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► 22 czerwca podczas sesji radni udzielili panu absolutorium za wykonanie budżetu oraz wotum zaufania.
Udzielenie mi przez Radę Miasta zarówno absolutorium
za wykonanie budżetu, jak i wotum zaufania za całokształt
działalności, w tym realizację strategii, jest dla mnie bardzo
ważne. Te dwie pozytywne oceny za 2020 r. sprawiają mi wiele satysfakcji i są doskonałym motywatorem do dalszej pracy,
tym bardziej, że zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium
zostało mi udzielone niemal jednogłośnie, przy jednym głosie
wstrzymującym.
Głosowanie nad absolutorium, pomimo tego, że otrzymałem je już 11 razy, to wciąż jest dla mnie najważniejsze głosowanie Rady w roku. Coroczne absolutorium, a w ostatnich
trzech latach również wotum zaufania, moim zdaniem jednoznacznie oznaczają, że radni zgadzają się z proponowaną
przeze mnie i moich współpracowników wizją rozwoju miasta
i sposobem jego zarządzania. Ponadto są sygnałem dobrego
wywiązywania się z pełnionej funkcji i prawidłowego wykonywania zadań postawionych przede mną przez Radę Miasta.
Korzystając z okazji chcę jeszcze raz podziękować radnym, którzy głosowali za udzieleniem mi absolutorium. Podziękowania kieruje także do pracowników urzędu oraz kierowników i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. Bez ich zaangażowania wykonanie wielu uchwał i programów, w tym przede wszystkim uchwalonego przez Radę
budżetu byłoby niemożliwe. Bardzo dziękuję również puszczykowianom, którzy dzielili się ze mną swoimi uwagami,
także tymi krytycznymi.
► Ubiegły rok w całości upłynął w cieniu koronawirusa
i pandemii. Czy miała ona znaczący wpływ na funkcjonowanie i finanse miasta?
Jestem pewien, że pandemia wywarła wpływ na funkcjonowanie każdego samorządu w naszym kraju. Wprowadzane
obostrzenia znacznie utrudniały wykonywanie obowiązków,
jednak organizacja pracy jaką wprowadziliśmy i zaangażowanie
pracowników zapewniły realizację wszystkich nałożonych na
nas zadań. Na uwagę zasługuje fakt, że pandemia nie wstrzymała realizacji inwestycji w naszym mieście. Pomimo mniejszych wpływów podatkowych plan inwestycyjny wykonaliśmy
właściwie w 100%. Było to możliwe przede wszystkim dzięki
środkom, jakimi dysponowaliśmy z poprzedniego roku oraz
pozyskanym dofinansowaniom.
Zmniejszone dochody podatkowe wynikające z pandemii
nie były aż tak dotkliwe, jak wydawało się, że będą po wprowadzeniu pierwszych obostrzeń. Ostatecznie Miasto straciło
ok. 1 mln zł. Z drugiej strony z puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tzw. tarczy samorządowej, otrzymaliśmy
1.680.923 zł, które to środki w bieżącym roku wykorzystamy
na budowę kolejnych ulic.
Z punktu widzenia budżetu bardziej dotkliwe od pandemii
są dla nas skutki wprowadzonych pod koniec 2019 r. zmian
w systemie podatkowym PIT. Przypomnę, że Puszczykowo traci na nich 3 mln zł rocznie. Obrazowo mogę powiedzieć, że
gdyby nie mniejsze wpływy z udziału w PIT bylibyśmy w stanie
co roku wybudować o 4 średniej długości ulice więcej.
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► Jednym z elementów Raportu o stanie miasta na podstawie, którego udzielone zostało Panu wotum zaufania
jest ochrona środowiska. Z których ubiegłorocznych działań jest pan szczególnie zadowolony w tym zakresie?
Wszystkie podejmowane działania zasługują na uwagę
i moim zdaniem również na pozytywną ocenę. Bardzo ważne
jest też to, że puszczykowianie bardzo dobrze je odbierają
i chętnie w nich uczestniczą. Aktualnie prowadzimy trzy główne projekty dotyczące ochrony środowiska finansowane z budżetu miasta. Są to: dopłaty na wymianę starych pieców na
nowoczesne systemy grzewcze, dopłaty dla osób, które
w związku z wymianą źródła ogrzewania ponoszą wyższe koszty ogrzewania oraz najnowszy program, „Łap deszczówkę”,
w ramach którego można uzyskać dopłaty do systemów wykorzystujących wody opadowe.
Warte podkreślenia na pewno jest podpisanie już łącznie
przeszło 200 umów na wymianę „dymiących” pieców i duże
zainteresowanie mieszkańców retencjonowaniem wody, co nie
ukrywam miło mnie zaskoczyło.
Przypomnę, że dzięki ubiegłorocznej edycji Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego w tym roku przybędzie nam
kolejny sojusznik do walki ze smogiem – dron wyposażony
w czujniki, umożliwiające analizę spalin wydobywających się
z kominów. Projekt „Skończmy ze smogiem w Puszczykowie!”,
zakładający zakup drona i przeszkolenie obsługi zyskał najwięcej głosów w kategorii Projektów zielonych, która w ubiegłym
roku po raz pierwszy została wprowadzona do PBO. Procedura
wyboru drona jest już na ukończeniu i jesienią na pewno rozpocznie on patrole nad naszym miastem.
► Już po sesji absolutoryjnej ogłoszono wyniki Rankingu
Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za
2020 r. Puszczykowo zajęło w nim III miejsce, w kategorii
gmin miejskich.
Chciałbym podkreślić, że trzeci rok z rzędu udało nam się
zająć w nim bardzo wysokie miejsce. Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego to zestawienie samorządów, które najlepiej zarządzają swoimi finansami. To duże wyróżnienie dla miasta i potwierdzenie właściwych działań nie tylko moich, ale

