaszenia pożaru
zabudowań garażowych na naszej posesji w Puszczykowie w dniu 27 stycznia 2022 roku, w godzinach porannych.
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Zastępów Strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 w Mosinie
oraz do naszych sąsiadów, Pana Łucjana Chorostkowskiego i Pani Elwiry Malendowicz, których natychmiastowa inicjatywa i wsparcie okazały się nieocenione.
Świadomość, że otaczają nas Ludzie o wielkim sercu, chcący nieść bezinteresowną pomoc w trudnych chwilach, jest dla
nas bardzo ważna.
Z całego serca dziękujemy!
Urszula i Maciej Skrobiszowie
ODESZLI

Maria Gust
Wojciech Wieczorek
Wojciech Hetmański
Marcin Witkowski
Bronisław Dobieżyński
marzec 2022

data ur.
9.1.1937
4.3.1946
23.12.1954
17.7.1978
1.1.1935

data zg.
1.2.2022
3.2. 2022
5.2.2022
6.2.2022
12.2.2022

Anna Lipińska
January Woźniak
Krystyna Gabryelska
Jolanta Skowrońska

data ur.
5.12.1934
7.4.1937
31.8.1940
14.8.1965

data zg.
14.2.2022
16.2.2022
18.2.2022
22.2.2022
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awałnice, które przetoczyły się nad Polską w weekend
18-20 lutego nie oszczędziły Puszczykowa. Szalejące wiatry
wyrywały drzewa, łamały konary, powodując duże spustoszenie. W usuwaniu szkód aktywnie uczestniczyli strażacy ochotnicy z naszego miasta. Pierwszy alarmowy wyjazd odnotowali
już 18 lutego o godz. 5.17. Do końca nawałnic interweniowali
26 razy. Głównymi zadaniami było usuwanie powyrywanych
drzew i udrożnianie przejazdu na drogach zatarasowanych
przez powalone drzewa.
OSP Puszczykowo interweniowała między innymi:
● ul. Wysoka (3x) – drzewo blokujące przejazd, zwisającą gałąź,
zwiana plandeka z samochodu ciężarowego;
● ul. Cienista (3x) – zerwana linia energetyczna, drzewo zwisające nad drogą i drzewo na jezdni;
● ul. Pomorska – drzewo na samochodzie;
● ul. Dębowa (2x) – drzewa na linii energetycznej, drzewo zerwało linię energetyczną;
● ul. Reymonta – drzewo na linii energetycznej;
● ul. Gołębia – drzewo wiszące nad domem;
● ul. Przecznica – drzewa blokujące przejazd;
● ul. Jaskółcza – drzewo przewrócone na budynek;
● ul. Narcyzowa – drzewo w poprzek drogi;
● ul. Nadwarciańska – złamane drzewo nad budynkiem;
● ul. Różana – drzewo w poprzek jezdni;
● ul. Azaliowa – drzewo w poprzek drogi;

CHâTEAUGIRON – TROCHĘ HISTORII

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

INFORMACJE

Oznaczenie
nieruchomości wg
działka nr 924/4, obręb Niwka, ark. mapy 9 pow. działki/pow. nieruchomości 0,0144 ha, użytek gruntowy
księgi wieczystej
Bi KW nr PO2P/00275121/3 z wpisem prawa własności na rzecz Miasta Puszczykowa
oraz katastru
nieruchomości
Opis
nieruchomości

Działka nr 924/4 położona jest w rejonie ul. Radosnej, jest niezabudowana, nieogrodzona,
posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Radosnej.

Przeznaczenie
nieruchomości
w miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
i sposób jej
zagospodarowania

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem 2MN – zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP,
ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10
i 12 – część A1, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa nr 357/18/VII z 16.10.2018 r.

