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SAMORZĄD

grudnia 2021 r. świętowaliśmy 103. rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. Miała ona szczególny charakter, bowiem w 2021 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i świętem narodowym w hołdzie
bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918–
1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej.
W Puszczykowie obchody tradycyjnie rozpoczęliśmy od złożenia kwiatów i zniczy pod pomnikiem puszczykowskich Powstańców Wielkopolskich. Na rynku stanął posterunek Straży
Ludowej przygotowany przez członków Stowarzyszenia Pasjonat z Kórnika. Moim zdaniem takie „żywe lekcje historii” znakomicie oddają atmosferę przedstawianych wydarzeń, są one też
bardzo lubiane przez najmłodszych. Dodatkową atrakcją było
udostępnienie gry „Puszczykowskie tropy Powstania Wielkopolskiego”, w którą można było zagrać poprzez aplikację
w telefonie (szczegóły str. 10). Gra jest cały czas aktywna, a że
jej ukończenie związane jest z koniecznością znalezienia kilku
punktów w naszym mieście, udział w niej wiąże się dodatkowo
z solidną porcją spaceru. Natomiast dla wszystkich, którzy
chcieli spędzić czas aktywniej przygotowaliśmy możliwość skorzystania ze sztucznego lodowiska przy Sportotece. 27 grudnia
można było ślizgać się za darmo, a ponadto dla chętnych do
dyspozycji byli instruktorzy jazdy na łyżwach. Piękna, prawdziwie zimowa aura, jaka panowała w święta Bożego Narodzenia
w naszym mieście, zachęcała do spacerów, a najmłodszych do
jazdy na sankach. Pozostając przy obchodach rocznicy wybuchu powstania dziękuję wszystkim puszczykowianom, którzy
uczestniczyli w pisaniu petycji w sprawie ustanowienia rocznicy
wybuchu Powstania ogólnopolskim świętem (drukowaliśmy je
m.in. w sierpniowym wydaniu Echa Puszczykowa). To, że rocznica wybuchu naszego zwycięskiego powstania zyskała wymiar
ogólnokrajowy to także Państwa zasługa.
W tym numerze prezentujemy sylwetki młodych puszczykowian nagrodzonych przez Radę Miasta za swoje osiągnięcia. Wręczając nagrody laureatom olimpiad, uczniom osiągającym wspaniałe wyniki w dziedzinach artystycznych, a także
sportowcom zawsze jestem z nich bardzo dumny. To jak wielu naszych młodych mieszkańców może poszczycić się tak
wspaniałymi wynikami to dla mnie najlepszy dowód na to, że
w naszym mieście znajdują oni odpowiednie warunki do rozwijania swoich talentów i pasji. Ze swej strony zapewniam, że
jako samorząd dokładamy wszelkich starań, aby baza i oferty
oświatowe naszych placówek były jak najlepsze. Pragnę
wszystkim laureatom, a także rodzicom i opiekunom jeszcze
raz gorąco pogratulować.
Koniec roku to tradycyjnie czas, kiedy Rada Miasta pracuje
nad projektem budżetu przedłożonym przez burmistrza.
Budżet został uchwalony na sesji, która odbyła się 21 grudnia.
Niestety, jak mówiłem już w wywiadzie w grudniowym wydaniu Echa, ten rok będzie bardzo trudny. Zmiany wprowadzone
w ramach Polskiego Ładu oraz wcześniejsze zmiany ustaw po-

datkowych, a także wysoka inflacja i radykalne podwyżki cen
energii i gazu spowodowały, że w budżecie na 2022 r. musieliśmy ograniczyć środki na finansowanie wielu działalności. Nie
oznacza to, że w 2022 r. w naszym mieście nie będą realizowane inwestycje. Jak można zobaczyć w tabeli wydatków inwestycyjnych prezentowanych na str. 7 w 2022 r. będziemy kontynuowali budowę ulic i oświetlenia ulicznego. W 2022 r. rozpoczniemy również budowę budynku komunalnego oraz budynku socjalno-sportowego przy ul. Kościelnej wraz z wymianą
płyty głównej boiska. Realizacja tych inwestycji będzie możliwa dzięki bardzo dobremu wykonaniu budżetu z 2021 r. oraz
przyznanym dofinansowaniom.
Chcę także podkreślić, że nawet przy tych trudnych uwarunkowaniach będziemy kontynuować nasze projekty związane z szeroko pojętą ochroną środowiska. Mogę zapewnić, że
nie zabraknie środków na dopłaty z budżetu Miasta na wymianę starych pieców na nowoczesne systemy grzewcze, na ten
cel w budżecie zabezpieczyliśmy 600 tys. zł.
Początek roku to także czas wypełniania deklaracji podatkowych. Od wielu lat gorąco proszę i zachęcam wszystkich
mieszkańców, którzy nie rozliczają jeszcze podatku PIT w naszym mieście, aby składając w Urzędzie Skarbowym deklarację
PIT za 2021 r. jako miejsce zamieszkania wskazali Puszczykowo.
To dla finansów Miasta fundamentalna sprawa, a każdy rozliczony tu PIT to dodatkowe pieniądze, które będziemy mogli
przeznaczyć m.in. na budowę dróg, chodników, oświetlenia,
oświatę, kulturę i sport, czyli bardzo ważne dla mieszkańców
zadania. Niestety zdarza się, że w trakcie spotkań z nowymi
mieszkańcami dowiaduję się, że pomimo zamieszkania w Puszczykowie podatek rozliczają oni w poprzednim miejscu zamieszkania. Jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Szanowni
Państwo, nasze Miasto rozwija się przede wszystkim z wpływów z podatku PIT, każdy podatek rozliczony w Puszczykowie
jest bardzo ważny, szczególnie teraz, gdy zmiany przepisów
wprowadzone w ramach Polskiego Ładu spowodowały tak drastyczne pogorszenie naszej sytuacji finansowej.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 35. SESJI rady miasta puszczY kowa PRZEPROWaDZoNEJ 21 XII 2021 R.

UCHWAŁA NR 338/21/VIII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021
Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020
r.
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta
Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII
z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 2 lutego 2021 r. poz. 934)
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 256.526,22 zł do kwoty
63.544.198,36 zł, w tym zwiększa się
dochody bieżące o kwotę 256.526,22 zł
do kwoty 61.651.990,24 zł;
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 256.526,22 zł do kwoty
57.465.121,36 zł, w tym zwiększa się
wydatki bieżące o kwotę 256.526,22 zł
do kwoty 52.603.121,36 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 4 wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały;
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6) w § 4 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „§ 4.2 Środki finansowe otrzymane
z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19
w kwocie 340.018,08 zł przeznacza się
na następujące zadania:
1) kwotę 36.046 zł na ochronę
zdrowia (wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, funkcjonowaniem infolinii, działaniami promocyjnymi szczepień przeciwko COVID);
2) kwotę 53.472,08 zł na wydatki
związane z programem Wspieraj
Seniora;
3) kwotę 250.500 zł na rozwój
szkolnej infrastruktury – „Laboratoria
przyszłości”.
Uzasadnienie:
Dochody
1. W dziale 801: Wprowadzono środki w kwocie 250.500 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu pn.: „Laboratoria przyszłości”.
2. W dziale 851: Zwiększono o kwotę
50 zł dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.
3. W dziale 853: Zwiększono o kwotę
1.776,22 zł dotację na realizację projektu pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą”.
4. W dziale 855: Wprowadzono środki w kwocie 4.000 zł z Funduszu Pracy
na realizację Programu Asystent
Rodziny.
5. W dziale 900 zwiększono o kwotę
200 zł dochody z WFOŚiGW na obsługę
Programu Czyste Powietrze.
Wydatki
1. W rozdziale 80101: Wprowadzono
wydatki w kwocie 250.500 zł na zakup
infrastruktury szkolnej w ramach projektu pn.: „Laboratoria przyszłości”.
2. Dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej w rozdziałach 80101, 80150,
85401.
3. W rozdziale 75702 zwiększono
o kwotę 1.776,22 zł wydatki na obsługę
długu.
4. W rozdziale 90005 zwiększono
wydatki o kwotę 200 zł na obsługę Programu Czyste Powietrze.
5. W rozdziale 85195 zwiększono
wydatki o kwotę 50 zł na organizację
transportu osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do punktów
szczepień.
6. W rozdziale 85504 zwiększono

wydatki o kwotę 4.000 zł na realizację
Programu Asystent Rodziny.
7. Dokonano przesunięcia dotacji dla
BMCAK w kwocie 40.000 zł z rozdziału
92109 do rozdziału 92116.
UCHWAŁA NR 339/21/VIII
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2022-2029.
§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę
Finansową Miasta Puszczykowa na lata
2022-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1
do uchwały.
§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć
planowanych do realizacji w latach
2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2
do uchwały.
§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza
Miasta do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do
uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy;
3) do dokonywania zmian limitów
zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego
z udziałem środków europejskich albo
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, w związku ze
zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą
wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta
do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA
PUSZCZYKOWA NA ROK 2022 NR
340/21/VIII Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 R.
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta w wysokości
52.105.035 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.
1, obejmują:
1) dochody bieżące w wysokości
46.000.000 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości
6.105.035 zł.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatkó w b u d że t u M i a s t a w w y s o ko ś c i
62.805.035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
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2. Wydatki, o których mowa w ust. 1,
obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości
46.000.000 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości
16.805.035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się deficyt budżetu Miasta
w wysokości 10.700.000 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków, jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w wysokości 9.060.000 zł;
2) emisji obligacji komunalnych
w wysokości 1.640.000 zł.
§ 3. 1. Określa się dochody z tytułu
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240.000
zł, w tym z tytułu opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 40.000 zł.
2. Określa się wydatki na realizację
zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani
w wysokości 240.000 zł.
§ 4. Określa się dochody z tytułu
opłat i kar, o których mowa w art. 402
ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony środowiska, w wysokości 1.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych - zmiana systemu ogrzewania z węglowego
na proekologiczne).
§ 5. Określa się dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w w ysokości 1.000.000 zł
i przeznacza się je na zadanie pn.: „Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego wraz z modernizacją boiska piłkarskiego i budową oświetlenia”.
§ 6. Wyodrębnia się dochody
i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i in–

nych zadań zleconych Miastu ustawami
w wysokości 4.652.364 zł.
§ 7. W planie dochodów i wydatków
budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.348.900 zł.
§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 9. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości
13.060.000 zł, w tym przychody z tytułu:
1) wolnych środków, jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych – 9.060.000 zł;
2) emisji obligacji komunalnych –
4.000.000 zł.
2. Ustala się łączną kwotę rozchod ó w b u d że t u M i a s t a w w y s o ko ś c i
2.360.000 zł.
§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną
w wysokości 200.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.137.935 zł, w tym na:
1) wydatki bieżące w wysokości
380.000 zł, w tym na:
a) realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości
130.000 zł,
b) wydatki oświatowe w wysokości
240.000 zł,
c) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości
757.935 zł, w tym na:
a) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł,
b)wydatki związane z budżetem
obywatelskim w wysokości 250.000 zł,
c) wkład własny do projektów w wysokości 357.935 zł,
d) pozostałe wydatki majątkowe
w wysokości 140.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań
z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 9.000.000 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek
oraz emisji papierów wartościowych na
pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego deficytu budżetu Miasta
do kwoty 5.000.000 zł;
2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zadań
i grup wydatków, o których mowa w art.
236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych;
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień
do dokonywania zmian planu wydatków
w ramach działu klasyfikacji budżetowej
z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie
pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych
z budżetu środków europejskich;
5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę rachunku bankowego Miasta.
§ 13. Ustala się kwotę 500.000 zł, do
której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
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UCHWAŁA NR 337/21/VIII
w sprawie: Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
§ 1. Uchwala się Miejski Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 stanowiący
Załącznik do niniejszej uchwały.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 41 ust.
1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej
osób uzależnionych od alkoholu należy
do zadań własnych gminy. Realizacja powyższego zadania prowadzona jest
w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholow ych, uchwalanego corocznie
przez radę gminy. Art. 10 ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, że realizacja zadań związanych
z przeciwdziałaniem narkomanii jest
prowadzona w postaci uchwalanego
przez radę gminy Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

SESJA W STYCZNIU
Informujemy, że 36. sesja Rady Miasta Puszczykowa, odbędzie się 18.01.2022 r. o godz. 17.00. Sesja zostania 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: http:www.puszczykowo.pl/sesja.
Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń komisji Rady Miasta i terminy dyżurów radnych znajdują się na tablicach
ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Miasta: www.puszczykowo.pl.
Informacje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: biurorady@puszczykowo.pl.
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PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK
Nazwa zadania

Plan w zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Pomoc finansowa na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja

50 000

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Wczasowej
Wykonanie dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych
w ciągu drogi powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną
ul. J.I. Kraszewskiego

50 000

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
PUSZCZYKOWA, W TYM:

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
PUSZCZYKOWA, W TYM:

dochody
majątkowe - 6 105 035 zł

wydatki
majątkowe - 16 805 035 zł

dochody
bieżące - 46 000 000 zł

wydatki
bieżące - 46 000 000 zł

140 000

Drogi publiczne gminne
Program budowy i modernizacji dróg, chodników, parkingów i kanalizacji deszczowej na terenie Miasta,
w tym: modernizacja ul. Leśnej; przebudowa linii energetycznej na ul. Szpitalnej (usunięcie kolizji); budowa
ul. Konopnickiej; budowa ul. Radosnej; budowa ul. Zalesie; budowa ul. Powstańców Wlkp. (odcinek między
ul. Bolesława Chrobrego a Magazynową) wraz z boczną; budowa ul. Sportowej, wykup gruntów, wykonanie
dokumentacji technicznych

8 780 000

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Budowa budynku komunalnego przy ul. Nadwarciańskiej 11B

2 200 000

Modernizacja/budowa budynków komunalnych, w tym: modernizacja ogrzewania na gazowe w budynku
komunalnym przy ul. Wysokiej 24; modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Poznańskiej 4; modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy
ul. Wysokiej 22; modernizacja budynku komunalnego przy ul. Niwka Stara 8a

660 000

razem 52 105 035 zł

razem 62 805 035 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urząd Miejski

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozbudowa monitoringu miejskiego

100 000

RÓŻNE ROZLICZENIA
757 935

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

OŚWIATA I WYCHOWANIE
100 000
100 000

Zadania inwestycyjnie w Szkole Podstawowej nr 1
Zadania inwestycyjnie w Szkole Podstawowej nr 2

POMOC SPOŁECZNA
50 000

Wykonanie dokumentacji technicznej nowej siedziby MOPS

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Budowa schodów nad Wartą

40 000

Rozbudowa placów zabaw i miejsc rekreacji
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

30 000

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczne)

600 000

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Program budowy i modernizacji oświetlenia ulic, placów i parkingów, w tym: modernizacja oświetlenia
ulicznego będącego własnością Spółki Enea; budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lodowcowej; budowa
oświetlenia ulicznego na ul. Rumiankowej; budowa oświetlenia na ul. Myśliwskiej; budowa oświetlenia
ulicznego na ul. Gwarnej (boczna); budowa oświetlenia na ul. Sowiej; budowa oświetlenia ulicznego na
ul. Dąbrowskiego od Radosnej do lasu; budowa oświetlenia ulicznego na ul. Langego od Kasztanowej do
Marcinkowskiego; wymiana oświetlenia na Rynku; wykonanie dokumentacji technicznych

700 000

KULTURA FIZYCZNA
Obiekty Sportowe
Budowa zaplecza szatniowego na Orliku przy ul. Nowe Osiedle

400 000

Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego wraz z modernizacją boiska piłkarskiego i budową
oświetlenia

RAZEM
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MOżna już składać wnioski o dodatek osłonowy

947 100

1 100 000

16 805 035
ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2022

M

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie informuje, że w dniu 4 stycznia 2022 r. weszła w życie
ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami
będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego
przeciętne miesięczne dochody w rozumieniu
art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo
1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
► jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma rocznie 400/500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy
2100 złotych,
► gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma rocznie 600/750
zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych
miesięcznie na osobę,
► gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma rocznie
850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy
1500 złotych miesięcznie na osobę,
► gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma rocznie
1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
* Kwota dodatku osłonowego w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub
piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.
Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie
tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek
ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium
dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana
o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych
dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2022

Gospodarstwo domowe tworzą:
• osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca
(gospodarstwo domowe jednoosobowe),
• osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Rok bazowy w zakresie badanego dochodu :
• dla wniosków złożonych do 31-07-2022 r. jest to rok
2020
• dla wniosków złożonych po 31-07-2022 r. jest to rok
2021
Wniosek
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek
najpóźniej do 31 października 2022 roku. Wnioski można
składać elektronicznie (zgodnie z ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną – nie mailowo, ale uwierzytelnione przez profil zaufany lub opatrzone certyfikowanym podpisem elektronicznym), listownie lub osobiście w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Wysokiej 1
w Puszczykowie. Wniosek musi wpłynąć do ośrodka najpóźniej dnia 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym
terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
W y p ł a t a d o d a t kó w b ę d z i e r e a l i zo w a n a zg o d n i e
z art. 2 ust. 8 ustawy o dodatku osłonowym, który stanowi,
że dodatek osłonowy przysługuje osobom, o których mowa
w ust. 1, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r.
W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, złoży wniosek o w y p ł at ę d o d at ku o sł o now e g o późnie j niż na
2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu
tego dodatku.