ECHO PUSZCZYKOWA - lipiec 2021

i radnych, którzy podejmują uchwały w sprawach finansowych,
w tym przede wszystkim budżetową.
Aby znaleźć się w czołówce Rankingu Finansowego samorząd musi zostać dobrze oceniony w wielu kryteriach, zarówno
pod kątem realizowanych dochodów, wydatków, w tym inwestycyjnych, jak i poziomu zadłużenia czy pozyskiwania środków
zewnętrznych. Ranking powstał z inicjatywy Fundacji Instytut
Studiów Wschodnich.
► Od niedawna na rządowej stronie gov.pl można sprawdzić ilu mieszkańców danej gminy zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi. Jak wypada Puszczykowo?
Puszczykowianie kolejny raz nie zawiedli. W dniu otwarcia
tego serwisu nasze miasto znajdowało się na 9 miejscu w kraju.
W Polsce szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w styczniu, natomiast sprawdzenie swojej gminy jest możliwe od
16 czerwca i to właśnie tego dnia znajdowaliśmy się na 9 miejscu w kraju. Natomiast 28 czerwca plasowaliśmy się na 10 miejscu w kraju i byliśmy pierwsi w Wielkopolsce.
Być może sczepień byłoby jeszcze więcej gdyby w naszym
mieście uruchomiono punkt szczepień masowych. Nasze miasto
było do tego przygotowane, a punkt miał działać w naszej hali
widowiskowo-sportowej. Niestety, 13 kwietnia otrzymałem oficjalną informację, że taki punkt w naszym mieście nie powstanie.
Wracając do tematu szczepień apeluję do wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy mogą zostać zaszczepieni, aby
uczynili to jak najprędzej. Jak dowodzą lekarze i naukowcy to
najlepsza droga do powstrzymania pandemii. Warto w tym
miejscu przypomnieć, że 1 lipca rusza Loteria Narodowego Programu Szczepień z atrakcyjnymi nagrodami dla osób które się
zaszczepiły. Nagrody czekają także gminy z najlepszymi wynikami. 100 tys. zł dla pierwszych 500 gmin, które osiągną poziom
67% zaszczepienia swoich mieszkańców, 1 mln zł dla gmin na
terenie każdego z byłych 49 województw, które osiągną najwyższy wskaźnik wyszczepialności mieszkańców oraz główna
nagroda 2 mln złotych dla gminy, która osiągnie najwyższy poziom zaszczepienia w Polsce. Zważywszy na tak wysoką lokatę
Puszczykowa na starcie rywalizacji jeszcze raz zachęcam tych
wszystkich, którzy jeszcze się nie zdecydowali, aby nie zwlekali
z decyzją i zarejestrowali się na szczepienie jak najprędzej. Jest
o co „walczyć” po pierwsze oczywiście o nasze zdrowie, które
jest bezcenne, a przy okazji o nagrody.
► W tym roku Dni Puszczykowa odbędą się w sierpniu.
Dlaczego zostały przeniesione na ten miesiąc?
Powodem oczywiście jest pandemia. Ze względu na obostrzenia organizacja święta miasta w czerwcu nie wchodziła
w grę. Lipiec to z kolei środek wakacji i wielu puszczykowian nie
ma wtedy w mieście, a chcemy aby w tej zabawie wzięło udział
jak najwięcej mieszkańców naszego miasta. To właśnie dlatego