Obciążenia
i zobowiązania
dotyczące
nieruchomości

W dziale III księgi wieczystej wpisana jest: bezterminowa służebność przesyłu na rzecz „AQUANET” S. A. z siedzibą w Poznaniu, ograniczona do korzystania z pasa gruntu na działce numer 924/4 o obszarze niezbędnym
do wykonania prac związanych z budową projektowanego kanału odwadniającego o średnicy 600 mm (sześćset milimetrów), zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do niniejszego aktu oraz korzystania z pasa gruntu,
położonego na działce numer 924/4, wzdłuż przebiegu projektowanego kanału odwadniającego o średnicy
600 mm (sześćset milimetrów), oznaczonego na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego aktu notarialnego,
ze strefą ochronną 5 m (pięć metrów) od granicy z działką oznaczoną na załączniku jako działka 924/1, o powierzchni zajęcia 70,2 m2 (siedemdziesiąt i 2/10 metrów kwadratowych), polegająca na: utrzymaniu i lokalizacji kanału odwadniającego o średnicy 600 mm (sześćset milimetrów), przesyle wody za pośrednictwem kanału
odwadniającego o średnicy 600 mm (sześćset milimetrów), dostępie do nieruchomości, w szczególności w celu
przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany uzbrojenia, w tym również wjazdu na tę nieruchomość
sprzętem, w celu wykonania czynności eksploatacyjnych i związanych z usuwaniem awarii.

Zbycie prawa własności w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
Uzasadnienie: Zbywana działka ze względu na swój areał może stanowić wyłącznie uzupełnienie zagospoForma i tryb zbycia
darowania nieruchomości sąsiednich; o jej nabycie mogą się ubiegać właściciele działek nr: 924/5, 924/10
i 924/11, obręb Niwka
Cena wywoławcza
nieruchomości
netto i warunki
płatności

33.800,00 zł netto
Zbycie następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o należny podatek VAT wg obowiązującej
w dniu sprzedaży stawki (aktualnie 23%).
Cena osiągnięta w przetargu płatna jest najpóźniej 1 dzień przed zawarciem umowy notarialnej.
5.000,00 zł

Wadium

Termin i miejsce
przetargu

Uwagi
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Należy wnieść do dnia 7 kwietnia 2022 r. na rachunek bankowy Miasta Puszczykowa w Banku PEKAO S.A.,
nr rachunku: 55 1240 1747 1111 0010 7176 6097.
Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu, w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium
wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny
należności, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz zbywcy.
12 kwietnia 2022 r., godzina 9:00, Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pokój nr 13
Wyznacza się termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 7 kwietnia 2022 roku
W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości położonych w Puszczykowie, oznaczonych jako działki nr: 924/5, 924/10 i 924/11, obręb Niwka, którzy wpłacą wadium w wysokości i w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu oraz zgłoszą pisemnie uczestnictwo w przetargu w terminie wyznaczonym w niniejszym
ogłoszeniu. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku osób prawnych - okazanie aktualnego dokumentu, z którego
wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej oraz dowodu tożsamości tego uczestnika. Osoba ustalona jako Nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne
i sądowe ponosi Nabywca. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany, co zostanie niezwłocznie podane do publicznej wiadomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej,
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki
Gruntami Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 oraz pod numerem tel. 61 89 83 730.