SAMORZĄD

SAMORZĄD

E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Puszczykowa - zwiększenie dostępności mieszkańców do
e-usług

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie
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W

szóstej edycji puszczykowskiego budżetu obywatelskiego zwyciężył projekt miejski pn. „Modernizacja i rozbudowa boiska do buli i przystosowanie go do gry w mölkky” oraz
projekt zielony pn. „ZIELONA SALA – altana do realizacji zajęć
na świeżym powietrzu”.
Statystyki wyglądały następująco, w sumie oddano 452 głosy. Za pośrednictwem strony internetowej zagłosowało 371
osób, a tradycyjnie na papierze 81.
Lp.

Nazwa projektu

Liczba
głosów

PROJEKTY ZIELONE
1

„EKODORADCA – pomoże Tobie wygrać ze
smogiem”

128

2

ZIELONA SALA – altana do realizacji zajęć na
świeżym powietrzu

324

PROJEKTY MIEJSKIE
3

Modernizacja i rozbudowa boiska do buli
i przystosowanie go do gry w mölkky

269

4

Naśnieżanie górki saneczkowej

183

SAMORZĄD

Projekt zielony pn. „ZIELONA SALA – altana do realizacji
zajęć na świeżym powietrzu” to inwestycja zlokalizowana
w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1, na terenie rekreacyjno-sportowy przy hali widowiskowo-sportowej. „Celem projektu
jest umożliwienie realizacji zajęć na świeżym powietrzu,
w szczególności dla dzieci i młodzieży pobliskiej szkoły, przedszkola, a także zajęć dodatkowych m.in. w ramach świetlic oraz
podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych. Kluczowym aspektem inicjatywy jest umożliwienie spędzenia wolnego czasu na świeżym
powietrzu bez względu na warunki pogodowe i korzystanie z
walorów miasta wszystkim zainteresowanym. ZIELONA SALA
to idealne miejsce do spędzenia czasu w pięknym Puszczykowie blisko drzew, zieleni i przyrody. Miejsce to może się stać
dodatkowym punktem na mapie Puszczykowa, w którym realizowane będą mogły być różnego typu zajęcia. Z ZIELONEJ SALI
korzystać będą zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli pragnący
aktywnie spędzać czas, brać udział w różnych wydarzeniach”.
ZIELONA SALA będzie przeznaczona do realizacji, m.in.:
- zajęć aktywizujących dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
w tym seniorów
- kina plenerowego
- zajęć dydaktycznych, w szczególności z pobliskiej szkoły
oraz przedszkola
- zajęć świetlicowych
- zajęć harcerskich

- zajęć integracyjnych dla grup, w tym klasowych
- uroczystości okolicznościowych,
- spotkań na potrzeby organizacji rozgrywek sportowo–
rekreacyjnych
- rozgrywek i spotkań planszówkowych
- innego aktywnego spędzania wolnego czasu
Na projekt miejski pn. „Modernizacja i rozbudowa boiska
do buli i przystosowanie go do gry w mölkky” zagłosowało 269
osób. Należy podkreślić, że „mölkky w Puszczykowie integrują
osoby w różnym wieku, a sama gra jest tylko pretekstem do
wyjścia z domu i spotkania się. W Puszczykowie działa klub
Puszczyki Mölkky Puszczykowo. W turniejach i zawodach różnej rangi do Puszczykowa przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski.
W ramach spotkań na „bulach” (boisko przy ul. Kościelnej) staraliśmy się organizować rozgrywki ligowe, ale ze względu na
ilość chętnych zawodników musieliśmy przenosić nasze rozgrywki na orlik czy na trawę, gdzie warunki niestety są dużo
gorsze. Rozbudowa boiska do wskazanych rozmiarów pomoże
nam organizować profesjonalne spotkania w miejscu, które
jest odwiedzane przez wielu mieszkańców naszego miasta (boiska orlik niestety nie są tak ogólnodostępne jak teren zielony
przy ul. Kościelnej). Dodatkowo będziemy mogli tutaj organizować mniejsze turnieje. W ramach projektu wykonana zostałaby też tablica informacyjna z zasadami mölkky oraz buli. Ponadto chcielibyśmy, by w pomieszczeniu przy ul. Kościelnej
znalazło się kilka zestawów mölkky oraz buli, które będą mogły
być wykorzystywane przez mieszkańców Puszczykowa poza
oficjalnymi spotkaniami. Projekt jest skierowany do osób
w każdym wieku, które w niezobowiązujący sposób mogą we
własnym zakresie dbać nie tylko o własny rozwój fizyczny, ale
także miło spędzić czas w gronie rodziny czy znajomych. Projekt ma za zadania integrować lokalną społeczność i dbać
o rozwijanie więzi sąsiedzkich. Projekt ma szanse stać się doskonałym przykładem tworzenia miejsc integrujących sąsiedzkie środowisko lokalne dzięki aktywności fizycznej na świeżym
powietrzu”.
Przypomnijmy, iż w mijającym roku mieszkańcy naszego
Miasta po raz szósty już, mogli zgłosić swoje propozycje zadań
do realizacji, które w ich przekonaniu, najbardziej odpowiadają
potrzebom lokalnym. Każdy mieszkaniec mógł zagłosować na
dwa projekty. W szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mieli do rozdysponowania w sumie 250 tys. złotych.
Na projekty miejskie 170 tys. zł, a na projekty zielone
80 tys. zł. Zwycięskie zadania zostaną zrealizowane w nadchodzącym roku w pełnym zakresie. W taki oto sposób, mieszkańcy Puszczykowa mogli bezpośrednio wpływać na to, jak zostaną wydane środki z budżetu Miasta.

Katarzyna Nowak-Śronek
referat promocji miasta, kultury i turystyki

Ciężkie czasy przed nami
Z Tomaszem Potockim, przewodniczącym Rady
Miasta Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki
Za nami rok 2021, kolejny rok z pandemią i ograniczeniami. Jak podsumuje Pan ten okres z perspektywy przewodniczącego Rady Miasta i puszczykowianina?
To był ciężki czas pod każdym względem. Pandemia utrudniła nasze życie społeczne, przecież musieliśmy ograniczyć
nie tylko wydarzenia masowe, ale i kontakty rodzinne. Jako
Rada przez większość roku spotykaliśmy się tylko zdalnie,
a przecież posiedzenia komisji czy sesje bez udziału osobistego i radnych i mieszkańców, to zupełnie inna sprawa niż „tradycyjne” spotkania.
Od kilku miesięcy radni mogą już fizycznie uczestniczyć
w sesjach i posiedzeniach komisji. A co z mieszkańcami?
Specjaliści przestrzegają, że rok 2022 może być jeszcze
bardziej „pandemiczny” oczywiście za sprawą mutacji
wirusa COVID-19.
Chciałbym żeby mieszkańcy także mogli brać udział w pracach Rady tak jak kiedyś, ale dziś trudno powiedzieć jak rozwinie się sytuacja. Pomijając potencjalne ograniczenia jakie
może wprowadzić rząd, musimy pamiętać, że pandemia się
nie skończyła. Szokujące statystyki zachorowań i zgonów nie
dotyczą jakichś odległych państw, ale naszego kraju. Wielkopolska niestety jest regionem, w którym odnotowuje się
dużo przypadków, a już się mówi, że czwarta fala płynnie
przejdzie w piątą, zwłaszcza, że wzrasta liczba zakażeń wariantem Omikron. Obecnie mieszkańcy mogą uczestniczyć
w pracach Rady, ale z ograniczeniami, aby jednak wszystko
wróciło do stanu sprzed pandemii, to musimy być wszyscy
zaszczepieni. Namawiajmy więc tych, którzy dotąd nie skorzystali ze szczepionek, by to zrobili.
Oczywiście nadal będziemy transmitować obrady, więc zainteresowani będą mogli śledzić jak i nad czym pracujemy.
Rząd wprowadził od roku 2022 szereg zmian w naszym
prawie. W mediach można przeczytać wiele opinii, że
uderzają one w samorządy.
Przyznam z żalem, że mam podobne odczucia. Wygląda to
tak, jakby rządzący chcieli samorządy osłabić, a ich kompetencje i pieniądze przekazać administracji państwowej. Przez
lata mogliśmy narzekać, że przekazuje się nam zadania, ale
ogranicza się środki na ich realizację. Teraz zabiera się nam
i kompetencje, i pieniądze. Jeśli nawet przekazuje się władzom lokalnym jakieś zadania, to są one niedofinansowane
i sprowadzają się do wykonywania „poleceń” rządzących.
Skutkiem regulacji ustawowych jest zmniejszenie dochodów własnych gmin, w naszym przypadku to około 4 miliony
zł. rocznie, czyli najprościej mówiąc cztery czy pięć wybudowanych ulic. Później słyszymy, że mamy nie narzekać, bo dostaliśmy pieniądze na boisko przy ulicy Kościelnej.
Ma to być około 9 mln zł, więc więcej niż Miasto straciło. Może jednak to narzekanie to przesada?
Pieniądze na modernizację boiska to świetna informacja,
gdybyśmy mieli taki zakres prac sfinansować we własnym
zakresie, to z pewnością nie podjęlibyśmy się tego wysiłku
w tym czy w przyszłym roku. Statystycznie to wygląda do-
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brze, ale diabeł tkwi w szczegółach. Zabrano nam pieniądze,
dzięki którym zaspokoilibyśmy pilne potrzeby, a dano nam
środki na coś, co mogło mimo wszystko poczekać. Obrazowo
mówiąc to sytuacja wygląda tak, jakby zabrano nam pieniądze na zimowe buty, a dano wystrzałowy smoking. Jasne,
dobrze mieć smoking, ale ważniejsze są ciepłe buty na zimę.
I dobrze mieć fajne boisko, ale mieszkańcy oczekują nieraz
wiele lat na utwardzenie ulic, budowę chodników, latarnie
żeby nie wracać do domu w ciemnościach.
To, co obecnie rządzący robią z finansami samorządów jest
bardzo niebezpieczne, zupełnie jakby chcieli zniechęcić
mieszkańców do władz lokalnych. Zresztą wygląda na to, że
to nie przypadek, a celowe działanie. Kolejnym przykładem
ograniczania roli samorządu jest pomysł z możliwością wybudowania bez żadnych pozwoleń domów o powierzchni
zabudowy do 70 m2.
To chyba dobrze, że łatwiej będzie zostać właścicielem
domu.
Złośliwi mówią, że skoro rządowi nie udało się wybudować
miliona mieszkań, to Polacy sami mają je sobie wybudować.
Zostawmy jednak politykę i spójrzmy na ten pomysł jako gospodarze danego miasta czy gminy. Jedną z podstawowych
kompetencji samorządu było zagospodarowanie przestrzenne. W Puszczykowie przez minione ćwierć wieku udało się
uchwalić plany dla ponad 70% powierzchni. Czasami plany
wywoływały protesty czy dyskusje, ale to dzięki nim udało się
uchronić miasto przed nadmiernym zagęszczeniem i podziałami na niewielkie działki. Tymczasem zaproponowane przez
rząd rozwiązanie sprawia, że nie będzie żadnych sposobów,
ani kryteriów kontroli zgłoszeń planowanych budynków
mieszkalnych. Wprowadzenie nowych przepisów oznacza, że
Starostwo Powiatowe nie ma żadnej możliwości wnoszenia
sprzeciwu do złożonego zgłoszenia, a jego rola w odniesieniu
do budynków mieszkalnych do 70 m 2 została sprowadzona
właściwie wyłącznie do rejestrowania zgłoszeń. I choć wiem,
że w indywidualnych przypadkach taka sytuacja może wywołać aprobatę, to jednak miastu zagrażać będzie chaos przestrzenny.

SAMORZĄD

Wyniki VI edycji Puszczykowskiego
Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

Kolejnym „znakiem rozpoznawczym” końcówki 2021
roku i rozpoczętego 2022 roku są radykalne podwyżki,
właściwie wszystkiego? Czy Pana zdaniem będzie to miało duży wpływ na finanse miasta i co się z tym nierozerwalnie wiąże, komfort życia puszczykowian?
Oczywiście, że będzie miało wpływ niebagatelny i na dodatek negatywny. Rosnące ceny za prąd czy gaz dotkną każdego z nas i to wielokrotnie – w rachunkach za ogrzewanie
domu, w sklepach, praktycznie wszędzie. To samo dotyczy
samorządu, bo przecież Miasto też płaci rachunki za prąd
i gaz służące do oświetlania i ogrzewania szkół, biblioteki,
magistratu i innych miejsc, choćby za oświetlenie ulic. I co
gorsza, w najbliższych latach czekają nas kolejne podwyżki
cen nośników energii. I tu wracamy do początku naszej rozmowy, kiedy rozmawialiśmy o zmniejszaniu finansów gmin
– pieniędzy ubywa, a koszty funkcjonowania rosną. Rząd
pewnie przygotuje kolejne tarcze czy dotacje, ale kto zagwarantuje, że będą, kiedy będą i wreszcie, że Puszczykowo je
dostanie? Przyszłość nie jawi mi się niestety zbyt kolorowo…
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puszczykowianie uczcili 103. rocznicę
wybuchu powstania wielkopolskiego

Kwiaty pod pomnikiem
Najwcześniej, bo 27 grudnia br. w 103. rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego Burmistrz Miasta Puszczykowa –
Andrzej Balcerek wraz z przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa – Tomaszem Potockim, a także radnymi: Alfredą
Brączkowską i Maciejem Krzyżańskim oraz wicedyrektorem
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich –
Maciejem Kubackim, złożyli kwiaty oraz znicze pod pomnikiem
puszczykowskich Powstańców Wielkopolskich.

INWESTYCJE

W

red.

lokalizacja pojemników z piaskiem
do posypywania chodników

Biuro rekrutacyjne i gra geocachingowa
Kolejnym akcentem rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – od 2021 r. Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego była żywa lekcja historii. Z tej okazji
zaprosiliśmy do Puszczykowa Stowarzyszenie Pasjonat z Kórnika, które przygotowało dioramę przedstawiającą powstańca
w biurze rekrutacyjnym Straży Ludowej. Młody powstaniec
opowiadał o wydarzeniach tamtych dni, mając na uwadze
szczególnie puszczykowskie akcenty. Każdy chętny otrzymał
także stylizowaną legitymację Straży Ludowej. Nie była to jedyna atrakcja przygotowana przez Stowarzyszenie Pasjonat.
Opracowali oni dla mieszkańców Puszczykowa, a właściwie dla
wszystkich miłośników „keszy”, grę geocachingową „Puszczykowskie tropy Powstania Wielkopolskiego”. Ta gra zostanie
z nami na tak długo, jak długo będzie istnieć aplikacja niezbędna do korzystania z gry. Polecamy ją na cały rok, również na
wiosenne i letnie spacery. By zagrać potrzebny jest telefon
z dostępem do Internetu. Gracz musi pobrać bezpłatną aplikację GeoCaching ze SklepuPlay lub AppStore, założyć konto
zgodnie z instrukcją, wyszukać w aplikacji Puszczykowo, a na
jego terenie zielone skrzyneczki. W opisie każdej ze skrytek
znajdziesz krótką, ale treściwą informację dotyczącą Powstania
Wielkopolskiego i jego puszczykowskich tropów. Drogi Graczu,
pamiętaj – ta gra jest darmowa, podczas logowania i zakładania konta wybieraj bezpłatne opcje! Podczas zakładania aplikacji możesz utworzyć na niej własne konto lub podpiąć GeoCaching do swojego profilu na Facebooku lub koncie mailowym
gmail, jeśli takie posiadasz. Jeśli potrzebujesz pomocy zapytaj
w bibliotece, informacji udzieli Justyna Nawrocka.
Mamy nadzieję, że gra spodoba się mieszkańcom Puszczykowa i nie tylko – graczy poszukujących „keszy” (skrytek geocachingowych) na całym świcie nie brakuje. Ta gra dodatkowo
opowiada wspaniałą historię, z której jesteśmy przecież dumni
na co dzień, nie tylko od święta.