podjęliśmy decyzję o organizacji tegorocznzzych Dni Puszczykowa 28 sierpnia.
Gwiazdą wieczoru będzie Maciej Maleńczuk, a przed nim na
scenie zobaczymy i usłyszymy Cleo oraz Pawła Bączkowskiego.
Jestem przekonany, że tak jak w poprzednich latach, każdy
znajdzie dla siebie coś interesującego. Mam nadzieję, że tym
razem już nic nie stanie na przeszkodzie i wszyscy tradycyjnie
spotkamy się na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej na naszym wspólnym świętowaniu.
► 22 czerwca nad Puszczykowem i Poznaniem przetoczyła się gigantyczna ulewa. Meteorolodzy podali, że w ciągu godziny na metr kwadratowy powierzchni spadło od
40 do 60 litrów wody. Gdzie ulewa wyrządziła największe
szkody?
Bez wątpienia największe szkody powstały w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w szpitalu. W Dwójce woda dostała się
przez okna do pomieszczeń w przyziemiu, gdzie znajdują się:
pokój nauczycielski, salka do ćwiczeń i archiwum, które na
szczęście nie ucierpiało. Niestety zalane pomieszczenia wymagają remontu. Przedstawiciel ubezpieczyciela był już na miejscu i aktualnie trwa wycena strat. W wyniku tego najintensywniejszego od dziesięcioleci opadu ucierpiały też niektóre domy
prywatne, w których pozalewane zostały piwnice czy pomieszczenia znajdujące się w przyziemiach.
Dochodziło również do wybijania studzienek odprowadzających wodę z ulic. Okazało się, że w niektórych miejscach razem z wodą spływała z rowów przy drodze wojewódzkiej skoszona trwa, co powodowało zatory. Zgłosiliśmy tę sprawę do
Zarządu Dróg Wojewódzkich i uzgodniliśmy, że trawa po kolejnych koszeniach będzie usuwana na bieżąco.
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Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza

Absolutorium udzielane jest przez radę za wykonanie budżetu. Jest wyrazem akceptacji rady gminy
dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku
przez burmistrza. Wiąże się ono z odpowiedzialnością, ponoszoną przez burmistrza z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej miasta.
Udzielenie wotum zaufania odbywa się po
uprzednim zapoznaniu się przez radę miasta z raportem o stanie miasta, obejmującym podsumowanie
działalności burmistrza, w szczególności w zakresie
realizacji uchwał i strategii. Wotum zaufania ma szerszy zakres niż absolutorium, ponieważ dotyczy całokształtu działalności organu wykonawczego, w tym
wykonania wszystkich uchwał rady. Głosowanie nad
wotum zaufania i udzieleniem absolutorium odbywa
się na tej samej sesji, przy czym w porządku obrad
wotum zaufania głosowane jest przed absolutorium.

Dni Puszczykowa 2021
W tym roku Dni Puszczykowa odbędą się 28 sierpnia na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej. Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie przygotowuje dla mieszkańców dzień koncertowy. Na scenie
wystąpią : Cleo – polska piosenkarka śpiewająca muzykę pop oraz R&B; Paweł Bączkowski – coverowy wokalista lubujący się w klimatach country rocka; Maciej Maleńczuk – rockowy wokalista i gitarzysta, od lat doceniany przez polską
publiczność za teksty piosenek oraz głęboki głos. Szczegóły wydarzenia podamy niebawem na naszej stronie internetowej www.biblioteka.iq.pl, na profilu FB @BibliotekaPuszczykowo oraz w kolejnym numerze „Echa Puszczykowa”.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 30. SESJI rady miasta puszczY kowa PRZEPROWaDZoNEJ 22 VI 2021 R.