Andrzej Balceerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa
marzec 2022
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hâteaugiron, nasze bliźniacze miasteczko we Francji swą
nazwę zawdzięcza potężnemu zamkowi, którego mury
i wieże widoczne są z daleka. Dziś mieści się w nim merostwo,
liczne sale reprezentacyjne i wystawowe, a na obszernym dziedzińcu odbywają się uroczystości i festyny. Ale nie wszyscy
wiedzą, że Châteaugiron ma ponad tysiącletnią historię.
Pierwsza drewniana rycerska warownia stanęła tu
w XI wieku. Był bowiem rok 1008, gdy ówczesny książę Bretanii
w podzięce za wojenne zasługi przyznał 52 hektary ziemi rycerzowi o imieniu Anquetil. Rycerz ten wybudował fortecę wraz
z wieżą strażniczą dokładnie w miejscu, gdzie obecnie stoi zamek. Anquetil miał syna o imieniu Giron, który w 1066 r. wziął
udział w słynnej bitwie pod Hastings, gdzie wojska księcia Normandii Wilhelma Zdobywcy pokonały Anglosasów. (Dzieje tej
bitwy uwiecznione są na słynnej „Tkaninie z Bayeux”, którą
oglądaliśmy w czasie jednego z naszych powrotów z Bretanii).
W drugiej połowie XI wieku Giron zastąpił drewniany budynek konstrukcją z kamienia, tworząc w ten sposób pierwsze
fundamenty zamku, który od jego imienia zaczął się nazywać
Château-Giron.
W ciągu kolejnych wieków zmieniający się właściciele dobudowywali poszczególne części warowni. I tak w XII wieku powstała południowa ściana i absyda kaplicy zamkowej oraz
pierwsza wieża, a w XIV i XV wieku dobudowano do niej pozostałe - strażniczą, kardynalną i zegarową. W XV wieku podjęto
również budowę głównego budynku mieszkalnego, którego
wielkość fasady była wówczas tylko o połowę mniejsza niż
obecnie.
Od XII wieku wokół zamku zaczęto budować pierwsze
domy. Dzisiejsze ulice La Madeleine i Yaigne pokrywają się
z najstarszymi traktami jezdnymi.
Ten oddech średniowiecznej historii czuje się na każdym
kroku spacerując po zabytkowej części Châteaugiron, podziwiając ściany kamieniczek, w których kolorowe drewniane belki stykają się z szarym kamieniem, a każde okno i wiszący nad
ulicą balkon ozdobione są girlandami kwiatów.
Mieszkańcy dumni są ze swojego miasta, dbają o jego zabytkowy charakter, a we wrześniu 2009 roku hucznie i z rozmachem obchodzili tysiąclecie Châteaugiron. Dwa dni trwały
na zamku i wokół niego zabawy, biesiady, pokazy, turnieje rycerskie, a mieszkańcy przebrani w stroje ze średniowiecza mieli na teren festynu wstęp wolny.
Jak doszło do połączenia Puszczykowa i Châteaugiron
więzami przyjaźni?
Cofnijmy się znów do historii, choć już nie aż tak odległej.
Gdy w grudniu 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny François Régis Hutin, dyrektor ‚‚Ouest-France”, największego francuskiego dziennika regionalnego, wychodzącego
w Rennes w Bretanii, skierował do czytelników apel o pomoc
dla Polaków. Przy gazecie powstało wówczas stowarzyszenie