R

okrocznie, przed sezonem zimowym na ternie Puszczykowa
rozstawiane są pojemniki z piaskiem, którym mieszkańcy
mogą posypywać chodniki w razie wystąpienia gołoledzi.
Poniżej przypominamy ich dokładne lokalizacje w sezonie
zimowym 2021/22:
● ul. Podleśna 4 – Urząd Miejski;
● ul. Podleśna 17 – parking przed Urzędem Stanu Cywilnego;
● ul. Poznańska 4 – podwórze przy budynku komunalnym;
● ul. Podgórna – SP nr 1 przy bramie wjazd na teren szkoły;
● ul. Wysoka 1 – przy bramie zjazd na parking przed „starą” szkołą;
● ul. Podgórna 21 – przy hali widowiskowo-sportowej;
● ul. Wysoka 22 – podwórze przed budynkiem komunalnym –
wjazd od ul. Zalesie;
● Dworzec PKP Puszczykowo – przy siedzibie Straży Miejskiej;
● ul. Piaskowa – zjazd z parkingu w kierunku bramy cmentarza
(przy koszu ulicznym);
● ul. Nadwarciańska – zjazd w ul. Niwka Stara (wąska boczna);
● ul. Wysoka 24 – podwórze przy budynku komunalnym –
wjazd od ul. Wysokiej;

● ul. Przecznica 15 – przy bramie na podwórze budynku
komunalnego;
● ul. Libelta przy SP nr 2 – w okolicy przejścia dla pieszych;
● ul. Dworcowa – przy SAM-ie;
● ul. Dworcowa za dworcem kolejowym – przy chodniku
do furtki przy kościele;
● ul. Poznańska 26 – na zapleczu budynku Mimoza;
● ul. Poznańska 36 – przed budynkiem komunalnym;
● Rynek 15 – przy budynku biblioteki;
● ul. Nowe Osiedle 11 – przed przedszkolem;
● ul. Nadwarciańska – zjazd w ul. Słowiczą – narożnik;
● ul. Niwka Stara 8A – podwórze przed bud. komunalnym;
● ul. Kościuszki – zjazd w ul. Matejki;
● ul. 3 Maja – zjazd w ul. Kosynierów Miłosławskich;
● ul. Żwirowa – przy górce;
● ul. Rolna 8 – przed spadkiem drogi;
● ul. Krótka 2/c;
● ul. Czarneckiego – zjazd w ul. Boczną;
● ul. Jarosławska – na terenie Orlika przy bramie.

kalendarz selekcjonera

K

olejna edycja kalendarza selekcjonera trafia do mieszkańców Puszczykowa. Podobnie jak w ubiegłym roku
oddajemy w Państwa ręce kalendarz wraz z naklejkami do samodzielnego przyklejenia zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
Harmonogramy wywozu odpadów zostaną dostarczone do Państwa domów przez
firmę odbierającą odpady, będą również
opublikowane w Echu Puszczykowa, a także
na stronie internetowej miasta.
Przypominamy, że za odbiór odpadów
w Puszczykowie odpowiada firma FB Serwis.
W kalendarzu na rok 2022 do Państwa
dyspozycji będzie sześć rodzajów naklejek:
►zmieszane (czarny kubeł);
►bio (brązowy kubeł);
►tworzywa sztuczne (żółty worek);
►szkło (zielony worek);
►makulatura (niebieski worek);
►wielkogabaryty (czerwona kostka).

Na łyżwach
Tego dnia puszczykowianie mogli świętować rozpoczęcie
zwycięskiego powstania także na łyżwach. Bo każdy sposób na
świętowanie tego wyjątkowego wydarzenia jest dobry! Przez
cały dzień sztuczne lodowisko przy Sportotece było bezpłatne,
a dodatkowo do dyspozycji chętnych pozostawali instruktorzy
z IceRunners - Szkółki Łyżwiarskiej, którzy pomagali stawiać
pierwsze łyżwiarskie kroki lub doskonalić umiejętności jazdy na
łyżwach!
Dodatkowo, w kasie przy lodowisku każdy mógł otrzymać
bezpłatnie powstańcze przypinki!

BM CAK
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Naklejkami należy oznaczyć dni, w które zgodnie z obowiązującym harmonogramem dla Państwa rejonu, firma wywozowa odbierze daną frakcję odpadów. Prosimy zwrócić uwagę na
to, że poszczególne ulice mogą znajdować się w różnych rejonach, w zależności od rodzaju odbieranego
odpadu. Na ostatnich stronach kalendarza
znajdują się między innymi szczegółowe informacje o tym, jak prawidłowo segregować
odpady.
Tegoroczna edycja kalendarza selekcjonera jest poświęcona miastu, które obchodzi
60-lecie nadania praw miejskich (18 lipca
1962 r.). Na karcie każdego miesiąca publikowane jest charakterystyczne dla naszego
miasta miejsce lub krajobraz. Autorami zdjęć
są mieszkańcy Puszczykowa i jego miłośnicy.
„Wspomnienia są jedynym rajem, z którego nie możemy zostać wypędzeni”, więc zapraszamy na spacery po urokliwym Puszczykowie po piękne wspomnienia
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SAMORZĄD

Z

e względu na trudne warunki atmosferyczne termin zakończenia prac na ul. Wspólnej został wydłużony do stycznia br. Roboty wchodzące w zakres tego zadania obejmują
odcinek o łącznej długości ok. 293 m – od ul. Kościuszki do
ul. Moniuszki. Budowana ulica będzie miała szerokość 4,5-5
metrów, a jej nawierzchnia zostanie wykonana z kostki typu
pozbruk. Wcześniej ulica Wspólna na omawianym odcinku
była drogą gruntową. Projekt przewiduje również budowę
chodnika o szerokości 2 metrów. W zakres robót wchodzi także wykonanie zjazdów do posesji znajdujących się przy tej
ulicy oraz odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wód opadowych do przydrożnego rowu.
Inwestycja realizowana jest przez Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska z Rogalinka. Miasto zapłaci za
wykonanie zadania ok. 650 tys. zł.

tym roku po raz pierwszy rocznica wybuchu Powstania
Wielkopolskiego obchodzona była w całym kraju jako Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Z tej
okazji w naszym mieście zorganizowano kilka wydarzeń, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy i przedstawiciele samorządu.
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KOniec Prac na ulicy Wspólnej w styczniu

Śpiewające zamknięcie mikołajkowej poczty

20

KULTURA

W styczniu 2022 roku Wielka Orkiestra zagra dla okulistyki dziecięcej. Będzie to już 30. Finał
WOŚP. Puszczykowski Sztab otrzymał pozwolenie na zbiórkę i obecnie zakończył rejestrację wolontariuszy.
30 stycznia od godzin rannych na terenie Puszczykowa będzie można spotkać Wolontariuszy
z kolorowymi identyfikatorami i puszkami.
Dodajmy, iż już można wrzucać pieniądze do Sztabowych Puszek Stacjonarnych. Można je znaleźć w:
– SPOŁEM PSS na terenie Puszczykowa, Lubonia i Wir,
– w Piekarni-Cukierni BJB Błaszkowiak,
– Hurtowni Dodatków Krawieckich „U Stefana”.
Dodatkowo można wspomóc akcję zasilając naszą eSkarbonkę. Link do niej znaleźć można na
nowej stronie Facebookowej WOŚP Puszczykowo oraz stronie Biblioteki Miejskiej CAK w Puszczykowie.
Chcielibyśmy, aby 30. Finał był wyjątkowy. Dużo niestety zależy od sytuacji epidemiologicznej,
która jest zmienna i wymaga bieżących reakcji.
Mamy jednak nadzieję, że w tym roku, jak i w latach ubiegłych towarzyszyć nam będzie dużo
pozytywnej energii.

BM CAK

Bajecznie świątecznie
w Bibliotece
KULTURA

Przejrzyj na oczy! – jubileuszowa zbiórka WOŚP w Puszczykowie

grudnia, na kilka dni przed świętami spotkaliśmy się na
Rynku w Puszczykowie, pod choinką, by zamknąć śpiewająco mikołajkową pocztę. Przez godzinę grali i śpiewali dla
nas wyjątkowi muzycy z grupy mollDur. Tego dnia w skład
wspaniałego zespołu wchodziło siedmioro młodych muzyków
z Puszczykowa oraz Mosiny. Mimo mroźnego wiatru słuchacze
koncertu czuli się wyjątkowo rozgrzani przez wspaniały muzyczny popis. Wysłuchaliśmy z największą przyjemnością autorskich utworów grupy, które chyba najmocniej poruszyły publiczność. Nie zabrakło znanych i lubianych utworów, zarówno
tych rozrywkowych, jak i tych skłaniających ku głębszej refleksji
nad świątecznym czasem, tym co dzieje się w naszych głowach
i sercach oraz jacy jesteśmy dla siebie i innych. Serdecznie dziękujemy niezwykle utalentowanym artystom za cudowny występ. Jeśli ktoś nie mógł być tego dnia z nami, czego pewnie
żałuje, mamy dobrą wiadomość. Jeszcze będzie okazja, by posłuchać jak grają i śpiewają ci wspaniali, młodzi ludzie. Zaglądajcie na naszą stronę internetową www.biblioteka.iq.pl oraz na
profil na portalu Facebook oraz do biblioteki. Jeszcze raz dziękujemy Natalii, Jagnie, Oli, Martynie, Kubie, Wiktorowi, Mateuszowi oraz Piotrowi za zaangażowanie i wspaniały koncert.

Puszczykowski Sztab 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

P

rzed świętami Bożego Narodzenia gościliśmy dzieci z klas I,
II i III ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie na warsztatach świątecznych. W czasie zajęć rozmawialiśmy o zwyczajach bożonarodzeniowych w Polsce, w naszych domach, w innych państwach i o tradycjach z dawnych czasów. Dzieci poznały historię choinki i ozdób, którymi jest przystrajana. W ramach
kreatywnej zabawy w grupach ułożyły choinki z niekonwencjonalnych przedmiotów. Ze świętami Bożego Narodzenia wiążą
się piękne, przyjemne i wywołujące uśmiech zapachy. Tutaj
zadaniem dzieci było nazwać zapach z zakrytymi oczami. Rozpoznane zapachy gładko wprowadziły nas w temat zwyczajów
świątecznych związanych ze stołem wigilijnym. Na specjalnie
przygotowanych stolikach dzieci rysowały charakterystyczne
potrawy i inne elementy stołu wigilijnego spotykane w własnych domach. Spotkania bardzo przyjemnie wprowadziły nas
w czas świąt, przypomniały nasze tradycje i sens ich kultywowania. Dziękujemy pięknie za wszystkie wizyty, wspólny czas,
zaangażowanie w różne działania i mnóstwo uśmiechów.

BM CAK
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ABOLICJA W BIBLIOTECE
Do 28 stycznia 2022 r. w Bibliotece Miejskiej
im. M . Musierowicz CAK w Puszczykowie obowiązuje
abolicja kar za przetrzymane książki. Do tego dnia Czytelnicy mogą oddać książki i nie zapłacą kary. Zapraszamy w godzinach otwarcia biblioteki: poniedziałki
i piątki od 7 do 15; wtorki, środy i czwartki od 10 do 18;
oraz 22 stycznia w sobotę od 9 do 13.
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Grudniowe spotkania z Czytajnisiami

N

a zajęciach w czasie przedświątecznym najmłodsi bywalcy
zajęć w Willi Mimoza słuchali opowieści o Mikołaju, który
zaspał. Jednak obudzony przez Elfy i dopingowany przez dzielnego Renifera Rudolfa zdołał zapakować sanie wszystkimi
wcześniej przygotowanymi prezentami i dostarczyć je czekającym na niego dzieciom. Opowieść ta stała się początkiem zabaw naszych Maluchów, które przemieniły się w Elfy, uporządkowały stertę pomieszanych przedmiotów z wielkiego pudła
i poprzyklejały kolorowe prezenty do worków o odpowiadających im kolorach. Zagrały też w dzwoneczkowej orkiestrze
i przy jej akompaniamencie zaśpiewały wraz z rodzicami piosenkę o dzwoneczkach. Na koniec zajęć dzieci wykonały ozdobę świąteczną – Mikołaja.
W kolejnym spotkaniu po wysłuchaniu opowieści o przyjaźniących się zwierzętach, które w czasie zamieci śnieżnej goto-

stworzyli swoje legendy

wały wspólną zupę. Dla wszystkich współpracujących przyjaciół
miała ona smak najlepszy na świecie. Jej sekretnym składnikiem była współpraca i przyjaźń panująca wśród zwierząt.
Po tej historii dzieci, wzorem bohaterów książki, zabawiły się
we wspólne nie gotowanie a pieczenie. Zapachniało świątecznymi pierniczkami wykrawanymi z przyjemnej w dotyku mannoliny. Pierniczki zostały bogato ozdobione goździkami,
gwiazdkami anyżu i płatkami kukurydzianymi. Ugniatanie, wałkowanie, a także kosztowanie niektórych składników mannolinowych pierniczków wspaniale wprowadziło wszystkich obecnych w świąteczny czas. Dziękujemy za kolejny miesiąc wspólnych zabaw sensorycznych z książką. Kolejne spotkania już
w przygotowaniu, a co się wydarzy? Uczestnicy przekonają się
już wkrótce. Zapraszamy!

BM CAK

M

grodę publiczności wygrała natomiast grupa dzieci z Krajkowa,
Baranówka i Mosiny z filmem „Duchowe opowieści”– prezentującym kilka lokalnych legend. Wszystkie filmy można podziwiać na facebookowym profilu fundacji (https://tiny.
pl/95k8m).
Projekt, w którym wzięło udział ponad 100 osób z Puszczykowa (w tym dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 i harcerze),
Mosiny i okolic oraz grupa młodzieży z Zakładu Poprawczego
w Poznaniu zwieńczył performatywny spacer historyczny
z przewodnikiem Robertem Kiszkurno, podczas którego
uczestnicy projektu odtwarzali scenki przy poszczególnych
przystankach i na Rynku.
Finansowanie działań: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków
programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 20212030 oraz Burmistrz Puszczykowa. Projekt realizowany przez
zespół: Agnieszka Ostrowska, Anka Fiedler, Grażyna Wydrowska, Robert Kiszkurno, Aleksandra Olejniczak, Ajżana Prendke
z Grupą Teatralną Teges, Stefania Abbasova, Marek Fiedler,
Beata Adamczyk-Durczewska, Jacques de Chiffon, Maciej Bogunia, Magda Ośko; partnerstwa – Miasto Puszczykowo, Grupa
Inicjatywna Baranówko, Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie, Zakład Poprawczy w Poznaniu, Ośrodek ZHP Puszczykowo
– wszystkim dziękujemy za twórczą współpracę!

iłości, rozstania, zabójstwa, wybuchy, zamurowane
w drzewie dziewczynki, Puszczykowo jako alternatywna
kolebka Polski, zmiecione z powierzchni ziemi pałace, ba! nawet bobry, które zjadły leśniczego. Historie śmieszne i dramatyczne, prawdziwe i fikcyjne, prezentowane w trakcie spacerów historycznych i tworzone podczas warsztatów teatralno-kostiumowo-filmowo-scenariuszowych były istotą i osią projektu realizowanego głównie w Puszczykowie przez fundację
Key 4 tomorrow pt. Filmowa akcja! Aktywizacja i integracja
wokół miejskiej legendy.
Tytułowe legendy miejskie (i wiejskie), ale także historie
prywatne czy zmyślone wydobywane były na światło dzienne,
stawały się inspiracją do scenariuszy i produkcji filmowych –
w ramach projektu powstało ich osiem, które wraz z czterema
niezależnymi dziełami wystartowały w konkursie filmowym.
Jury przyznało dwie nagrody – pierwsze miejsce otrzymał film
„Córki Kułaka” Eweliny Kutzner odwołujący się do rodzinnych
historii wojennych z Rogalinka, drugie – „Szalony Fryzjer” grupy
Jakuba Jakubowicza zgrabnie i brawurowo interpretujący fakt
sąsiedztwa zakładu fryzjerskiego i baru w dawnej willi Hertha.
Nagrodę specjalną Burmistrza Puszczykowa otrzymała stylizowana na czasy filmu niemego produkcja puszczykowskiej grupy
teatralnej Teges „Miłość i śmierć w Silvie”, interpretująca prawdziwą historię znanego archeologa dr. Blume i jego żony. Na-
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Anna Schmidt-Fiedler

Granie w czytanie z Pierwszoklasistami

W

grudniu tuż przed świętami odwiedziła nas również kl. 1
z puszczykowskiej Jedynki wraz z wychowawczynią panią
Agatą Akuszewską. Dla większości uczniów tej klasy nasza Biblioteka jest miejscem bardzo dobrze znanym, pamiętanym ze
spotkań w przedszkolu czy z wizyt z rodzicami. Mimo to, przypomnienie zasad działania biblioteki: zapisywanie Czytelników,
wypożyczanie książek, rozmieszczenie ich na półkach ubrane
w grę biblioteczną spotkało się z dużym entuzjazmem wśród
dzieci. Ich zadaniem było podążać tropem kopert rozmieszczonych w Bibliotece. Każda z nich kryła zadanie do wykonania

dotyczące funkcjonowania biblioteki. Za prawidłowe odpowiedzi dzieci otrzymywały bileciki z działaniami matematycznymi.
Ich rozwiązanie pozwoliło rozszyfrować hasło na przygotowanym dla dzieci plakacie. Dzieci bardzo sprawnie przeszły całą
grę, spostrzegawcze oczy szybciutko odnalazły koperty, bystre
umysły bezbłędnie rozwiązały zagadki i zadania, a matematyczne umiejętności sprawiły, że krótko po zwiedzaniu Biblioteki
hasło z plakatu zostało odczytane. Jak ono brzmiało? Niech to
będzie sekretem tych wspaniałych pierwszoklasistów. Dziękujemy za niezwykle energetyczne spotkanie!

zdjęcia: Anna Kołeczek-Szyszło.