Uchwała Nr 282/21/VIII
w sprawie: określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki na terenie Miasta Puszczykowa,
podmiotów zatrudniających dziennych
opiekunów oraz dziennych opiekunów
prowadzących działalność na własny
rachunek, działających na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii
dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
§ 1. 1. O udzielenie dotacji celowej
z budżetu Miasta Puszczykowa, zwanej
dalej „dotacją” mogą ubiegać się:
a) osoby fizyczne, osoby prawne lub
jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, prowadzące na terenie Miasta Puszczykowa żłobek, posia-
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dające wpis do Rejestru żłobków i klubów
dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Puszczykowa,
b) podmioty zatrudniające dziennych
opiekunów oraz dzienni opiekunowie
prowadzący działalność na własny rachunek, działający na terenie Miasta Puszczykowa i posiadający wpis do wykazu prowadzonego przez Burmistrza Miasta
Puszczykowa, zwane dalej „podmiotami
uprawnionymi”,
2. Dotacja przysługuje na każde dziecko będące mieszkańcem Miasta Puszczykowa, które jest objęte opieką
w żłobku lub przez dziennego opiekuna,
w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin
dziennie.
3. Ustala się wysokość dotacji w wysokości:
a) 300 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką w żłobku,
b) 150 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką przez dziennego opiekuna.
4. Dotacja może być wykorzystana
wyłącznie na pokrycie kosztów zapewnienia opieki w żłobku lub przez dziennego
opiekuna, w tym na: wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, opłaty stałe,
tj. czynsz, media oraz wszelkie wydatki
bieżące, z wyłączeniem wydatków poniesionych na wyżywienie, inwestycje, modernizacje oraz zakup środków trwałych.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 60 ust.
1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2021 roku, poz. 75 ze zm.) podmioty prowadzące niepubliczne żłobki
lub kluby dziecięce (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), podmioty zatrudniające dziennych opiekunów oraz dzienni opiekunowie prowadzący działalność na własny rachunek
mogą otrzymać na każde dziecko objęte
opieką dotację celową z budżetu gminy.
Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej określa Rada Miasta w drodze uchwały.
Celem przyznania dotacji celowej jest
wspieranie systemu opieki nad dziećmi
poprzez zwiększenie liczby miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3. Dotacja celowa
może być przyznana podmiotom prowadzącym żłobek na dofinansowanie zadań
określonych w ustawie, tj. wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, opłaty stałe
- czynsz, media oraz wszelkie wydatki bieżące, żłobka, z wyłączeniem wydatków

poniesionych na wyżywienie, inwestycje,
modernizacje oraz zakup środków trwałych.
Obowiązująca do tej pory uchwała
przewidywała możliwość udzielania dotacji jedynie żłobkom. W związku z planowanym rozpoczęciem działalności placówki opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna, w celu zwiększenia dostępności tej usługi dla mieszkańców Puszczykowa przewidziano
rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych o ubieganie się o dotację o instytucje dziennego opiekuna. Z uwagi na
różnice w zasadach funkcjonowania placówek proponuje się kwotę dotacji dla
dziennych opiekunów w w ysokości
150 zł na jedno dziecko będące mieszkańcem Miasta Puszczykowa.
Uchwała Nr 283/21/VIII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Miasta Puszcz ykowa 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 119.172,02 zł do kwoty
58.394.632,77 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 119.172,02 zł do
kwoty 54.700.794,77 zł;
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem
o kwotę 119.172,02 zł do kwoty
61.744.632,77 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 119.172,02 zł do
kwoty 51.211.632,77 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 § 6 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 98.000 zł do kwoty 1.481.000 zł.
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021
Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.
pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

ECHO PUSZCZYKOWA - lipiec 2021

Uzasadnienie: Dochody
1. W dziale 600: Wprowadzono dotacje z Powiatu Poznańskiego w kwocie
98.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
2. W dziale 851: Wprowadzono środki
w kwocie 7.804 zł na pokrycie kosztów
transportu osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do punktów
szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2.
3. W dziale 852: Wprowadzono środki
w kwocie 13.368,02 zł na realizację programu realizowanego przez MOPS:
„Wspieraj Seniora” (środki na wydatki zabezpieczono w uchwale budżetowej na
2021 r. w dniu 31.05.2021 r.).
Wydatki
1. W rozdziale 60014: Zwiększono wydatki na remonty dróg powiatowych
o kwotę 98.000 zł.
2. W rozdziale 85195: Wprowadzono
wydatki w kwocie 7.804 zł na transport
osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
3. W rozdziale 85214 zwiększono wydatki na zasiłki celowe o kwotę 13.368,02 zł.
Uchwała Nr 284/21/VIII
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi
Miasta Puszczykowa wotum zaufania.
§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta, Rada Miasta
Puszczykowa postanawia udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 28 aa
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta Puszczykowa przedstawił Radzie Miasta raport o stanie gminy, który obejmował podsumowanie działalności organu
wykonawczego gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu obywatelskiego. Po przeprowadzeniu debaty w tym zakresie, Rada Mia-

sta Puszczykowa postanawia udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
Uchwała Nr 285/21/VIII
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta
Puszczykowa za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 rok.
§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się
sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 rok.
Uzasadnienie: Zgodnie z przepisem
art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy
uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu
oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Miasta Puszczykowa, jako
organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego, rozpatruje i zatwierdza
sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie
do dnia 30 czerwca roku następującego
po roku budżetowym.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Puszczykowa, działając na podstawie art. 270
ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta Puszczykowa za rok
2020, sprawozdanie finansowe Miasta
Puszczykowa za rok 2020, informację
o stanie mienia komunalnego Miasta
Puszczykowa oraz opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z
wykonania budżetu Miasta Puszczykowa
za rok 2020 na posiedzeniach w dniach:
7 i 28 kwietnia oraz 26 maja 2021 r.