‚‚Ouest-France-Solidarité”, które wzięło na siebie odpowiedzialność za dostarczanie do Polski napływających darów i pieniędzy. Przez 12 kolejnych lat dziennik ‚‚Ouest-France” nieprzerwanie niósł pomoc Polsce, działając niczym instytucja charytatywna. Gazeta systematycznie informowała czytelników
o trudnej sytuacji w naszym kraju, organizowała zbiórki darów,
ich segregację, ustalała miejsca docelowe i daty transportu,
przeprowadzała zbiórki pieniędzy na pokrycie kosztów transportu oraz załatwiała wszelkie formalności. W sumie ludzie
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z ‚‚Ouest-France” wysłali do Polski w latach 1982–1994,
136 tirów z ponad 5000 ton darów od czytelników (średnio
jedna ciężarówka co miesiąc przez 12 lat). Kierowcy tych tirów
rekrutowali się także spośród mieszkańców Châteaugiron.
Pod koniec sierpnia 1989 Pierre Méhaignerie przewodniczący Rady Departamentu Ille-et-Vilaine podczas pobytu
w Polsce spotkał się z Lechem Wałęsą. Efektem rozmowy obu
panów było ustalenie, że najważniejszym zadaniem na przyszłość jest ułatwienie wejścia byłych krajów bloku wschodniego do Unii Europejskiej.
Tak więc w 1989 roku miasto Rennes, Rada Departamentu
Ille-et-Vilaine i dziennik ‚‚Ouest-France” założyły Association
Ille-et-Vilaine/Pologne (obecnie Association Bretagne Pologne), pod przewodnictwem generała Pierre’a de Tonquédec.
W roku następnym w Poznaniu utworzono Fundację Poznań–Ille-et-Vilaine.
W latach dziewięćdziesiątych w Rennes i wielu mniejszych
miastach Bretanii odbywały się liczne szkolenia dla samorządowców, menadżerów przedsiębiorstw, nauczycieli języka
francuskiego oraz innych grup zawodowych z Wielkopolski.
Około 1800 przedstawicieli samorządu terytorialnego wzięło
udział w tych szkoleniach, a w wymianie pomiędzy gminami
i szkołami uczestniczyło ponad 10 tysięcy uczniów. W ten sposób powstały partnerstwa miast Bretanii i Wielkopolski.
Radni Miasta Puszczykowa wyjechali do Bretanii na zaproszenie władz departamentu Ille-et-Vilaine w 1990 roku. Wzięli
udział w szkoleniu na temat roli władzy samorządowej w życiu
demokratycznego społeczeństwa oraz odwiedzili właśnie
Châteaugiron. W lipcu następnego roku władze Châteaugiron
gościły w Puszczykowie i podczas tej wizyty zaprosiły grupę
puszczykowskiej młodzieży do Bretanii. Oficjalne porozumienie o partnerstwie obu miast podpisane zostało w 1997 roku
w Puszczykowie, a przypieczętowane w 1998 roku w Châteaugiron. W ten oto sposób zainicjowana została formalnie ukonstytuowana wymiana pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich, która z powodzeniem kontynuowana jest aż do chwili
obecnej. Dla prowadzenia działań zmierzających do zacieśnienia współpracy społeczności obu zaprzyjaźnionych miast powstało w 1999 roku Stowarzyszenie Puszczykowo – Châteaugiron, a odpowiednikiem w Bretanii jest Associacion Châteaugiron – Puszczykowo (Pologne).
W lipcu 2018 roku podczas kolejnej wizyty mieszkańców
Puszczykowa w Châteaugiron obchodziliśmy bardzo uroczyście
20-lecie naszej współpracy.