BM CAK
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grudnia 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie szczególnie uzdolnieni uczniowie odebrali nagrody Rady Miasta Puszczykowa.

DAWID KULCZYŃSKI – wywalczył 3. miejsce na Festiwalu Judo Dzieci w Poznaniu.
JAKUB KULCZYŃSKI – uprawia brazylijskie jiu-jitsu.
Na Otwartych Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego (BJJ
GI i NO GI) zajął 3. miejsce.
MAGDALENA MĄCZYŃSKA – uczestniczka ogólnopolskiego konkursu MaGIK (konkurs na opracowanie aplikacji
komputerowej do nauczania matematyki z wykorzystaniem oprogramowania GeoGebra). Laureatka wyróżnienia szkolnego. Średnia ocen 5,8.
MARIA MAJCHRZAK – uzdolniona muzycznie; śpiewa,
gra na pianinie, tańczy. Tancerka grupy turniejowej Akademii Tańca Bezuma. W turniejach ogólnopolskich wraz
z grupą zajmowała 1-2 miejsca.
ZUZANNA PTAK – laureatka XX Ogólnopolskiego Konkursu Arsenał Pamięci. Jej praca plastyczna znalazła się
w kalendarzu selekcjonera. Średnia ocen 6,0.
CEZARY WALCZAK – uzyskał wyróżnienie w konkursie
Kangur Matematyczny. Ma przyznany indywidualny tok
nauczania z matematyki. Trenuje także piłkę nożną w klubie LAS Puszczykowo. Średnia ocen 6,0.

Niestety w związku z trwającą już drugi rok pandemią koronawirusa, także w 2021 roku niemożliwa była organizacja
uroczystej gali wręczenia nagród, które przygotowywano
w latach poprzednich dla narodzonej młodzieży. Dlatego kolejny raz nasi młodzi utalentowani mieszkańcy odebrali je indywidualnie z rąk burmistrza Andrzeja Balcerka, przewodniczącego
Rady Miasta Tomasza Potockiego oraz przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Macieja Krzyżańskiego.
Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów,
których zainteresowania wykraczają poza programy szkolne,
i którzy wykazują się znaczącymi osiągnięciami w nauce, spor–
cie, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej oraz wydarzeniach promujących Puszczykowo. W ubiegłym roku Rada Miasta Puszczykowa nagrodziła 54 młodych i utalentowanych ludzi, którzy poprzez swoją pracę rozsławiają nasze miasto
w naszym kraju i poza jego granicami.

red.

SAMORZĄD

WYRÓŻNIENI
MARIANNA FABRYCKA – laureatka 3. miejsca w konkursie przedmiotowym PANDA z biologii. Średnia ocen 5,8.
JAN GAWROŃSKI – wielokrotny medalista Puszczykowskich Czwartków Lekkoatletycznych. Trenuje także piłkę
nożną. Z drużyną APR Poznań awansował do I ligi wojewódzkiej trampkarzy. 3. miejsce w biegu „Król Parku
2020”. Średnia ocen 5,73.
POLA KROMOLICKA – uzyskała średnią ocen 6.0.
JAN MA SŁOWSKI – laureat 3. miejsca w konkursie
przedmiotowym PANDA z biologii.
VICTORIA MICHALSKA – uczestniczka konkursu przedmiotowego PANDA z biologii (wyróżnienie za 7. miejsce).
Średnia ocen 5,7.
MAJA MORAWSKA – reprezentuje szkołę w zawodach
sportowych uzyskując w nich dobre wyniki: 1. miejsce na
Mistrzostwach Puszczykowa w Narciarstwie, 4. miejsce na
Mistrzostwach Puszczykowa w Wakeboardzie. Uzyskała
Brązową Odznakę Jeździecką. Średnia ocen 5,8.
EWELINA OLEJNIK – zaangażowana wolontariuszka,
harcerka. Wolontariat w Domu Pomocy Maltańskiej. Średnia ocen 5,33.
JAKUB BURZYŃSKI – 2. miejsce w kategorii dzieci na
6. Mistrzostwach Puszczykowa w Wakeboardzie. Trenuje
także narciarstwo alpejskie, tenis ziemny i rolkarstwo alpejskie. Średnia ocen 5,85.
KRYSTYNA SZWED – udział w konkursie „Podhalańskie,
spiskie i orawskie drogi do niepodległości...”. Średnia
ocen 5,07.

NAGRODY W WYSOKOŚCI 150 ZŁ
JAN ALLECOU – uprawia tenis. Zajmował miejsca na podium w turniejach wojewódzkich oraz ogólnopolskich.
Reprezentuje Akademicki Związek Tenisowy.
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STANISŁAW ALLECOU – tenisista. Zajmował miejsca na
podium w turniejach wojewódzkich. Zdobywał także
medalowe pozycje na turniejach ogólnopolskich.
WIKTORIA BAJER – interesuje się tańcem. Wraz z grupą
zajęła 2. miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca w Kościanie oraz 1. miejsce na Festiwalu Tańca w Pniewach.
BORYS CZYŻOW – posiada licencję Polskiego Związku
Hokeja na Lodzie. Wraz z drużyną PTH Koziołki Poznań
zajął 4. miejsce w rozgrywkach makroregionu kujawsko-pomorskiego. W statystykach PZHnL zajmuje 70. miejsce
na 162 zawodników. Średnia ocen 5,53.
MILENA CZYŻOW – tancerka grupy turniejowej Akademii Tańca Bezuma. W turniejach ogólnopolskich wraz
z grupą zajmowała 1-2 miejsca.
ADAM JANKOWSKI – w finale ogólnopolskim Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi zajął 1. miejsce w skoku
w dal (4,47 m).
MARIANNA JASICZAK – uczestniczyła w fazie finałowej
VIII Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Była także
uczestniczką warsztatów filmowych. Jej film „Zwolnij
człowieku” zakwalifikował się do finału festiwalu „Reakcja”. Uczestniczyła w ogólnopolskim turnieju eliminacyjnym w ramach Turnieju Debat Ekologiczno-Klimatycznych. Uczestniczy w rekonstrukcjach historycznych. Zaangażowana w edukację klimatyczną, seksualną i akcje na
rzecz praw człowieka.
DAWID JIYA – piłkarz, zawodnik KKS „Lech”. Podczas
Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej SOKOLIK CUP
w Starym Sączu wybrany został do Dream Teamu jako najlepszy zawodnik turnieju. Z drużyną zdobył 1. i 2. miejsca
na turniejach międzynarodowych i ogólnopolskich.
PIOTR KAMOLA – finalista wojewódzkiego etapu XII
edycji Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”. Średnia ocen 5,83.
TYMON KUCHARSKI – uzyskał wyróżnienie w konkursie
Matematyczny Kangur (najwyższy wynik wśród 5 klas).
Zdobył również szkolny dyplom za kreatywność. Średnia
ocen 5,0.
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NAGRODY W WYSOKOŚCI 400 ZŁ
BARTOSZ BURZYŃSKI – uprawia narciarstwo alpejskie:
zajmował 2, 4. i 12. miejsce w zawodach ogólnopolskich;
1. i 3. miejsce w zawodach wojewódzkich; zwyciężył
w Otwartych Młodzieżowych Mistrzostwach Poznania.
Uprawia także tenis: 1. miejsce lokalnie i 7. miejsce drużynowo w województwie. Ponadto trenuje rolkarstwo
alpejskie.
JULIA CRAGG – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. Interesuje się także baletem – ukończyła cykl zajęć baletowych. Średnia ocen 5,88.
OLIWER JANKOWSKI – w ogólnopolskich oraz wojew ó d z k i c h z a w o d a c h l e k ko a t l e t y c z ny c h z a j m o w a ł :
1-2. miejsca w skoku w dal, trójskoku, w biegu na 110 m
ppł oraz w sztafecie 4x100 m.
KAJETAN KUCHARSKI - finalista Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego EUREKA. Uczestnik etapu okręgowego
olimpiady matematycznej. Średnia ocen 5,0.
MAGDALENA LIPIŃSKA – finalistka Wojewódzkiego
Konkursu Języka Angielskiego oraz Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Jest także uzdolniona plastycznie. Średnia ocen 5,11.
JULIA NOBIK – zajęła 5. miejsce na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w skoku w dal. Z sukcesami startuje również w siedmioboju. Na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych zajęła w tej konkurencji 7. lokatę. Na Ogólnopolskich Zawodach w Szkolnej
Lidze Lekkoatletycznej Szkół Ponadpodstawow ych
o Puchar Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu w Kołobrzegu zajęła 1. miejsce w skoku w dal.
BARBARA PIONTEK – uprawia jeździectwo (skoki przez
przeszkody). Uczestniczka zawodów rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej, na których zajmowała
miejsca 1-10. Powołana do Kadry Narodowej Polskiego
Związku Jeździeckiego w kategorii dzieci.
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HELENA PIONTEK – uprawia jeździectwo (skoki przez
przeszkody i inne, jeździ na kucach i dużych koniach).
Uczestniczyła w zawodach na szczeblu ogólnopolskim
i regionalnym, zajmując miejsca 1-10. Średnia ocen 5,39.
Laureatka Srebrnej Tarczy.
URSZULA PIONTEK – uprawia jeździectwo (skoki przez
przeszkody i inne). Uczestniczyła w zawodach na szczeblu
ogólnopolskim i regionalnym, zajmując miejsca 1-10.
FRANCISZEK POPŁAWSKI – zajął 1. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim dla Dzieci i Młodzieży „Młodzi twórcy literatury – Niepojętość zieloności”. Zajął 2.
miejsce w półfinale Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego. Uplasował się także na 2. miejscu w Ogólnopolskim Konkursie poświęconym postaci
Raoula Wallenberga.
HANNA SOBAŃSKA – zwyciężczyni Mistrzostw Młodzików w skoku wzwyż w Poznaniu. Na Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików zdobyła brązowy medal w skoku wzwyż. Zajęła także 5. miejsce na Mistrzostwach Polski.
MARTYNA SYKULSKA – uzdolniona muzycznie, tanecznie i aktorsko. Z formacjami, z którymi tańczy na turniejach ogólnopolskich w różnych kategoriach zajmowała
miejsca na podium.
KAROL WAPNIARSKI – finalista Olimpiady Języka Łacińskiego. 3. miejsce w wynikach nauczania wśród absolwentów LO im. św. Marii Magdaleny. Średnia ocen 5,47.
BERNARD ZENKER – członek Kadry Wojewódzkiej Juniorów w szachach. Mistrz Wielkopolski na Mistrzostwach
Wielkopolski Juniorów i Młodzików w szachach klasycznych (awans do mistrzostw makroregionalnych). 3. miejsce w Ogólnopolskich Indywidualnych Mistrzostwach
Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Uzyskał bardzo dobry wyniki
w Kangurze Matematycznym, ma przyznany indywidualny
tok nauczania z matematyki. Gra również na pianinie.
Średnia ocen 6,0.
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NAGRODY 800 ZŁ

NAGRODY 800 ZŁ
KATARZYNA KĘDZIERSKA
Judoczka, nominowana przez Okręgowy Związek Judo oraz Wielkopolski Związek
Judo do Kadry Województwa Wielkopolskiego. Wywalczyła 2. miejsce na Mistrzostwach Wielkopolski Młodzików w Judo; zdobyła 3. miejsce na Mistrzostwach Regionu Zachodniego w Judo; oraz 3. miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Judo Młodzików o Puchar Wójta Gminy Przemęt. Średnia ocen 5,72. Posiadaczka Złotej
Tarczy. Wolontariuszka.
„W kategorii tegorocznych sukcesów na pewno postrzegam swój debiut na Mistrzostwach Młodzików w Pile i 3. miejsce zdobyte na zawodach w cyklu International Judo League we Wrocławiu i Poznaniu. Kolejne zawody to Mistrzostwa Wielkopolski w lutym i być może pojedziemy do Danii na międzynarodowy obóz”.

JULIA DZIAMSKA
Brązowa medalistka Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w biegu
na 200 m. Zwyciężyła w biegu na 100 i 200 m na Mistrzostwach Okręgu w Poznaniu. Na Mistrzostwach Polski Juniorów zajęła 4. miejsce
w biegu na 100 m oraz 2. miejsce w sztafecie 4x400 m. Na Mistrzostwach Europy Juniorów w Tallinie zajęła 11. m-ce w biegu na 200 m.
„Za swój tegoroczny największy sukces sportowy uważam wywalczenie 11. miejsca na 200 metrów z czasem 23 98, na Mistrzostwach
Europy Juniorów w Tallinie. Natomiast cel na ten rok to zakwalifikowanie się do Mistrzostw Świata, które zaplanowane są w Kolumbii”.

SAMORZĄD

ADAM GUCKI
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Hiszpańskiego. Średnia ocen 5,9. Posiadacz
Złotej Tarczy. Wolontariusz w Domu Pomocy Maltańskiej.
„Najbardziej zadowolony jestem z wyniku, który osiągnąłem na Wojewódzkim Konkursie Języka Hiszpańskiego. Tu podziękowania dla mojej siostry, która uczy tego języka w puszczykowskim LO i przygotowywała mnie do tego konkursu. Ponadto bardzo
cieszę się, że dostałem się do II LO w Poznaniu z programem matury międzynarodowej.
Z językiem hiszpańskim raczej nie wiąże planów zawodowych, ale może z innym językiem, zobaczymy”.

IGNACY KUCHARSKI
Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów oraz Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. Finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.
Laureat Międzyszkolnego Konkursu „Ekonomiczny Klucz do Przyszłości 2021”. Wyróżnienie w Kangurze Matematycznym. Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym. Ponownie nagrodzony statuetką „Dębowego Liścia” dla wybitnego ucznia
szkoły. Średnia ocen 6,0.
„Wydaje mi się, że największy sukces to tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Języka Angielskiego Juniorów, bo w to musiałem najwięcej pracy włożyć, a przy połączeniu nauki ze szkołą muzyczną to dosyć trudne. W planach mam kolejne konkursy.
Potem zostanie wybór liceum. Bycie laureatem stwarza większe możliwości wyboru, ale
żartobliwie powiem, że wbrew pozorom taki duży wybór niekoniecznie musi pomagać”.

ANNA MAIK
Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Hiszpańskiego. Średnia ocen 6,0.
„W tym roku zostałam laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Hiszpańskiego i z tego cieszę się najbardziej. Uwielbiam języki obce, mówię płynnie po angielsku, teraz myślę że mogę też tak powiedzieć o języku hiszpańskim, z którym mam
kontakt od ponad 5 lat. Uczę się też języka francuskiego. Bardzo bym chciała
posługiwać się językami obcymi w swojej pracy zawodowej. Teraz jestem w klasie
o profilu biologiczno-chemicznym, ale interesuje mnie zawód krytyka literackiego
i muzycznego, lekarza, prawnika, chciałabym też śpiewać. Celów do osiągnięcia
jest więc sporo”.