Uchwała Nr 286/21/VIII
w sprawie: udzielenia absolutorium
dla Burmistrza Miasta Puszczykowa
z tytułu wykonania budżetu Miasta za
2020 rok.
§ 1. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2020 rok.
Uzasadnienie: Zgodnie z przepisem
art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy
uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu
oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Puszczykowa, działając na podstawie art. 270
ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta Puszczykowa za rok
2020, sprawozdanie finansowe Miasta
Puszczykowa za rok 2020, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2020 oraz informację o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczyko w a n a p o s i e d z e n i a c h w d n i a c h :
7 i 28 kwietnia oraz 26 maja 2021 r.
W dniu 26 maja 2021 r. Komisja Rewizyjna przygotowała wniosek o udzielenie
Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2020 rok, który został przedłożony Radzie Miasta.
Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Rada Miasta Puszczykowa, jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, jest zobligowana, do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania budżetu, sprawozdaniem
finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia
Miasta Puszczykowa oraz stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej, do podjęcia uchwały
w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

SAMORZĄD

informacje
SAMORZĄD

Uchwała Nr 281/21/VIII
w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020
z dnia 4 września 2020 r. zawartego
pomiędz y Miastem Puszcz ykowo
a Miastem Poznań, Miastem Luboń,
Gminą Komorniki i Gminą Mosina
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
§ 1. Wyraża się zgodę na zmianę porozumienia międzygminnego nr ZTM.
TK.0717.46.2020 z dnia 4 września
2020 r. zawartego, na podstawie uchwały
nr 171/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 maja 2020 r., z Miastem Poznań,
Miastem Luboń, Gminą Komorniki oraz
Gminą Mosina w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego, zgodnie z aneksem stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
Uzasadnienie: Miasto Poznań proponuje zmienić Porozumienie międzygminne zawarte w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo
oraz Gminą Mosina poprzez zmianę oznaczenia nocnych kursów linii komunikacyjnej numer 651 na numer 251 oraz zmianę miejsca docelowego w Poznaniu
z węzła Dębiec na Górczyn. Linia numer
251 w przedstawionym projekcie Porozumienia międzygminnego przebiegać będzie trasą Poznań, Górczyn – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo – Mosina. Proponowana zmiana dotyczy nie tylko numeracji
linii nocnych, lecz także jest częścią projektu poprawy przesiadkowości między
nocnymi liniami autobusowymi.

SESJA W SIERPNIU
Informujemy, że 31. sesja Rady Miasta Puszczykowa, odbędzie się 24.08.2021 r. o godz. 17.00. Sesja zostania przeprowadzona
zgodnie z obowiązującymi na ten dzień obostrzeniami, o czym będziemy informować na stronie internetowej Miasta. Zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad w Internecie, która będzie dostępna pod adresem: http:www.puszczykowo.pl/sesja.
Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń komisji Rady Miasta i terminy dyżurów radnych znajdują się na tablicach
ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Miasta: www.puszczykowo.pl.
Informacje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: biurorady@puszczykowo.pl.
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budowa ulicy tenisowej na finiszu

czerwcowe posiedzenia komisji rady miasta
informacje
SAMORZĄD

2 czerwca
Komisja Rewizyjna
1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa
ul. Mazurskiej” – przygotowanie protokołu pokontrolnego.
2. Sprawy bieżące.
15 czerwca
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Zaopiniowanie projektu uchwały
dot. zmiany uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które
przyznawana jest dotacja.
2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 w zakresie działań komisji.
3. Sprawy bieżące.
17 czerwca
Komisji Spraw Społecznych
1. Raport o stanie miasta – omówienie.
2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 w zakresie działań komisji.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały
dot. zmiany uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które
przyznawana jest dotacja.
4. Sprawy bieżące.
21 czerwca
Komisja Ochrony Środowiska
1. Raport o stanie miasta - dyskusja,
opinia komisji.
2. Miejskie tereny zielone w Puszczykowie – utrzymanie miejskich terenów
zielonych w Puszczykowie oraz możliwości tworzenia kolejnych na terenach miejskich, część druga.
3. Plan pracy komisji na II półrocze
2021 roku.
4. Sprawy bieżące.
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej,
Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wy-

sokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał
w sprawie:
– rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 rok (druk nr 287),
– udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu
wykonania budżetu Miasta za 2020 rok
(druk nr 288),
– zmiany porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020 z dnia
4 września 2020 r. zawartego pomiędzy
Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki
i Gminą Mosina w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego (druk nr 289),
– zmiany uchwały budżetowej Miasta
Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII
z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 291).
3. Sprawy bieżące (m.in. koszty dotyczące remontu ul. Hotelowej; wstępne
założenia związane z budową schodów
nad Wartą).