Małgorzata Derengowska
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ogłasza I przetarg ustny ograniczony na zbycie
niezabudowanej nieruchomości położonej w Puszczykowie:

jubileusz 25-lecia partnerstwa Châteaugiron i puszczy kowa

INFORMACJE
Okres pandemii zachwiał cykliczność naszych osobistych
kontaktów, ale zupełnie nie zmienił naszych przyjaznych uczuć,
wspomnień, które żyją w nas, tych radosnych, szczęśliwych podróży, spotkań z przyjaciółmi, wzajemnego poznawania kultury
i splatającej się historii.
Historia Polski często łączy się z historią Francji, dlatego
podczas naszych podróży zwracaliśmy uwagę na wszystkie elementy łączące oba narody – w walce zbrojnej, kulturze i sztuce.
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Każdy rok, każda wizyta była inna...
Rok 2011 miał swojego bohatera –- Jean Claude Louis –
emerytowany strażak
– postanowił na rowerze samotnie pokonać
1800km – odległość
dzielącą Puszczykowo-Châteaugiron.
J. C. Louis chciał
w ten sposób uhonorować naszą długoletnią przyjaźń, a my byliśmy bardzo dumni, że
mamy tak wspaniałego
przyjaciela, który dla
przyjaźni poniósł tak
wielki trud.
Rok 2015 – był okazją
do świętowania i zaraJean Claude Louis
zem do podziękowania
Annick Voultier za jej
zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia i za pomoc organizowaną w latach 80-tych.
Pani Annick przez 22 lata jako prezes Stowarzyszenia była
motorem większości działań związanych z Partnerstwem
Miast, a Puszczykowo w uznaniu jej wielkich zasług nadało tytuł
„Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa”.
Châteaugiron to małe miasteczko o 1000-letniej historii.
Bretania była samodzielnym księstwem do XIV wieku, dopiero
ślub księżnej Anny Bretońskiej z królem Francji związał na zawsze Bretanię z Francją. Bretończycy nigdy nie oddali swojej
wolności, kultury, muzyki i własnego języka - wartości opartych
na celtyckich korzeniach - w dowcipny sposób potrafią określić
wzajemne relacje z Francją.
Bretania jest pełna niespodzianek, zawsze zaskakiwała nas
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czymś nowym – zamkami nad Loarą, pięknymi widokami na
wybrzeżu różowych granitów, gdzie odkryliśmy, że najpiękniejszy zamek zbudował w XIX wieku Polak Bruno Abakanowicz,
niezwykłymi pomnikami, których twórcami są Polacy. W Nantes podziwialiśmy ciekawy pomysł, jak można zamienić zamkniętą już stocznię w Park Maszyn. Twórcy zainspirowani fantazją
Leonarda da Vinci
zamienili żurawie
i dźwigi portowe
w Wielkiego Słonia lub w Karuzelę
Morskich Światów.
Bretończyc y
z dumą pokazywali nam swoją małą
ojczyznę, po wielu
latach walki o odrodzenie narodowe i kulturowe
W Bretanii wszystko jest dobre
i pomimo wielu lat
prześladowań kultury bretońskiej
zdołała ona się odrodzić, a nawet przeżywa swój renesans.

INFORMACJE

Przyjaźń jest
najpiękniejszym
ze wszystkich
prezentów, jakimi
możemy zostać
obdarowani

Organizowaliśmy mecze piłkarskie młodzieży, konkursy rysunkowe i filmowe, zwiedzaliśmy miasta i małe urokliwe miasteczka, ale to czas spędzony wspólnie był największą wartością. Nasi gospodarze dostarczali nam niezwykłych atrakcji
i zawsze zaskakiwali nas swoim przywiązaniem, serdecznością, dowodami przyjaźni. Podczas bretońskich wieczorów nie
mogło zabraknąć lokalnych przysmaków, dobrego wina, cydru
i... tańców.
Taniec dla Bretończyków to wielka miłość, tańczą wszędzie
- w domu, na placach, nie ma żadnej uroczystości bez tańca,
jest poczuciem wspólnoty osób, które razem śpiewają, grają
i tańczą. Bretończycy nigdy nie tańczą parami, jest to taniec
w rzędach lub w kręgach. Zawsze byliśmy zapraszani do wspólnej zabawy, lecz niestety nie udawało nam się osiągnąć w tańcu tej perfekcji, którą osiągali nasi gospodarze. Natomiast
śpiew był naszą silniejszą stroną. „Hej, Hej sokoły” to ulubiona
piosenka Bretończyków, wzmocniona cydrem i calvadosem
kończyła każde nasze wieczorne spotkanie.
W Bretanii co roku odbywa się około stu spotkań z udziałem nawet kilku tysięcy muzyków i tancerzy, tzw. /Fest Noz/.
Fest Noz jest tradycją, która odzwierciedla tożsamość i ciągłość kultury bretońskiej i zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości w 2012 r.

Europa bez granic
25 lat to piękny jubileusz, widzieliśmy jak lata spędzone
razem zmieniły nasze wzajemne postrzeganie, jak wiele mogliśmy sobie przekazać, poznaliśmy Bretanię, ale i nasz kraj widziany oczami Francuzów, jak wielkie zmiany zbliżyły nas do
rodziny europejskiej. Początkowo były to stosunki formalne,
z czasem zrodziła się wielka przyjaźń, gdzie różnice kulturowe
i językowe nie mają już znaczenia. Historia naszej działalności,
nieprzerwana od
25 lat, jest dowodem
aktywności mieszkańców, ale też pomocy ze
strony Urzędu Miasta,
jest przykładem mądrego partnerstwa i ucieleśnieniem idei integracji europejskiej.
Rok 2013 był rokiem „EUROPA BEZ
GRANIC” i odwołując
się do tego tytułu przekonaliśmy się, że dla
mieszkańców PuszczyFrancja jest małym krajem leżąkowa i Châteaugiron
cym pomiędzy Bretanią i Belgią
naprawdę nie ma żadnych granic.
„Bretania kusi... nęci... pociąga... i zaskakuje...”, a więc zapraszamy do Châteaugiron.