ZOFIA MORSZNER
Lekkoatletka. Wywalczyła 2. miejsce w sztafecie 4x400 na Mistrzostwach Polski
U20; 6. miejsce w biegu na 1500 m na Mistrzostwach Polski U20. Na Mistrzostwach
Wielkopolski zwyciężyła w biegu na 800 m, zajęła 3. miejsce w biegu na 1500 m
oraz 1. miejsce w sztafecie 4x400 m. Zajęła 6. miejsce w finale Drużynowych Mistrzostw Polski.
„Zdecydowanie za tegoroczny największy sukces uważam występ na Mistrzostwach Polski U20, gdzie zdobyłyśmy srebro w sztafecie 4x 400 m, no i chyba start
indywidualny na 1500 m, podczas tej samej imprezy, w którym wywalczyłam brąz.
W tym roku chciałabym co najmniej powtórzyć wynik z 2021 r. Kolejne plany to
podjęcie studiów na poznańskiej AWF i kontynuowanie kariery sportowej”.

TADEUSZ JANASZEK
Zdobywca 1-3 miejsca w ogólnopolskich turniejach i mistrzostwach badmintonowych (singiel, debel, mikst). Członek kadry województwa wielkopolskiego,
mistrz Wielkopolski. W sezonie 2020/2021 zajął 5. miejsce na liście kwalifikacyjnej
Polskiego Związku Badmintona.
„Najbardziej zadowolony jestem z mojego występu na Mistrzostwach Polski,
gdzie zdobyłem brązowy medal. W 2021 r. przywoziłem też medale z zawodów
Grand Prix w singlu. Bardzo cieszę się także z grudniowego wyjazdu na zgrupowanie kadry Polski, gdzie chciałbym uzyskać powołanie”.

GRACJANA JANKOWSKA
Lekkoatletka. Wywalczyła 2. miejsce w sztafecie 4x400 na Mistrzostwach Polski U20; zajęła
5. miejsce w sztafecie 4x100 na Mistrzostwach Polski U20; 2. miejsce w biegu 400 m ppł i 1. miejsce w sztafecie 4x400 na Mistrzostwach Wielkopolski. Zajęła 6. miejsce w finale Drużynowych
Mistrzostw Polski (indywidualnie 2. m-ce w biegu 400 m ppł i 6. m-ce w sztafecie mieszanej
4x400). Średnia ocen 5,0.
„Jestem zadowolona z wytrwałości, bo bez niej nie byłoby wyników. Miałam problemy zdrowotne, które udało się przezwyciężyć. W tym roku najbardziej chciałabym obyć się bez kontuzji. Nie
ukrywam, że liczę też na udany start w Mistrzostwach Polski”.
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ALAN CZYŻ
Mistrz Polski w wyścigach samochodowych 2020 w klasie DN1 – Kia Picanto.
Średnia ocen 5,88. Wyróżnienie w konkursie Matematyczny Kangur.
„2020 rok to mój pierwszy sezon startów w wyścigach samochodowych. Nie
spodziewałem się, że jako najmłodszy w stawce wygram i zdobędę tytuł Mistrza
Polski. Równolegle rozpocząłem przygotowania do kolejnego kroku w motorsporcie - parokrotnie uczestniczyłem w treningach i oficjalnych testach we włoskiej
Formule 4. To niesamowite przeżycie, usiąść za kierownicą bolidu rozwijającego
duże prędkości. Niestety pandemia uniemożliwiła mi starty w zawodach we Włoszech. W przyszłym sezonie myślę o kolejnych startach w MPRC, ale pojawiła się
również szansa wzięcia udziału w niemieckim pucharze wyścigowym”.

JAN NAMYSŁ
Mistrz Wielkopolski w rzucie oszczepem w kat. U20. Zajął 10. miejsce na Mistrzostwach Polski w Lublinie. Złoty medal w rzucie oszczepem na OZwSLLSP.
Zajął 3. miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski.
„Z tegorocznych występów najbardziej cieszy mnie ten z Mistrzostw Polski
w Lublinie, gdzie zająłem 10 miejsce. Niewątpliwie cenny jest także start w Mistrzostwach Wielkopolski, w których pobiłem swój rekord życiowy. W najbliższych Mistrzostwach Polski chciałbym pobić także ten rekord i rzucić oszczep
na odległość ponad 60 m. Myślę że to możliwe”.
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wizja bohatera

Świąteczna niespodzianka

SEBASTIAN RATAJCZYK
Wywalczył 3. miejsce na Mistrzostwach Polski Oriental Rules
w Muay Thai (kat. senior); 3. miejsce na Winter Open NO GI BJJ
kat. senior. Zwycięzca Mistrzostw Wielkopolski ALMMA (kat. senior) oraz Akademickich Mistrzostw Polski MMA oraz BJJ NO GI
w Bydgoszczy. Przygotowuje się do pierwszej walki zawodowej.
„Najbardziej cieszy mnie tytuł Akademickiego Mistrza Polski. Na
tych zawodach zrealizowałem plan jaki sobie założyłem przed sezonem. Walki wygrałem w stylu dominującym, a finał przed czasem, więc to też mnie cieszy. W 2022 r. też chcę walczyć w turniejach rangi Mistrzostw Polski oraz stoczyć swoją pierwszą walkę
półzawodową”.

SAMORZĄD

WIKTORIA RUTKOWSKA
Halowa Mistrzyni Polski w tenisie ziemnym (singiel i debel).
„Halowe mistrzostwa Polski kobiet w singlu i deblu, to zdecydowanie był mój największy sukces w tym roku, a nawet jeden z największych w karierze. Kontynuuje naukę na uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych i ukończenie studiów wraz z rywalizowaniem
w rozgrywkach uniwersyteckich to obecnie moje priorytety. Pod
koniec roku udało mi się zdobyć ranking ITA (indywidualny ranking
zawodników studiujących w Stanach) w singlu (pozycja 125)
i w deblu (pozycja 18), o który walczyłam przez ostatnie trzy lata.
Od stycznia z drużyną zaczynamy sezon rozgrywek uniwersyteckich i obiecnie na tym się najbardziej skupiam. Planuje również
udział w letnich mistrzostwach Polski w lipcu”.

W listopadzie uczniowie wszystkich klas „Dwójki” mogli
w sposób kreatywny zaprezentować własną wizję dowolnego bohatera lektury obowiązkowej. Podziwialiśmy zatem
plastelinowe Muminki i kolorowych Panów Kleksów. Pojawiły się postaci z klocków Lego, Mały Książę siedział obok
swojej planety wykonanej z masy solnej. Nie zabrakło materiałów naturalnych: trolle wykonane z kamienia, orzeł z legendy z suchego konara i gałęzi. Okazało się, że nasi uczniowie dysponują ogromnym zasobem wyobraźni, a także
zdolnościami plastycznymi i nie potrzebują telewizji czy
ekranów komputerów, by zobaczyć bohatera czytanej lektury. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Monika Grobelna/Beata Kucharska

choinkowe warsztaty

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

puszka dla głodnego brzuszka

ALEKS ZAJDEL
Zwycięzca Pucharu Polski NO GI Jiu Jitsu (Luboń, Sochaczew). Zajął 3. miejsce
na Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów Młodszych w Judo oraz na XVI Mistrzostwach Polski w BJJ. Zajmuje miejsca 1-3 na zawodach ogólnopolskich.
„Najbardziej jestem zadowolony z wyników w jujitsu, w judo w tym roku poszło mi trochę gorzej, ale zamierzam to nadrobić w 2022 r. Chciałbym też powalczyć o podium w wakeboardzie w Mistrzostwach Puszczykowa. Wakeboard
trenowałem już wcześniej i właściwie do niego wróciłem, bo mi się bardzo
spodobał”.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich SP nr 1 uczestniczyły w warsztatach plastycznych, których celem było wykonanie dekoracji świątecznej. Klasy pierwsze i drugie samodzielnie
przygotowały śliczną, kolorowo ozdobioną choinkę na
pniu z mchu, natomiast klasy trzecie wykonały choinkę
z drzewa osikowego. Każde dziecko samodzielnie tworzyło swoją choinkę. Wszystkie prace zostały wykonane
dokładnie i profesjonalne. Na zakończenie warsztatów
dzieci zabrały swoje choinki do domów, by pięknie zdobiły ich pokoje.

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska
ADAM ZIÓŁKOWSKI
Brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów w rzucie młotem (uzyskał I klasę sportową). Mistrz Wielkopolski w rzucie młotem. Powołany do Zaplecza Kadry
Narodowej w rzucie młotem. Zajął 8. miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów.
W statystykach ogólnopolskich zajmuje 3. miejsce w rzucie młotem.
„ W zakończonym sezonie spodziewałem się jednak trochę więcej, niż to,
co osiągnąłem. Jednak najbardziej jestem zadowolony z 3. miejsca na Mistrzostwach Polski Juniorów w Lublinie. Jeśli chodzi o rok 2022 to celuję w 2. miejsce
młodzieżowców w Mistrzostwach Polski i rzucenie limitu umożliwiającego start
na Uniwersjadzie. Minimum to 68 metrów i jestem przekonany, że ten wynik jest
do zrobienia”.
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dzieci
z oddziałów przedszkolnych puszczykowskiej „Jedynki”
przygotowały dla swoich rodziców niespodziankę, do której
przygotowywały się w okresie adwentu. Wystąpiły podczas
świątecznego przedstawienia. Niestety z powodu obostrzeń pandemicznych rodzice nie mogli pojawić się na występie i otrzymali link do filmu, który obejrzeć mogli wspólnie w domu. Dla najmłodszych dzieci z zerówek również nie
zabrakło niespodzianek, bo pod choinką czekały na nie prezenty od Świętego Mikołaja. Niestety nie mógł on pojawić
się osobiście, bo był bardzo zapracowany i spieszył się także
do innych, ale zostawił dla dzieci list z zadaniami do wykonania. Każde dziecko znakomicie poradziło sobie z zadaniem
i zasłużyło na prezent. Wszystkie dzieci z zerówek uczestniczyły również w tym dniu w szkolnej wigilii i wspólnie śpiewały kolędy. Dzień ten był wspaniały i pełen wrażeń.
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Społeczność „Dwójki” kolejny raz udowodniła, że nie
pozostaje obojętna na potrzeby innych. W ramach akcji
PCK „Puszka dla głodnego brzuszka” zbierali żywności
dla bezdomnych. Przed świętami Bożego Narodzenia zebrane paczki z żywnością odebrali pracownicy PCK.
Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli włączyć się
do akcji!
SP 2
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OŚWIATA

OSKAR PRZYBYLAK
Posiadacz niebieskiego pasa w brazylijskim Ju Jitsu. Wywalczył (w różnych kategoriach) miejsca na podium w Pucharze Polski w Sochaczewie; zajął 3. miejsce w kat. GI w konkursie Winter
Open GI w Luboniu. Zwycięzca Młodzieżowych Mistrzostw Polski MMA w Obornikach Śląskich.
„Wszystkie dobre wyniki mnie bardzo cieszą, ponieważ do wszystkich przygotowuję się dając
100% swoich możliwości. Najbardziej cieszę się jednak z Młodzieżowego Mistrza Polski MM,
bo wywalczyłem tam swój pierwszy i mam nadzieję nie ostatni pas. W 2022 r. chcę startować
w jeszcze większej liczbie zawodów, a nawet spróbować się w walkach półzawodowych.”

W

COVID 19 – INFORMACJE

ielkopolska nadal znajduje się powyżej ogólnopolskiej
średniej pod względem pełnego zaszczepienia populacji
(dwiema dawkami szczepionek dwudawkowych lub jedną
Johnson&Johnson). Gdy średnia dla całej Polski wynosi nieco
ponad 55 proc., w Wielkopolsce jest to 59 proc. Nasze województwo niezmiennie zajmuje w tym zestawieniu drugie miejsce, ustępując jedynie Mazowszu (prawie 61 proc. osób w pełni zaszczepionych), a wyprzedzając województwa: pomorskie,
lubuskie, dolnośląskie czy zachodniopomorskie (powyżej 57
proc. zaszczepionej przeciw COVID-19 populacji).

Niewielkie zainteresowanie dawką przypominającą
O ile pod względem przyjęcia pełnej dawki Wielkopolska
znajduje się na drugim miejscu w Polsce, to gorzej jest, jeśli
spojrzymy przez pryzmat liczby osób, które zdecydowały się na
dawkę przypominającą. Tutaj nasz region plasuje się dopiero
na 9. miejscu z wynikiem niecałych 18 proc. populacji zaszczepionej dawką przypominającą.
– Szczepienie trzecią dawką jest obecnie jedyną szansą na to,
abyśmy osłabili siłę piątej fali pandemii. Mam nadzieję, że Wielkopolanie wykażą się rozsądkiem i poprawią te niepokojące statystyki. Badania pokazują, że dawka przypominająca znacząco poprawia bezpieczeństwo, lepiej chroni przed zakażeniem omikronem oraz zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu choroby – mówi
Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Szczepienia najmłodszych
W grupie wiekowej 5-11 lat, która rozpoczęła szczepienia
16 grudnia 2021 r., po co najmniej jednej dawce szczepionki
Pfizer w dostosowanej do wieku dawce jest 24 tys. dzieci
z Wielkopolski (tyle pierwszych dawek podano do tej pory). To
drugi wynik w Polsce, po województwie mazowieckim (44 tys.
podanych pierwszych dawek), a przed województwem śląskim
(21 tys. dawek).
– W każdej kolejnej fali pandemii przebieg choroby COVID-19
u najmłodszych pacjentów jest coraz cięższy, dlatego szczepienie
dzieci w każdym wieku jest niezwykle ważne. Zagrożeniem jest
nie tylko ostra faza choroby, ale też powikłania w postaci PIMS,

przed którymi może ochronić dzieci szczepienie. W naszym oddziale były hospitalizowane tylko pojedyncze dzieci, które zostały
zaszczepione, ale po obserwacji były one wypisywane do domu.
Wśród pacjentów niezaszczepionych obserwujemy znacznie cięższy przebieg COVID-19 – mówi profesor Magdalena Figlerowicz,
konsultantka wojewódzka w dziedzinie chorób zakaźnych.
W populacji do 19. roku życia pełną dawkę przyjęło na razie
nieco ponad 18 proc. Wielkopolan w tej grupie, co plasuje nas
na trzecim miejscu pośród województw w Polsce: za Mazowszem (18,5 proc.) i woj. kujawsko-pomorskim (19 proc.) z minimalnie lepszą od nich dynamiką szczepień.
Na pierwszych miejscach wśród najlepiej zaszczepionych
powiatów i miast na prawach powiatu znajdują się: Poznań
(72,5 proc.), powiat poznański (64 proc.) oraz powiat szamotulski (blisko 64 proc.). Na przeciwnym biegunie nadal znajdują
się powiaty: kaliski (47 proc.), kolski, ostrzeszowski i gostyński
(poniżej 50 proc.). To jedyne powiaty w Wielkopolsce, gdzie
nadal zaszczepione jest poniżej połowy populacji.
Najlepiej wyszczepioną gminą w Wielkopolsce jest gmina
Wronki (pow. szamotulski). Osiąga ona wynik niemal 75 proc.
zaszczepionych mieszkańców, co oznacza, że niezaszczepiony
pozostaje co czwarty z nich. Wronki wyprzedzają pod tym
względem Poznań z 72,5 proc. mieszkańców po dwóch dawkach szczepionki (lub jednej J&J). Na kolejnym miejscu znajduje się gmina Obrzycko (pow. szamotulski) z prawie 69 proc.
wskaźnikiem wyszczepienia. Puszczykowo też jest w czołówce
z 67,1 proc. w pełni zaszczepionych osób.
Zdecydowanie najgorzej na tle gmin, niemal od początku
akcji szczepień przeciw COVID-19, wypada gmina Brzeziny
w powiecie kaliskim. Pełną dawkę szczepionki przyjęło tam
37 proc. mieszkańców.
Niezmiennie apelujemy do Wielkopolan o zapisywanie
się i przyjmowanie szczepionki przeciw COVID-19 niezależnie od tego, czy jest to pierwsza dawka, czy kolejne. Dawki preparatów są dostępne w punktach szczepień. Umówić
można się na kilka sposobów: za pośrednictwem infolinii
989, bezpośrednio w punktach szczepień lub za pomocą
e-rejestracji przez stronę Pacjent.gov.pl.

Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat – informacje

16

grudnia 2021 r. rozpoczęły się szczepienia dzieci w wieku
5-11 lat Kwalifikację do szczepienia dzieci 5-11 lat wykonują lekarze, z ważnym prawem wykonywania zawodu.
Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia dzieci w wieku
5-11 lat jest wykorzystywany kwestionariusz. Można go pobrać
ze strony, https://tiny.pl/rj2v7 wydrukować, wypełnić w domu
i zabrać ze sobą do punktu szczepień.
Szczepienie przeciw COVID-19 u dzieci w wieku 5-11 lat
wykonywane jest wyłącznie przy użyciu szczepionki Pfizer
w dostosowanej do wieku dawce – 10 mikrogramów/dawkę
(0,2 ml z ampułki 10 dawkowej).
Szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat odbywa się za pomocą
dwóch dawek – w odstępie co najmniej 21 dni.
W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności
możliwe jest podanie trzech dawek szczepionki: dwóch dawek
w odstępie co najmniej 21 dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukoń-
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czeniu dwudawkowego szczepienia. Skierowanie na dawkę
dodatkową 28 dni po pełnym szczepieniu, wystawia lekarz.
Trzydawkowy schemat szczepienia zlecany jest u dzieci
z ciężkimi zaburzeniami odporności:
● w trakcie leczenia przeciwnowotworowego,
● w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn,
● po przeszczepach narządów litych przyjmujących leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
● po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,
● z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,
● zakażonych HIV,
● leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
● dializowanych z powodu niewydolności nerek.
źródło: www.gov.pl
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iększość dzisiejszych kłopotów ze zdrowiem wynika
z kilku czynników, o których od dłuższego czasu mówi
się dość głośno w mediach. Mam na myśli oczywiście siedzący (sedentarny) tryb życia, niezdrową dietę oraz kiepski sen,
albo jego niedobór. Świadomość w tych obszarach jest coraz
większa i coraz chętniej sięgamy po aktywność fizyczną, jako
narzędzie w walce z problemami układu ruchu, układu krążenia, jak i depresją. Częściej czytamy etykiety na opakowaniach i podejmujemy świadome decyzje konsumenckie. Wiemy, że odpowiednio dobrana poduszka i dobrze przewietrzona sypialnia to szansa na lepszy jakościowo sen.
Wiemy również, że oprócz tych rzeczy, które wcześniej wymieniłam bardzo niekorzystnie na nasze zdrowie wpływa
także stres.
Trudno obecnie znaleźć osobę, która mogłaby z czystym
sumieniem powiedzieć, że nigdy nie była zestresowana. Dla
każdego z nas stres będzie oznaczać coś innego. Dla jednych
– wezwanie szefa na rozmowę, przygotowanie się do dalszej
podróży z dzieckiem, albo obciążenie kredytem hipotecznym, a dla innych – telefon z nieznanego numeru, egzamin
na studia czy korespondencja z urzędu skarbowego.
Badania tego zjawiska rozpoczęły się już w XIX wieku
a ich prekursorem był francuski fizjolog Claude Bernard
(1813-1878). W swoich pracach wspomina o mechanizmach
obronnych, których współpraca daje szanse organizmowi na
zwalczanie zagrożeń i utrzymanie się przy życiu. Jego założenia stały się podstawą prac amerykańskiego fizjologa Waltera Cannona (1871-1945).
Cannon traktował stres jako reakcję na zagrożenie, swoisty stan pogotowia, którego funkcją było wytworzenie warunków dla przetrwania organizmu. Innymi słowy – stres
przygotowywał organizm do radzenia sobie z niebezpieczeństwem. Mechanizm ten sterowany jest przez autonomiczny układ nerwowy (AUN), a konkretnie jego część
współczulną, odpowiedzialną za reakcje „walcz i uciekaj”.
Co to oznacza w praktyce?
Mniej więcej tyle, że jeśli pojawia się stresor (osoba, sytuacja lub wiadomość) pod wpływem współczulnego układu
nerwowego następuje lawina rekcji fizjologicznych, które
mają zmobilizować organizm do aktywności mięśniowej niezbędnej podczas ucieczki lub walki. Dzięki uwalnianej z nadnerczy adrenalinie i noradrenalinie obserwujemy wzmożoną
akcję serca, przyspieszony oddech, wzrost napięcia mięśni
szkieletowych oraz dystrybucję krwi ze skóry i narządów wewnętrznych do mięśni. Dlatego też w obliczu sytuacji stresującej robimy się bladzi, a nasze całe ciało się spina. Skutek
działania stresu może mieć charakter natychmiastowy –
krótkotrwały i zazwyczaj odwracalny, związany ze stanem
pobudzenia podczas reakcji alarmowej, który może powodować pewne dolegliwości, np. ze strony układu mięśniowego (spięta postawa, zaciśnięte szczęki, spięty kark, plecy,
ściągnięte mięśnie mimiczne), układu oddechowego (spłycony oddech, „łapanie” powietrza prowadzące do zespołu
hiperwentylacji), układu trawiennego (biegunka, zaparcia,
niestrawność) i reakcje bólowe (głowy, żołądka, klatki piersiowej).
Jednak kiedy stres utrzymuje się zbyt długo będziemy
mieć do czynienia ze skutkami długotrwałymi – tzw. stresozależnymi powikłaniami chorobowymi, które będą odnosić
się zarówno do zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.
Do poważniejszych powikłań stresozależnych zaliczamy
zaburzenia snu, depresję, zespół stresu traumatycznego,
zespół zmęczenia przewlekłego, jadłowstręt, otyłość, cu-
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krzyca typu drugiego, zespół jelita nadwrażliwego, zespoły
ginekologiczne, obniżoną jakość nasienia, impotencję i wiele innych.
„Stres wpływa nie tylko na nasze emocje, sprawność
funkcjonowania procesów poznawczych, ale również na jakość naszych relacji z otoczeniam. Napięcie, które towarzyszy sytuacji stresu, może powodować większą drażliwość
i irytację. Zwiększa też prawdopodobieństwo zachowań
agresywnych i działań mających na celu „wyładowanie się”,
często ze szkodą dla bliskich”.
Dawniej stresorem był goniący nas niedźwiedź. Dziś stresorem jest praca, trening, obowiązki domowe, wyzwania stawiane przez współczesny świat, a przede wszystkim negatywne wiadomości płynące masowo i na okrągło z mediów, podsycające strach i lęk. W stresie nie myślimy racjonalnie, podejmujemy (często) niekorzystne dla nas i naszego zdrowia decyzje. Nasze narządy wewnętrzne otrzymują mniejszą ilość
krwi przez co są niedotlenione i niedożywione, co będzie
wpływało na ich efektywność, a tym samym na efektywność
układów naszego ciała, w tym – odpornościowego.
Co zrobić, żeby wyrwać się z tego błędnego koła?
● wyłączyć telewizor i odłożyć telefon,
● ograniczyć ekspozycje na sytuacje mogące wywoływać
stres,
● wyjść na długi spacer - najlepiej do lasu, z daleka od
zgiełku i hałasu. Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego mamy do tego fantastyczne warunki,
● oddychać – spokojnie – przez nos, z akcentem na długi
wydech.
To właśnie długi spokojny wydech pomaga nam „przełączyć się” z układu współczulnego (walcz i uciekaj) na
przywspółczulny – odpowiadający za reakcje „jedz i odpoczywaj” – umożliwiający nam regenerację i odpoczynek po wysiłku związanym z mobilizacją.
Podsumowując – stres jest jeden, ale w zależności od
kryterium jakie przyjmiemy, czy też kontekstu może mieć
różne oblicza. Możemy mówić o stresie chwilowym i chronicznym, ale również dobrym (bo bywa też motywujący)
i złym.
To tylko kropla w morzu informacji, ale mam nadzieję, że
okaże się przydatna na drodze do lepszego zdrowia. Na koniec zostawiam ćwiczenie oddechowe – uspokajające, ułatwiające zasypianie i poprawiające jakość snu.
Ćwiczenie na dobry początek
● połóż się lub usiądź wygodnie z prostymi, ale nie
spiętymi plecami,
● oddychaj spokojnie, naturalnie
● oddychaj cały czas przez nos (wdech i wydech nosem)
Zrób mały WDECH 1-2-3-4
Następnie długi WYDECH 1-2-3-4-5-6 Po wydechu zatrzymaj powietrze PAUZA 1-2-3-4-5
● powtórz cykl 10 razy
Jeżeli pauza i wydech na początku są dla Ciebie za długie, możesz je skrócić. Cytując słowa popularnej piosenki –
…relax… take it easy ;)
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Dużo radości,
spokoju i zdrowia!

Agata Jurdzińska
terapeuta ruchowy/trener personalny/
Bibliografia : A. Potocka „ Stres – natura zjawiska”, S. Osipiuk Sienkiewicz ,,21 dni z oddechem”
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DBAMY O ZDROWIE
SAMORZĄD
W PUSZCZYKOWIE

Strach ma wielkie oczy, Czyli słów kilka
o tym jak stres niszczy nasze zdrowie

mniej chętnych na dawkę przypominającą

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta,
Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 - część A.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 741 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia
2020r. zmienionej uchwałą Nr 297/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021r.
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 - część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od
31.01.2022r. do 28.02.2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, pokój nr 17,
w godzinach od 8:00 do 15:00.
Z projektem w.wym. planu miejscowego będzie można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej
Miasta Puszczykowa, znajdującym się na stronie internetowej miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
16.02.2022 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 (pokój nr 13) oraz
jednocześnie online za pomocą środków porozumiewania się na odległość, na platformie ZOOM.
W dyskusji online można będzie wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu – do godz. 13:00 dnia 16.02.2022 r. na
adres e-mail: um@puszczykowo.pl. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym (potwierdzenia rejestracji z linkiem do spotkania będą wysyłane w godzinach pracy
Urzędu; zgłoszenia po godz. 15.30 będą potwierdzane w kolejnym dniu roboczym).
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenie
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie papierowej do Burmistrza Miasta Puszczykowa lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@puszczykowo.pl lub za pomocą
platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska, albo nazwy oraz adresu zamieszkania, albo siedziby wnioskodawcy,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2022 r.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.
z 2021r, poz. 2373 ze zm.) informuję, że z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski do
przedmiotowej dokumentacji mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, 62-040 Puszczykowo - w nieprzekraczalnym terminie do 18.03.2022 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo,
arkusz 5.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 741 ze zmianami) oraz Uchwały nr 264/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 kwietnia 2021 r.
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej
– obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 31.01.2022 r. do 28.02.2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
przy ul. Podleśnej 4, pokój nr 17, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Z projektem w. wym. planu miejscowego będzie można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Puszczykowa, znajdującym się na stronie internetowej miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.02.2022 r.
o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 (pokój nr 13) oraz jednocześnie online
za pomocą środków porozumiewania się na odległość, na platformie ZOOM.
W dyskusji online można będzie wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu – do godz. 13:00 dnia 16.02.2022r. na adres
e-mail: um@puszczykowo.pl. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany
w e-mailu zwrotnym (potwierdzenia rejestracji z linkiem do spotkania będą wysyłane w godzinach pracy Urzędu; zgłoszenia
po godz. 15.30 będą potwierdzane w kolejnym dniu roboczym).
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie papierowej do Burmistrza Miasta Puszczykowa lub w formie elektronicznej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@puszczykowo.pl lub za pomocą platformy
ePUAP z podaniem imienia i nazwiska, albo nazwy oraz adresu zamieszkania, albo siedziby wnioskodawcy, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2022 r.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 2373 ze zm.) informuję, że z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym - do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, 62-040 Puszczykowo - w nieprzekraczalnym terminie do 18.03.2022 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

przekaż swój 1% podatku

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (dotyczy obu obwieszczeń)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Miasta Puszczykowa ul. Podleśnej 4, 62-040 Puszczykowo, zwany dalej Administratorem.
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/
Pana danych osobowych.
3. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie
Miejskim w Puszczykowie: iodo@puszczykowo.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających
z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
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•
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych
osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
•
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
•
przenoszenia danych osobowych;
•
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
•
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się
zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa http://www.bip3.wokiss.pl/puszczykowo/ w zakładce
Przetwarzanie danych osobowych.
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INFORMACJE

INFORMACJE

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

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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Wieczór z Aniołami
o rocznej przerwie do Puszczykowa ponownie przyleciały
anioły. Wszystko oczywiście za sprawą podopiecznych
Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie, przygotowujących
„Wieczór z Aniołami”, który tradycyjnie odbywa się w gościnnych murach kościoła pw. św. Józefa w Puszczykowie.
Spotkanie rozpoczyna się przedstawieniem. Tym razem artyści z Puszczykowa wystąpili w filmowej etiudzie „Magiczny
przepis”. Zaproszeni goście, wśród których byli burmistrz Andrzej Balcerek, puszczykowscy radni z przewodniczącym Rady
Miasta Tomaszem Potockim, mogli również podziwiać prace
plastyczne powstałe na trzy tematy: „Mój Anioł Stróż”, „Magiczny pejzaż” oraz „Malowana kolęda”.
Kolejną tradycją wieczoru są wystęy wokalne. Tak było również podczas ostatniego spotkania. Na scenie zaprezentowało
się dziewięciu wykonawców reprezentujących placówki działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu
poznańskiego. Przedstawili oni kolędy i utwory nawiązujące do
okresu Bożego Narodzenia. Wśród występujących byli laureaci

tegorocznej edycji Zlotu Talentów. Po nich na scenie wystąpił
gość specjalny – Karolina Gralińska, która zaprezentowała popularne kolędy i pastorałki, a także przeczytała trzy wybrane
utwory zredagowane przez osoby z niepełnosprawnościami.

P

oznańscy policjanci apelują do mieszkańców o rozwagę
i ograniczone zaufanie w kontaktach z obcymi osobami oferującymi transakcje w kryptowalutach. O tym, że na takich podejrzanych transakcjach można stracić bardzo poważne kwoty
świadczy przypadek (jeden z wielu) zgłoszony na Komisariacie
Policji Poznań – Grunwald. Nieznany sprawca podający się za
przedstawiciela firmy finansowej oszukał mężczyznę, nakazując mu zainstalowanie na komputerze platformy do zdalnej
obsługi pulpitu i przekazania własnych pieniędzy w celu osiągnięcia dodatkowych zysków. W ten sposób zgłaszający stracił
115 tys. złotych.
Wiele osób skuszonych szybkim zarobkiem dużych pieniędzy, zapomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

Marta Mróz/KM Policji w Poznaniu

kronika straży miejskiej

W

INFORMACJE

okresie od 13 listopada do 9 grudnia 2021 r. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zrealizowali 125 interwencji.
17 interwencji przekazano niezwłocznie do Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury, Ochrony i Monitoringu Środowiska, (m. in. awarie sygnalizacji świetlnych, nieświecące
latarnie, dziury w drodze, powalone drzewo, rozjechana droga, pozostawione odpady, uszkodzona studzienka, uszkodzona
blokada parkingowa, rozlana farba na chodniku, nieodśnieżony
parking, oblodzone ulice, zapadlisko na pasie zieleni) oraz
3 interwencje do OSP Puszczykowo (pożar śmietnika, zdewastowany defibrylator oraz rozpalenie ogniska). Przekazano do
Policji Puszczykowo zgłoszenie o porzuconym samochodzie na
terenie miasta. Czterokrotnie polecono usunięcie padliny z ulic

oczątek roku w puszczykowskim kole to praca Zarządu, której wędkarze nie widzą, a która jest kluczowa dla przebiegu
całego sezonu wędkarskiego. Piątego stycznia odbyło się zebranie Zarządu Koła. Na pierwszym w tym roku spotkaniu obradowaliśmy nad szczegółami planu działania na rok 2022: regulaminami, zasadami wręczania upominków oraz perspektywą realizacji zadania publicznego „Organizacja zawodów wędkarskich”, zleconego przez Burmistrza Miasta Puszczykowo
Andrzeja Balcerka (Komisja przyznała wnioskowaną kwotę
9 900 zł na organizację zawodów wędkarskich). Niezmiernie
nam miło, ponieważ współpraca z organami samorządowymi,
z panem Burmistrzem na czele, przebiega w sposób wzorowy
od wielu lat i daje możliwość stworzenia propozycji dla wędkarzy naszego koła w zakresie jaki Zarząd planuje.
W ramach dotacji w sezonie 2022 pragniemy zaproponować wędkarzom puszczykowskiego koła dwa czyny wędkarskie
na rzecz ochrony środowiska i jedenaście zawodów (nad Wartą
w Puszczykowie oraz na akwenach będących pod opieką zaprzyjaźnionych Kół PZW: w miejscowości Międzychód, Jeżewo
oraz Wojnowice). Jak co roku zaplanowaliśmy zawody
dla wszystkich chętnych dzieci, które odbędą się w czerwcu
nad rzeką Wartą.
Od nowego roku wystartowała sprzedaż zezwoleń na połów w wodach PZW, którą prowadzi skarbnik koła. Od 4.01 do
14.01.2022 r. zezwolenia można zakupić po uprzednim umówieniu się ze skarbnikiem koła pod numerem telefonu 664 537
797 (czynny od pon. do pt. w godzinach 08:00 - 16:00).
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Od 15 stycznia 2022 r. zezwolenia będzie można zakupić
w każdy wtorek w godzinach 16:00 - 19:00 pod adresem:
ul. Kosynierów Miłosławskich 29, 62-040 Puszczykowo.
Serdecznie zapraszam do wstępowania w szeregi koła i dołączenia do puszczykowskiej wspólnoty wędkarskiej. Wszelkich
informacji na temat procedury dołączenia do nas udziela skarbnik koła.