U

lica Tenisowa jest już prawie gotowa. Firma RDR z Czerwonaka zakończyła już większość prac wchodzących
w I etap budowy. Zgodnie z przetargową specyfikacją, realizacja I etapu ulicy Tenisowej obejmuje wykonanie jej na odcinku o długości ok. 223 m. Realizacją objęta jest budowa drogi z kostki typu pozbruk wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Firma RDR zdeklarowała się wykonać te
prace w ciągu 5 miesięcy od przekazania placu budowy, czyli
do końca września. Miasto zapłaci za nie niemal 562 tys. zł.
Po zakończeniu robót ulice zyskają nawierzchnię wraz
z chodnikami z kostki betonowej.

red.

Wykonawca ul. Tulipanowej wyłoniony

Z

akład Robót Drogowych Marek Dachtera złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na budowę ulicy Tulipanowej. W postępowaniu wpłynęło 7 ofert w tym jedna oferta
została odrzucona. Za budowę miasto zapłaci 636.830 zł.
W zakres prac wchodzi budowa ulicy Tulipanowej o łącznej
długości 219 m oraz budowa kanalizacji deszczowej. Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano obustronny chodnik o szerokości 2,0 m.
Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem bezpośred–
nim będzie istniejąca kanalizacja deszczowa.

Ulica Tulipanowa

W czerwcu miasto ogłosiło także postępowanie na wykonanie remontu nawierzchni ulicy Jackowskiego. Otwarcie ofert
zaplanowano na 28 czerwca. Wykonawca, który przedstawi
najkorzystniejszą ofertę sfrezuje istniejącą warstwę ścieralną
oraz wykona nową warstwę. W zakres prac wchodzi także regulacja pionowa wszystkich kratek ściekowych, wyregulowanie
ścieku przykrawężnikowego, wykonanie w istniejącej lokalizacji
jednego progu zwalniającego, likwidacja istniejącego drugiego
progu zwalniającego. Po zakończeniu prac odtworzone zostanie istniejące oznakowanie poziome.

INWESTYCJE

W tym roku miasto Puszczykowo obchodzi 59. rocznicę uzyskania praw miejskich!
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia
7 lipca 1962 roku, podpisanym przez ówczesnego Prezesa Rady Ministrów, Józefa
Cyrankiewicza, prawa uzyskało wówczas
30 miast, w tym dwa w dawnym województwie poznańskim. Oficjalnie w poczet
miast Puszczykowo zostało włączone
18 lipca 1962 roku.
Z okazji tego jubileuszu zachęcamy
Państwa do solidarnego celebrowania
„urodzin” naszego miasta poprzez wywieszenie puszczykowskich flag w niedzielę,
18 lipca. Okażmy w ten prosty sposób
dumę i radość z bycia częścią naszej lokalnej, puszczykowskiej wspólnoty!

red.

Ulica Jackowskiego

trwa budowa mostu na warcie

R

uch wahadłowy i jazda tylko jednym pasem jezdni, tak
wciąż odbywa się ruch samochodowy na moście na Warcie
w Rogalinku. Z ul. Mocka nie można też skręcić w ul. Niwka
Stara. Konieczność zatrzymywania się przed sygnalizacją
i ruch tylko jednym pasem sprawiają, że w godzinach szczytów,
w obie strony przed sygnalizatorami tworzą się spore korki.
Nowa pięcioprzęsłowa przeprawa o długości 315,5 m
i najwyższej klasie nośności „A” połączy trasę między Mosiną

a Kórnikiem. Inwestorem jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a wykonawcą firma Skanska. Wartość kontraktu
to ponad 63 mln zł, z czego blisko 52 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Koniec prac zaplanowano na październik 2022 r.
Wykonawca wybuduje też oświetlenie wewnątrz konstrukcji nośnej, a także kanalizację deszczową oraz przebuduje sieć gazową, teletechniczną i elektroenergetyczną.

red.
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ostatni dzwonek roku szkolnego 2020/21

25

Akcja SKW „Otwarta Dłoń”

Z

czerwca wszyscy uczniowie w naszym kraju rozpoczęli
wakacje. To kolejny rok, w którym z powodu koronawirusa niemal przez cały czas trwała nauka w systemie zdalnym.
Zakończenie roku także było nietypowe, mniej uroczyste, bez
rodziców i gości.
Nieco bardziej „galowo” szkoły żegnali tylko ósmoklasiści,
chociaż i oni nie mogli zaprosić swoich rodziców, na to najważniejsze w ich dotychczasowej edukacji zakończenie roku.
Tradycyjnie uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce
i sporcie odebrali nagrody.
Wszystkim uczniom puszczykowskich szkół, którzy rozpoczęli właśnie swoją letnią kanikułę, życzymy udanego
i wspaniałego wypoczynku!

okazji Dnia Dziecka Szkolny Klub Wolontariatu „Otwarta
Dłoń” zorganizował zbiórkę darów (m.in. skarpetek, ubranek, pieluszek) dla dzieci z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
Serdecznie dziękujemy darczyńcom i ich rodzinom.
Pamiętajcie, że „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc

dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje
z miłością” – Jan Paweł II.
Dziękujemy pracownikom szpitala za miłe powitanie.