SPORT

W

tym roku mija 25 lat od podpisania umowy
o Partnerstwie Miast pomiędzy Châteaugiron i Puszczykowem, tak niedawno świętowaliśmy obchody 20-lecia, a już mija następne 5 lat.

tekst: Elżbieta Mikołajczyk
rysunki: Maria Gostylla- Pachucka
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Medalowe mistrzostwa Juvenii
uzyskał 6,73 m. Wynik ten zapewnił mu 6 miejsce. Oscar Piłat
(U20) w trójskoku uzyskał 12,97 m, co dało mu 13 miejsce.
W tym sezonie Oscar uzyskał już dużo lepszy wynik - 13,82 m.
Jest to prognoza na przyszłe jeszcze lepsze wyniki. Jakub Napierała (U20) w drugiej serii biegu na 1500 m, uzyskał bardzo
dobry czas - 4,00,08 , co dało mu 7 miejsce. Jagoda Musielak
(U20) po raz drugi w tym sezonie poprawiła rekord życiowy na
1500 m, z czasem - 4,44,48 zajęła 8. miejsce. Hanna Sobańska
(U18) w debiucie na MP skoczyła 159 cm plasując się na 8 miejscu. Martyna Trocholepsza w biegu na 400 m z czasem 59,22 s
wyrównałą swój rekor życiowy.
To jeden z najlepszych występów Juvenii na halowych MP.
Składamy serdeczne gratulacje zawodnikom i trenerom Jarosławowi Jagaciakowi, Lucynie Chmielarz, Marcinowi Gościniakowi i Bernadetcie Łuczak. BRAWO JUVENIA

N

a przełomie stycznia i lutego drużyny Lasu Puszczykowo
rozpoczęły przygotowania do rozgrywek rundy wiosennej, organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
WZPN. Las Puszczykowo zgłosił cztery drużyny: skrzatów,
młodzików, trampkarzy i zespół seniorów. Ten ostatni poprowadzi nowy trener Sebastian Maćkowski. Poza trenerem do
zespołu dołączyło kilku nowych zawodników, którzy wzmocnią drużynę. Pierwsze spotkanie w Puszczykowie zespół rozegra 9 kwietnia o godz. 16:00. Przeciwnikiem będzie Luboński 1943 Luboń.
W tym sezonie drużyna trampkarzy swoje mecze będzie
rozgrywała w roczniku 2007 i młodszym. W rozgrywkach wystartują z poziomu III ligi okręgowej, a swój pierwszy mecz
w Puszczykowie rozegrają 9 kwietnia o godz. 12:30.
Zespół młodzików, rocznik 2010 i młodsi, swój pierwszy
mecz w Puszczykowie rozegra 2 kwietnia z drużyną Red Box
Suchy Las.
Nasi najmłodsi zawodnicy, skrzaty rocznik 2014 i młodsi,
swoje rozgrywki prowadzą w formie turniejowej, bez weryfikacji wyników, gdzie liczy się dobra zabawa.
Z klubem związane są jeszcze zespoły Oldboys Puszczykowo i Nestor 50+. W dużej większości są w nich osoby, które

w przeszłości zasilały drużyny K.P Lasu. Obecnie biorą czynny
udział w treningach oraz w wszelakich turniejach.
Wszelkie aktywności, w których klub bierze udział, nie
były by możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe Miasta Puszczykowo, za co serdecznie dziękujemy.
Gorąco zachęcamy do kibicowania!
Do zobaczenia na trybunach!