Adam Stefaniak/Sekretarz Koła
TERMINARZ IMPREZ WĘDKARSKICH W ROKU 2022
20.03 – 9:00 – czyn wędkarski I;
2.04 – 5:00 – Rozpoczęcie sezonu w Wojnowicach (spławikowe);
23.04 – 06:00 – Wiosenna Warta 2022 (spławikowe) – Warta;
8.05 – 06:00 – Spinningowy Mistrz Koła 2022 – Warta;
22.05 – 06:00 – Majówka nad Wartą 2022 (spławikowe) – Warta;
5.06 – 09:00 – Dzień Dziecka z wędką (spławikowe) – Warta;
18.06 – 06:00 – Dni Puszczykowa 2022 (spławikowe) – Warta;
3.07 – 07:00 – Zawody Emerytów i rencistów 2022
(spławikowe) – rz. Warta;
16/17.07 – 17:00 – Lato nad Jeżewem 2022 (spławikowe);
20.08 – 05:00 – Międzychód 2022 (spławikowe);
17.09 – 05:00 – Jesienne Jeżewo 2022 (spławikowe) ;
16.10 – 07:00 – Pogoń za drapieżnikiem (spinningowe) – Warta;
23.10 – 09:00 – Czyn wędkarski II;
listopad 2022 – 10:00 Zebranie sprawozdawcze Koła 2022.
Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz
godzin organizacji imprez.
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miasta oraz 1 raz przepędzenie dzikich zwierząt z ulicy. Przewieziono do przytuliska 1 psa odłowionego z terenu miasta,
zwierzę odebrał właściciel. Zabezpieczano ruch drogowy podczas wycinki suchych drzew.
W związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów wobec kierowców zastosowano 15 żółte karty oraz 15 pouczeń,
a także 1 pouczenie porządkowe za niedopilnowanie zwierzęcia. W trakcie prowadzenia czynności służbowych wylegitymowana 24 osoby. Założono 1 blokadę na koła samochodów.
Na 8 sprawców wykroczeń (niedopilnowanie zwierzęcia, rozpalenie ogniska) nałożono grzywny.

Dariusz Borowski/Komendant Straży Miejskiej

WSPOMNIENIA

Z głębokim żalem przyjęliśmy
informację o śmierci

Wędkarski kalendarz 2022
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►unikaj podawania swoich prywatnych danych, które służą
nam do logowania się w Internecie,
►nie przesyłaj skanów swojego dowodu osobistego obcym
osobom. Może on zostać wykorzystany w celu dokonania kolejnych oszustw,
►nie wyrażaj zgody na instalowanie dodatkowego oprogramowania na swoich komputerach. Poprzez takie aplikacje
oszuści mają łatwy dostęp do naszego pulpitu, a tym samym
do dysponowania naszymi pieniędzmi.
Jeżeli na swój telefon dostaniemy powiadomienie dotyczące potwierdzenia przelewu, którego nie wykonujemy, nie
reagujmy. Pamiętajmy, że przez działania oszustów w jednej,
krótkiej chwili, możemy stracić oszczędności całego życia.

23 grudnia ubiegłego roku pożegnaliśmy na naszym puszczykowskim cmentarzu pana Stanisława Balbierza, radnego
Rady Miasta IV i V kadencji. Miałem wielka przyjemność pracować w Radzie z panem Stanisławem, bo tak do niego wszyscy
się zwracaliśmy. Pan Stanisław był wzorem radnego, niezwykle
zaangażowany w sprawy miasta, w te duże, ale przede wszystkim w te mniejsze, dotyczące każdego mieszkańca. Skromny,
otwarty na każdą osobę, która się do niego zwracała, przyjazny
i pomocny w sprawach, z którymi można było, jak do radnego
zwrócić się o pomoc, opinię, a także liczyć na działanie u władz
miasta. W pamięci urzędników pozostanie jako radny szczerze
zaangażowany w rozwiązywanie problemów oraz pomocny
w pracy Urzędu. Rada Miasta straciła w osobie pana Stanisława
niezwykle cenny skarb – wzór radnego żyjącego na codzień
sprawami Puszczykowa i jego mieszkańców.
Cześć Jego pamięci!

STANISŁAWA
BALBIERZA
radnego Rady Miasta Puszczykowa
IV i V kadencji, członka Komisji
Budżetu i Rozwoj Miasta, Komisji
Rewizyjnej, Komisji Pojednawczej
oraz Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego
Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia
z podziękowaniem za pracę na rzecz mieszkańców
naszego miasta
składają Burmistrz Miasta Puszczykowa
Rada Miasta Puszczykowa
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Marek Błajecki
ODESZLI

Ochocki Roman
Waczyński Paweł
Sommerfeld Aniela Józefa
Kostusiak Piotr Paweł
Paradowska Stefania
Górczyńska Danuta Maria

data ur.
5.9.1938
8.6.1962
18.3.1924
21.5.1958
16.7.1950
12.7.1933
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data zg.
26.11.2021
4.12.2021
6.12.2021
11.12.2021
14.12.2021
17.12.2021

Balbierz Stanisław
Skibińska Teresa
Tomaszewski Marek
Ossowski Krystian Marian
Kościelniak Irena Józefa

data ur.
5.4.1934
4.7.1933
22.2.1962
17.9.1952
28.4.1949

data zg.
18.12.2021
23.12.2021
24.12.2021
27.12.2021
28.12.2021

29

INFORMACJE

P

uwaga na kryptowalutowych oszustów

Wspomnienie o Andrzeju Falkiewiczu

W

skiego przez całe spotkanie przygrywał pan organista. Były
śpiewane wspólnie kolędy i pieśni biesiadne. Do kawy, jak co
roku, otrzymaliśmy w prezencie gwiazdkowym wspaniałe świąteczne ciasta od Piekarni-Cukierni Jacka Błaszkowiaka, za co
serdecznie dziękujemy naszemu sponsorowi.
Na zakończenie roku, 15 grudnia 2021 r. koleżanki z Komisji
Socjalnej: Marianna Bloch, Halinka Sosińska, Terenia Snuszka
i Maria Kaczmarek rozdały 180 paczek świątecznych dla najstarszych i potrzebujących emerytów. Organizacją spotkania
„Przy opłatku” oraz akcją „Świąteczna paczka” kierowała przewodnicząca Komisji Socjalnej Renia Fajfer. Bardzo dziękujemy.
Spotkanie „Przy opłatku” i paczki świąteczne dla emerytów
sfinansowali życzliwi seniorom Burmistrz Miasta Puszczykowa
i Rada Miasta Puszczykowo.
Bardzo dziękujemy.

Krystyna Jakubowska
sekretarz Oddziału PZERiI w Puszczykowie

INFORMACJE

drugiej połowie 2021 roku u puszczykowskich seniorów
wiele się wydarzyło. Pod koniec września grupa globtroterów wyjechała na wycieczkę do Berlina. Przy pięknej pogodzie podziwiali nowoczesność i rozmach metropolii naszych
zachodnich sąsiadów. Wycieczka była opłacona indywidualnie
z własnych funduszy, a zorganizowała ją przewodnicząca Komisji Kultury Ela Głembalska.
W listopadzie i grudniu seniorzy „ukulturalniali się”. 14 listopada byliśmy na spektaklu „Lekko nie będzie”, a 13 grudnia
na spektaklu „Nerwica natręctw”. Oba spektakle grano w kinie
Apollo w Poznaniu. Kultura w naszym pięknym kraju, niestety,
stała się bardzo droga. Przeciętnego emeryta nie stać na kupienie biletu do teatru w cenie 130 zł. Na obu spektaklach byliśmy dzięki dofinansowaniu Burmistrza Miasta Puszczykowa
i Rady Miasta. Bardzo dziękujemy.
11 grudnia 2021 r. zebraliśmy się w restauracji „Szafoniera”
przy opłatku. Spotkanie uświetnili swoją obecnością panowie
– Burmistrz Andrzej Balcerek i Tomasz Potocki, Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa. Dzięki inwencji Przewodniczącego puszczykowskiego Oddziału PZERiI Włodzimierza Kędzier-

P

uszczykowo ma szczęście do mieszkańców – postaci wyjątkowych, nie zawsze jednak wiemy, że naszym sąsiadem był
wybitny artysta czy pisarz.
Stare domy w Puszczykowie skrywają zawikłane i interesujące historie o swoich mieszkańcach, a ich koleje losu mogłyby
być gotowym scenariuszem filmowym.
W Puszczykowie przy ulicy Cienistej stoi willa rodziny Falkiewiczów. Już po przekroczeniu drewnianej bramy, gdzie
nie ma brukowanych wjazdów i ścieżek, są za to metalowe ławeczki i malownicze altany, a ziemia
zarosła zrudziałą trawą odnosimy wrażenie,
że wchodzimy do tajemniczego ogrodu.
Ten ogromny, piękny dom otoczony
starymi drzewami, dorodnymi krzewami i czarnymi sosnami, wybudowany
został w 1939 roku, miał w nim zamieszkać Wacław Falkiewicz z rodziną. Ich plany pokrzyżował jednak
wybuch wojny, a w nowo wybudowanym domu zamieszkali Niemcy.
Wacław Falkiewicz urodził się
w Poznaniu. Studiował chemię
w Paryżu, a w Berlinie prowadził
największy sklep perfumeryjny.
Po I wojnie światowej wrócił do
Poznania i założył Fabrykę Perfum
i Kosmetyków, która w latach
30-tych była jedną z największych
w Polsce.*
Niestety lata komunizmu zniszczyły wielkie marzenia Wacława Falkiewicza, dom zamieszkali kwaterunkowi lokatorzy, a fabrykę znacjonalizowano.
Człowiek renesansu
W 1929 roku na świat przyszedł syn Państwa
Falkiewiczów – Andrzej Falkiewicz. Był prawdziwym człowiekiem renesansu, osobą wszechstronnie wykształconą,
o wielu talentach – studiował fizykę, ekonomię i filozofię. Swoje życie związał jednak z literaturą, był wybitnym krytykiem
literackim i teatralnym, eseistą, poetą i filozofem kultury.
Po studiach pracował, jako kierownik literacki w wielu teatrach
w całej Polsce: w Koszalinie, Kaliszu, Łodzi, Wrocławiu. Wykładał również filozofię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Swoją pierwszą książkę „Mit Orestesa. Szkice
o dramaturgii współczesnej” opublikował w 1967 roku.
Interesowała go literatura trudna, niszowa niemieszcząca
się w literackich kanonach, interesował się pisarzami mało znanymi, jako jeden z pierwszych promował dramaty Witolda
Gombrowicza. Doprowadził do druku jego sztuki (1970), sam
też wydał pierwszą w Polsce książkę poświęconą temu pisarzowi (1981; „Polski kosmos” 10 esejów przy Gombrowiczu”).
Dużo o jego intelektualnych i literackich fascynacjach dowiedzieć się możemy z listów do przyjaciół: m.in. z mieszkającym
w Ameryce poetą Tymoteuszem Karpowiczem, z którym korespondował przez 33 lata, z Mają Komorowską o teatrze, z żoną
Krystyną Miłobędzką – i jak sam wspominał – „wymieniliśmy
z Krystyną dwie duże walizy listów”. Były to rozmowy twórców,
łączyły ich lektury, miłość do teatru i specyficzne rozumienie
świata. Listy te stały się współczesną kontynuacją tradycji epistolarnych.
Literat i indywidualista
Dorobek literacki Andrzeja Falkiewicza jest ogromny:
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12 pozycji książkowych, eseje, dziesiątki recenzji teatralnych
i artykułów w prasie, wstępy do książek innych autorów.
Był też za swój dorobek literacki wielokrotnie nagradzany.
Prywatnie był wielkim indywidualistą, koneserem życia,
kochał przyrodę i zwierzęta, był smakoszem serów, wina, lubił
też gotować, a z domu rodzinnego wyniósł zamiłowanie do
pięknych zapachów i perfum (do dziś w domu rodziny Państwa
Falkiewiczów znajduje się zbiór etykiet i flakonów perfum firmy Falkiewicz i firm z całego świata). Mimo swego literackiego talentu, zachował skromność, prostolinijność, wspaniałomyślność oraz ciekawość rozmówcy, a dyskusje z nim zawsze były wyzwaniem i intelektualną przygodą.
W obronie wolności
Ważnym rozdziałem jego życia była
działalność w podziemnej Solidarności w latach 80-tych, był bardzo zaangażowany w niezależne życie kulturalne Wrocławia, pisał wiele artykułów drukowanych w podziemnej
prasie, był jednym z założycieli i sygnatariuszy Ruchu Obywatelskiego
„Bez przemocy”.
Ruch ten był sprzeciwem wobec zła i niesprawiedliwości, ale
i walką o godność ówczesnego społeczeństwa. Przygotował adaptację
sztuki „Wyrok na Sierpień”. Scenariusz tej sztuki powstał na podstawie
stenogramów z procesu Władysława
Frasyniuka. Wspólnie z przyjaciółmi (między innymi dominikaninem o. Ludwikiem
Wiśniewskim) organizował uliczną demonstrację przeciwko skazaniu Władysława Frasyniuka na wieloletnie więzienie.
Andrzej Falkiewicz za swoją działalność był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez milicję.
W grudniu obchodziłby 92. urodziny, zmarł w 2010 roku
i został pochowany na puszczykowskim cmentarzu, a na jego
nagrobku umieszczono napis:
Nie ma Ciebie, nie ma mnie
Nie ma, nie ma, nie ma. Jest...
Zostaje chwila.
Ta chwila
“Ta chwila” to również tytuł ostatniej książki Andrzeja Falkiewicza, która jest podsumowaniem jego twórczego życia.
Chwila dla Andrzeja miała zawsze charakter niewymierny, była
poza czasoprzestrzenią, mogła trwać minutę, ale i dziesięć lat.
Życie to zbiór chwili i wiele z tych chwil umyka pamięci, ale
Andrzej Falkiewicz miał dar zapisywania tych chwil.
Obecnie każde moje spotkanie z Krystyną Miłobędzką jest
również spotkaniem – wspomnieniem Andrzeja Falkiewicza.
W Puszczykowie znajdują się dwa murale poświęcone poezji Krystyny Miłobędzkiej, może byłby czas, aby poznać i uhonorować także postać jej męża, niezwykłego człowieka, wybitnego intelektualisty i pisarza - Andrzeja Falkiewicza – mieszkańca naszego miasta.

Elżbieta Mikołajczyk
* Wacław Falkiewicz był kontynuatorem przedwojennych tradycji
kosmetycznych znanych Polaków – pochodzącej z Krakowa Heleny Rubinstein i urodzonego w Łodzi Maksymiliana Faktorowicza
- założyciela firmy Max Factor. O W. Falkiewiczu pisał Maciej
Krzyżański w Echu Puszczykowa, w wydaniu ze stycznia 2021 r.
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ednym z bardziej charakterystycznych historycznych budynków Puszczykowa jest Letnisko Silva. Dzisiaj miejsce to bardziej kojarzy się
z kinem „Wczasowicz”, które funkcjonowało
w sali Silvy od 1955 do 1989 roku.