Katarzyna Knapp-Idziak
Opiekun SKW Otwarta Dłoń

Szkolny Klub Wolontariatu Dzieciom

OŚWIATA

okazji Dnia Dziecka wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Otwarta Dłoń” zrobili najmłodszym dzieciom,
uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych „Jedynki” wielką niespodziankę. Odwiedzili je i złożyli im życzenia z okazji
ich święta, rozdając przy tym upominki w postaci baniek my-

Dzień dziecka w Jedynce!

dlanych i kartki z życzeniami. Radość najmłodszych była
ogromna. Dzieci od razu wyszły na plac zabaw, aby spróbować puszczać olbrzymie bańki mydlane. Bardzo dziękujemy,
że o nas pamiętacie!

OŚWIATA

Z

Agnieszka Sibilak
Agnieszka Molińska

Z

okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 było wesoło! Wszystkie dzieci w tym dniu miały swoje święto i spędzały czas razem ze swoją klasą i wychowawcą. Nie było kartkówek, ani sprawdzianów! Radości nie było końca! Nie zabrakło
wspólnych zabaw, gier klasowych na boisku szkolnym, rozgrywek sportowych, puszczania baniek i oczywiście wizyt w lodziarni na pysznych lodach, które ufundowała Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 1. Dzień ten minął wszystkim dzieciom
wspaniale! Niech każdy dzień będzie Dniem Dziecka.

Agnieszka Sibilak
Agnieszka Molińska

Tam, tam w Afryce ...

W

ramach spotkań z Klubem Małego Muzyka dzieci z oddziałów przedszkolnych brały udział w koncercie online
pt: „Tam, tam w Afryce”. Podczas widowiska poznały afrykańskie instrumenty muzyczne, takie jak: bęben afrykański o nazwie djembe w postaci kielicha zrobiony z koziej skóry, czy
balafon, który jest odmianą ksylofonu, gra się na nim pałkami,
zrobiony jest z drewna, a wysuszone owoce tykwy służą jako
pudła rezonansowe; a także deszczowy kij, w którego we wnętrzu są ziarna. Na zakończenie występu artyści pożegnali małych widzów afrykańskimi dźwiękami, granymi na poznanych
instrumentach, których rytmy dzieci wyklaskiwały rękoma oraz
tupiąc nogami.

Agnieszka Sibilak
Agnieszka Molińska
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Koduj Pro z Biblioteką

zielony skwer przy dwójce
Przez trzy dni wszyscy zaangażowani w realizację projektu
zbierali starą i przywieźli nową ziemię – ogromną pracę wykonał swoją koparką bezpłatnie pan Jarek Wachowiak. Następnie
teren został wyrównany, oszlifowano i pomalowano palety,
które będą służyły za siedziska. Posadzono rośliny i przygotowano geowłókninę pod kamień i donice, w których będą rosły
zioła. Wszystko oczywiście w czynie społecznym.

język Angielski multimedialnie

W
OŚWIATA

dniach 7-8 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się
multimedialny konkurs języka angielskiego. Konkurs składał
się z trzech rund. Wszyscy uczniowie klas III obecni tego dnia
w szkole wzięli udział w zabawie. Każde z dzieci pracowało samodzielnie, ale punkty zbierane były do wspólnej – klasowej puli.
Nie udało się wyłonić zwycięzcy... Stało się tak, ponieważ I miejsce ex aequo zajęły kl. III A i III D.
Gratulacje należą się wszystkim uczestnikom konkursu,
a zwłaszcza zwycięzcom.
Dziękujemy za uczciwą grę oraz zaangażowanie.