Miron Skołuda

Fot. Miron Skołuda

W

spaniałymi sukcesami zawodników puszczykowskiej Juvenii zakończyły się Halowe Mistrzostwa Polski w Rzeszowie. Julia Dziamska (U20) zdobyła dwa krążki na tych mistrzostwach, brązowy w biegu na 60 m z nowym rekordem
życiowym 7,54 s oraz srebrny na swoim koronnym dystansie
200 m. Z fantastycznym czasem i także nowym rekordem życiowym 24,03 s Julia Nobik (U18) zdobyła w pięcioboju srebro.
Julia podczas tego startu ustanowiła dwa rekordy życiowe na
60 m pł 9,31 s w pchnięciu kulą 10,58 m. Natalia Pachocka
wywalczyła swój pierwszy medal na MP, po zaciętej walce na
dystansie, rzutem na taśmę, zdobyła brąz wyprzedzając rywalkę o 0,03 s na dystansie – 2000 m. Oliwer Jankowski (U20)
w biegu eliminacyjnym na 60 m p. pł uzyskał czas 8.35 s, co
dało mu awans do Finału B, który pewnie wygrał z nowym rekordem 8,30 s. Oliwer rywalizował także w skoku w dal, gdzie

KP LAS przygotowuje się do sezonu

SPORTOTEKA MIKST CUP

walentynkowy turniej mölkky

12

lutego na kortach w Sportotece odbył się Walentynkowy Turniej w Mölkky. W turnieju spotkało się 7 par,
a rozgrywki odbywały się w systemie każdy z każdym – mecz
i rewanż (możliwe wyniki zwycięstwo, remis lub porażka),
a o zwycięstwie decydowały małe punkty w bezpośrednim
starciu dwóch najlepszych drużyn! Zwyciężyli Monika Szalaty
i Michał Pawlak, drugie miejsce Monika Skoracka i Tomek
Skoracki, trzecie miejsce ex aequo Maria Michałowska
i Piotr Michałowski oraz Olena Domagała i Waldemar Domagała! Dziękujemy za udział wszystkich drużyn, trzeba przy-

znać że mecze były bardzo zacięte. Zwycięzcy otrzymali oczywiście statuetkę w kształcie serca oraz tort w takim też kształcie. Mamy nadzieję, że podobny turniej uda się nam kiedyś
powtórzyć!

lutego odbył się kolejny turniej z cyklu SPORTOTEKA MIKST
CUP, podczas którego gościliśmy na naszych kortach także
pary spoza Puszczykowa.
Cieszy nas, że z turnieju na turniej poziom uczestników jest
na coraz wyższym poziomie, tym bardziej że od lat dbamy, aby
turnieje mikstowe w Sportotece były na poziomie zaawansowanym i Pro. Nie sposób nie wspomnieć także o naszym głównym sponsorze — Carrera Cars Team — który na każdym turnieju mikstowym w Sportotece funduje dla uczestników nagrody o wartości 2700 zł w postaci voucherów. Jest to dodatkową
zachętą do bardziej zaciętej rywalizacji.
Gratulujemy finalistom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za sportową rywalizację i wspaniałą atmosferę i zapraszamy na następne nasze turnieje.
Do zobaczenia na kortach Sportoteki.

walentynki na lodowisku

Dzień zakochanych można spędzić także na sportowo.
W tym roku w Walentynki wszyscy chętni mogli poślizgać
się na sztucznym lodowisku SPORTOTEKI parami w cenie
jednego biletu.
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rolowanie i stretching

W lutym w Sportotece odbyły się warsztaty „Rolowanie
i Stretching”, których celem było zwiększenie elastyczności mięśni oraz ruchomości w stawach. Warsztaty prowadzone są cyklicznie w Sportotece. Już niedługo kolejna
edycja, dlatego zachęcamy do śledzenia aktualności na FB
i Instagramie oraz www.sportoteka.eu
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