HISTORIA

Samo kino było dawniej sercem kulturalnym i społecznym
Puszczykowa. W tym miejscu odbywały się ważne akademie
rocznicowe dotyczące Puszczykowa, np. 35-lecie puszczykowskiego harcerstwa. Najstarszy ceglany budynek Letniska Silvy,
który znajduje się bezpośrednio przy ul. Poznańskiej, obecnie
pełni funkcję domu komunalnego. W sali Silvy obecnie znajduje się Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Impuls. Warto wrócić do
początków tego miejsca.
Bürger’s Waldvilla
Pierwotnie Letnisko Silva nazywało się Bürger’s Waldvilla,
w tłumaczeniu na język polski była to Leśna Willa Bürgera. Johannes Bürger wprowadził się do Puszczykowa w 1902 roku,
widnieje on na liście ewangelików, którzy działali na rzecz ustanowienia parafii ewangelickiej na terenie Mosiny i Puszczykowa. Bürger wybudował budynek Waldvilli w dwóch etapach.
Restauracja ta działała od co najmniej 1903 roku.
Do budynku Waldvilli wchodziło się obecnie nieistniejącym
wejściem od strony drogi wiejskiej (jak wówczas nazywano
ul. Poznańską). Z czasem został on rozbudowany o nową część
z salą restauracyjną, nad którą górowała wieżyczka oraz o pokoje gościnne z balkonikami. Ceglana fasada ozdobiona była
drewnianą kratownicą, po której wspinał się bluszcz. Wejście
do nowej części budynku również znajdowało się od strony
drogi wiejskiej, gdzie do naszych czasów przetrwał częściowo
zatarty napis „Resursa”. Na szczycie fasady znajdował się napis
Bürger’s Waldvilla. Co ciekawe, niemieckie napisy do dzisiaj
widoczne są pod napisami polskimi. Do restauracji przylegał
spory ogród, do którego można było wejść przez specjalną bramę, która znajdowała się na rogu dzisiejszych ulic: Poznańskiej
i Łąkowej.
Na bramie znajdował się napis, który brzmiał Bürger’s
Waldvilla Garten-Etablissement Kurhaus. Słowo Etablissement

wywodziło się z języka francuskiego. W XIX wieku i na początku
XX wieku oznaczało ono kompleks rozrywkowo-rekreacyjny,
którego niezbędnym elementem była restauracja i ogród. Na
terenie takiego przedsiębiorstwa odbywały się koncerty,
przedstawienia teatralne. Obiekt taki musiał mieć dobre ułożenie krajobrazowe, a na swoim terenie posiadać jeszcze instalacje sportowe. I właśnie Waldvilla spełniała wszystkie te kryteria. Kurhaus znaczył tyle, co dom zdrojowy, w jego budynku
znajdowały się pokoje do wynajęcia na pobyt wakacyjny.
Zygmunt Janaszek i Letnisko Silva
Zygmunt Janaszek był jednym z pionierów Puszczykowa.
Sam pochodził ze Słupi Kapitulnej pod Rawiczem. Rodzicami
Zygmunta byli Walenty oraz Kunegunda z domu Niedźwiadek.
Para miała dziewięcioro dzieci, w tym Zygmunta i Wincentego
Janaszka. W. Janaszek od 1896 roku prowadził w Poznaniu
sklep ze sprzętami kuchennymi, porcelaną, serwisami stołowymi, szkłem, sztućcami, który stał się jednym z najbardziej renomowanych w Poznaniu. Tymczasem jego brat, Z. Janaszek,
kupował i sprzedawał na dużą skalę grunty w Puszczykowie.
W 1901 roku wybudował na Starym Puszczykowie willę Eugenię. W 1904 roku „nauczyciel głuchoniemych”, Z. Janaszek,
kupił od gospodarza Bülowa z Puszczykowa aż 40 morgów ziemi. Notabene temuż gospodarzowi w 1897 roku spaliły się
zabudowania w wyniku pożaru. Ziemia ta położona była w „romantycznym ustroniu”, obok przystanku kolejowego. W pierwotnych planach Z. Janaszka było wybudowanie w tym miejscu sanatorium. Nie wiadomo czy do tego doszło. W 1905 roku
Z. Janaszek sprzedawał parcele budowlane każdej wielkości,
które znajdowały się pięć minut od dworca kolejowego.
W 1909 roku Stowarzyszenie Personelu Żeńskiego w Handlu
i Przemyśle przeniosło swoje puszczykowskie schronisko do
dworku Janaszka na Starym Puszczykowie. W 1910 roku Z. Janaszek sprzedawał w Unterberg 1 (Puszczykowie) „budynki
gospodarcze z nową piękną willą”.
W 1911 roku Waldvilla została wykupiona z rąk niemieckich
przez Polaka Zygmunta Janaszka, który przemianował ją na
Letnisko Silva. Silva znaczy po łacinie po prostu las. Napis niemiecki na szczycie budynku został przemalowany na „Letnisko

Silva”. Napis ten przetrwał zresztą do dzisiaj na szczycie budynku i jest najstarszym napisem polskim w Puszczykowie. Z. Janaszek zameldował się w Puszczykowie w dniu 8 maja 1911 roku.
Oficjalne otwarcie lokalu pod nowym szyldem nastąpiło
25 czerwca 1911 roku. Ogłoszenie obwieszało: „Kawiarnia pod
firmą Cafe Silva tuż przy dworcu w Puszczykowie poleca wyborną kawę z pieczywem, mleko, limoniady owocowe, zimne przekąski etc.
Skora obsługa. Ceny umiarkowane”. Od
tego momentu właściciel lokalu zaczął
prowadzić intensywną akcję reklamową. W wielu wydaniach gazet wielkopolskich ukazywały się ogłoszenia. Podkreślano, że jest to lokal polski zasługujący na to, by go odwiedzić.
W roku 1912 wybudowano na terenie ogrodu nowy budynek tzw. salę
Silvy. Był to budynek wybudowany w
technice fachówki, czyli szkieletu drewnianego uzupełnianego
cegłą. Jak pisała prasa: „Kawiarnia wraz z piękną salą położona
jest bardzo dogodnie, gdyż znajduje się tuż za dworcem;
z wszystkich stron przedstawia się najpiękniejszy widok na
wzgórzai przyległe lasy, które i w zimie są urocze”. Nowy budynek mógł pomieść od 400 do 500 osób. W 1912 roku wybudowano również nową kuchnię. Dzięki temu restauracja oferowała wiele wyśmienitych, ciepłych potraw przez cały dzień
oraz pieczywo własnej produkcji. Przy obiekcie znajdowały się
boiska do gier, trzy korty do gry w tenisa, huśtawki oraz przy–

Bürger’s Waldvilla około 1910 roku
rządy do ćwiczeń dla dorosłych i dzieci. W roku 1914 sprowadzono do Letniska Silva „amerykańską kolej saneczkową” oraz
karuzele dla dzieci. Organizowane były również liczne konkursy dla wycieczkowiczów takie jak „strzelanie do tarczy o premie”. W 1914 roku odbył się na kortach Letniska Silva turniej
tenisowy. W samym budynku organizowane były koncerty
smyczkowe, bale i zabawy. Wstęp na nie był oczywiście płatny,
kosztował jedną markę. Potrawy serwowane w Letnisku Silva
były znakomite. Szefem kuchni był „pierwszorzędny kucharz”.
Można było zjeść takie jedzenie jak szparagi, kurczaka, zupę
rakową, torty, lody, ciasta, bezy, „wyborne własne pieczywo
pod gwarancją na czystym maśle”, etc. Wszystko to było oczywiście „znakomicie doprawione”. Można było również wypić
„kawę z śmietanką w dzbanach familijnych” i „tłuste mleko higieniczne”, serwowano także znakomite trunki alkoholowe
takie jak: „piwo krotoszyńskie, monachijskie, wina węgierskie
reńskie itp. Likwory przednie”.
Letnisko Silva kontynuowało swoją działalność w czasie
I wojny światowej. Był to czas bardzo trudny ze względu na
wprowadzenie gospodarki wojennej. Ograniczone były dosta–
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wy żywości, opału. Wielu mężczyzn zostało wcielonych do wojska i wysłanych na front. Przez to spadła liczba letników przyjeżdżających do Puszczykowa.
Feliks Nowowiejski w Silvie
W maju 1922 roku w Letnisku Silva odbywał się „III Koncert Chóru Narodowego”, którym dyrygował Feliks Nowowiejski - autor
melodii do „Roty”. W repertuarze był
koncert „Pieśni Polskiej”. Należy dodać, że dwa wcześniejsze koncerty odbyły się w sali uniwersyteckiej w Poznaniu. Publiczność na koncert mogła
przyjechać specjalnymi pociągami,
a wstęp na koncert kosztował 100 marek polskich. Jak pisano w zachęcie do
koncertu: „nie wątpimy, że miłośnicy
Pieśni Polskiej podążą, aby na łonie natury odetchnąć świeżym powietrzem i napić duszę pieśnią
ludową i narodową. A więc do Puszczykowa podąży śpiewacza drużyna pełna zapału i werwy, pociągając za sobą liczny
zastęp publiczności, by się razem złączyć w jedną wielką harmonję ojczystą.”
Podsumowanie
W 1919 roku obiekt Letniska wystawiony był na sprzedaż
lub do wydzierżawienia dzięki czemu dowiadujemy się dokładnie z czego składał się kompleks budynków. Z ogłoszenia
wystawionego w czerwcu 1919 roku przez Erazma Janaszka,
syna Zygmunta, wynika, że Letnisko Silva składało się z 3 sal,
wielkiego ogrodu z własnym lasem i było uroczo położone
w pobliżu rzeki Warty, tuż przy stacji kolejowej. Letnisko Silva
było największym przedsiębiorstwem w Puszczykowie, gdyż
grunt przynależny do obiektu obejmował 15 tysięcy metrów
kwadratowych. Kompleks był wystawiony na sprzedaż lub do
objęcia w dzierżawę z powodu choroby jego właściciela, Zygmunta. Zygmunt Janaszek przeprowadził się z Puszczykowa
do Poznania na ul. Łąkową w grudniu 1922 roku. Zaangażował się w tworzenie polskiego szkolnictwa, był m.in. dyrektorem Kursów Seminaryjnych przy Kuratorium Okręgu Szkolnego oraz dyrektorem Pedagogium Wielkopolskiego (prywatna
szkoła założona przez niego w 1924 r. na Jeżycach, przejęta
w 1927 r. przez znanego poznańskiego nauczyciela dr Brunona Czajkowskiego). Umarł w dniu 3 stycznia 1931 roku i został
pochowany na cmentarzu Farnym. Na jego cześć w okresie
międzywojennym została nazwana jedna z ulic w Puszczykowie. Letnisko Silva wciąż działało w okresie międzywojennym.
Reklamowane było w poznańskich wydawnictwach, np.
w książce telefonicznej. W ogłoszeniu pisano, że Letnisko
Silva położone jest w „Polskiej Szwajcarii – Puszczykowie”,
w „Uroczej lesistej okolicy nad Wartą”. W budynku odbywały
się dancingi, rewie. W lokalu spotykała się lokalna społeczność podczas zbiórek na budowę kościoła oraz kolejnych obchodów rocznic Powstania Wielkopolskiego.
Zachęcam do kontaktu ze mną wszystkie osoby posiadające ciekawe informacje, przedmioty z przeszłości naszego miasta Puszczykowa. Jestem dostępny pod numerem telefonu 508467405, bądź pod adresem poczty elektronicznej
krzyzanskimaciej@gmail.com

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego
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Od Bürger’s Waldvilli do Letniska Silva Janaszka

Sportoteka Cup 2021

mistrzostwa wielkopolski im. zbigniewa gorzelannego
uszczykowo po raz kolejny gościło zawodników z całego
Województwa na Otwartych Mistrzostw Wielkopolski
w badmintonie. W grudniu 2021 r. po raz pierwszy w historii
zawody nosiły imię śp. Zbigniewa Gorzelannego – honorowego Prezesa Okręgowego Związku Badmintona i wieloletniego trenera sekcji badmintona w Puszczykowie. Turniej
otworzył Burmistrz Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek.
Na starcie imprezy stawiło się blisko 200 zawodników z ponad 25 wielkopolskich klubów. W dwa dni rozegrano ponad
300 meczów, w kilkunastu kategoriach wiekowych.
W sobotę rywalizowali zawodnicy startujący w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych. Tego dnia świetnie spisali się zawodnicy PTS-u. W kategorii młodzików młodszych
nasz debel Stefan Taratajcio, Maksymilian Duszczak zajął
drugie miejsce zdobywając tytuł wicemistrzów Wielkopolski.
W młodzikach w grze pojedynczej również po srebro sięgnął
Tadziu Janaszek. Tadziu dorzucił jeszcze jedno srebro w grze
mieszanej z klubową koleżanką Agatą Stojczyk. Agata natomiast w singlu dziewcząt zajęła trzecie miejsce zdobywając
brąz. W juniorach młodszych Marysia Leciej nie miała sobie
równych zdobywając dwa złote medale w singlu i deblu
w parze z Izabelą Myk z UKS PowerBad Gniezno. W juniorach
młodszych w grze mieszanej srebrny medal wywalczył
Krzysztof Stojczyk w parze z zawodniczką z VolTrick Kępno.
W juniorach Kuba Standar zdobył podwójne wicemistrzostwo Wielkopolski: w singlu i deblu z Kubą Mikołajczakiem.
Po występach dzieci i młodzieży przyszedł czas na kategorie OPEN i seniorskie. Tutaj również zawodnicy PTS-u wiedli prym, zdobywając medale w wielu kategoriach. Kuba
Janaszek obronił obydwa tytuły zdobywając złoto w singlu
i deblu z Mateuszem Kędziorą. Drugie miejsce w singlu zajął
Kuba Marcinkowski, a trzecie Hubert Pawłowski (obaj
z PTS-u). W grze podwójnej drudzy byli Hubert Pawłowski

z Kubą Małyszkiem (CT Arena Poznań), a brąz przypadł
w udziale Wojtkowi Pawlikowi i Kubie Kędziorze. W grze
mieszanej zwyciężyli Wojtek i Marlena Szkudlarczyk, a brąz
wywalczyli Marysia Leciej z Kubą Marcinkowskim. Nie mniejsze emocje towarzyszyły meczom w kategoriach seniorskich.
Singla mężczyzn zdominowali zawodnicy PTS-u, gdzie pierwszy był Michał Szkudlarczyk, drugi Zbigniew Zimny, a trzeci
Mateusz Dec. Panowie brylowali również w deblu, a pojedynek finałowy rozgrywali ze sobą zawodnicy PTS-u. Lepsi okazali się Michał Szkudlarczyk i Maksymilian Nowak pokonując
Zbigniewa Zimnego i Mateusza Deca. W kategorii 35+ Przemo Janaszek pokonał w finale Mateusza Wilczka nie oddając
złota i srebra. Panowie wygrali również debla kat. 35+.
Wśród pań drugie miejsce zajęła Weronika Janaszek, a trzecie Ewa Morawska.
W zawodach wystartowało 27 osób z klubu PTS Puszczykowo co potwierdza, że badminton w naszym mieście cieszy
się bardzo dużym zainteresowaniem. Wyniki świadczą, że
treningi i starania trenerów przynoszą zamierzony skutek
i pozwalają się zawodnikom rozwijać sięgając po medale
i marzenia.
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grudnia zakończył się cykl rozgrywek tenisa ziemnego dla
dzieci i młodzieży SPORTOTEKA CUP 2021. Przez cały rok
udało nam się zorganizować 5 turniejów. W każdym z nich frekwencja dopisywała - udział brało średnio 50 zawodników. Mecze były rozgrywane na bardzo wysokim poziomie, a podczas
rozgrywek nie brakowało emocji i walki.
Kat. niebieska
1. Franek Madajczyk
2. Sonia Liniewicz
3. Max Kubacki
4. Natasza Papież

Kat. czerwona
1. Patryk Żurek
2. Aleksander
Błażkiewicz
3. Wojtek Adamski
4. Aleksandra Półkoszek

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i mamy
nadzieję, że również w tym roku będziemy mogli kontynuować
nasze zawody. Bardzo dziękujemy za duże wsparcie ze strony
Miasta Puszczykowa, które umożliwiło nam organizację, dofinansowanie wspaniałych nagród, jak również pucharów i medali Przedstawiamy wyniki z naszej Mikołajkowej edycji.

Kat. pomarańczowa
1. Patryk Żurek
2. Franek Szafarkiewicz
3. Nikola Jurukowa
4. Pola Szychowska

Kat. zielona
1. Antonina Pilarska
2. Adrian Kalet
3. Karol Gintrowicz
4. Pola Szychowska

Kat. żółta
1. Wanda Uszak
2. Wiktor Nowak
3. Julian Kuraś
4. Andrzej Kasprzyk
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WIGILIJNE WYCISKANIE I DESKA W IMPULSIE
Od ponad 20. lat w Wigilę w Ośrodku Impuls w Puszczykowie, panowie spotykają się na siłowni, by „wycisnąć” jak
najwięcej. Z kolei tuż po świętach do Impulsu wpadają
panie, aby rywalizować w tzw. desce, czyli jak najdłuższym wytrzymaniu w podporze na przedramionach.
W tym roku rywalizujące panie odwiedził burmistrz Andrzej Balcerek, który wspólnie z Robertem Sokołem, właścicielem Impulsu wręczał puchary. Gratulujemy!

34

ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2022

ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2022

35