B

iblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie dołączyła do programu Koduj PRO,
prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundację Liga Niezwykłych Umysłów.
Daje to możliwość nauki programowania poprzez wypożyczenie w naszej Bibliotece bezpłatnego dostępu do kursów
online: Python level 1 oraz SQL level 1.
Kurs przeznaczony jest dla młodzieży (od 8 kl. szkoły podstawowej) i dorosłych.
Aby zostać jego uczestnikiem:
1. musisz być Czytelnikiem naszej Biblioteki, jeśli nim nie jesteś
- zapisz się, zapraszamy!
2. załóż swoje konto na platformie Ligi Niezwykłych Umysłów
(link na stronie www.biblioteka.iq.pl w zakładce KODUJ PRO),
osobom niepełnoletnim konto zakłada rodzic, który bierze odpowiedzialność za wszelkie działania swojego dziecka
w sieci w ramach wypożyczonej licencji;
3. po założeniu konta, w celu wypożyczenia licencji prześlij na
adres niedzielska@puszczykowo.pl swój numer identyfikacyjny
(LNU ID), który znajdziesz w ustawianiach profilu swojego konta;
4. jeżeli licencja na wybrany przez Ciebie kurs nie jest aktualnie
wypożyczona, bibliotekarz przydzieli Ci dostęp pozwalający na
bezpłatne korzystanie z wybranego kursu na czas 21 dni;
5. jeśli ten czas okaże się niewystarczający, po upływie terminu
wypożyczenia licencji, można ponownie zgłosić się o jej przydzielenie.
Dostępne licencje w ramach kursu:
Python Level 1 (dostęp na 21 dni):
Rozdziałów: 7; lekcji: 169
Zakres zagadnień: zmienne, łańcuchy znaków i ich metody,
typy danych, operatory arytmetyczne, funkcje, instrukcje warunkowe, operatory logiczne, pętle, sekwencje danych: łańcuchy, krotki, listy i operacje na sekwencjach, zbiory, słowniki,
obsługa wyjątków, praca z plikami tekstowymi.

SQL Level 1 (dotęp na 21 dni):
Rozdziałów: 5; lekcji: 116
Zakres zagadnień: wprowadzenie do baz danych, pobieranie
danych, sortowanie, warunki - operatory porównania i operatory logiczne, grupowanie, operatory arytmetyczne, wprowadzanie danych, modyfikowanie danych, usuwanie danych, tworzenie tabel, modyfikowanie tabel, usuwanie tabel, podstawy
łączenia tabel.
Zapraszamy!
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum Animacji
Kultury w Puszczykowie tel. 61 8194649.

Karolina Gromnicka

Emocje–odwaga, czyli strach ma wielkie oczy

U

czniowie klasy 2b ze Szkoły Podstawowej nr 1 ukończyli
moduł V międzynarodowego projektu edukacyjnego
Emocje – Odwaga. Śpiewaliśmy, oglądaliśmy, słuchaliśmy
opowiadania o Mateuszku, który boi się ciemności i o tym, że
strach ma wielkie oczy. Każdy opisał i zamknął w słoiku swój
strach.

10

Przekonaliśmy się, że strach w życiu każdego człowieka jest
bardzo ważny! Sprawdziliśmy swoją odwagę podczas wycieczki do ośrodka Impuls Puszczykowo, gdzie działaliśmy w ramach
mini survivalu! Podsumowaniem tematu było wspaniałe Drzewo Supermocy klasy 2b!

Milena Taratajcio
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KULTURA

S

zkoła Podstawowa nr 2 realizuje projekt finansowany przez
Fundację Bank Pekao S.A.
Projekt obejmuje powstanie skweru z kwitnącymi krzewami, drzewami i zieleniakiem. Jego elementem będzie także
system zbierania deszczówki, postawiony zostanie domek dla
jeża i owadów. Najprawdopodobniej zasiana zostanie jeszcze
łąka kwietna. Pracy było sporo, a temperatura nie ułatwiała
zadania.

Mikromusic Acoustic Trio, Czyli muzyczna uczta

M

ożna powiedzieć , że odmrażanie koncertowej działalności
biblioteki nastąpiło z mocą lodołamacza, a to za sprawą
niezwykłego głosu Natalii Grosiak – wokalistki zespołu Mikromusic. W piątek, 19 czerwca, na scenie sali konferencyjnej, zagrał i zaśpiewał dla nas nieco inny skład tego zespołu, w odsłonie pod nazwą Mikromusic Acoustic Trio. Obdarzona wspaniałym głosem artystka Natalia Grosiak wystąpiła dla nas wraz
z równie utalentowanymi gitarzystami Dawidem Korbaczyńskim oraz Robertem Szydło. Wysłuchaliśmy utworów z kilku
ostatnich płyt zespołu, takich jak m.in.: „Syrena”, „Bezwładnie”,
„Operacja na otwartym sercu”, „Takiego chłopaka” oraz „Krystyno”. Publiczność, zarówno fani zespołu, jak i osoby chcące
go dopiero poznać, reagowała bardzo entuzjastycznie i emocjonalnie na kolejne utwory. Wspaniała muzyka, umiejętność
stworzenia przez zespół doskonałego klimatu oraz tęsknota za

takimi wydarzeniami, sprawiły, że były to wyjątkowe chwile.
Zespół Mikromusic został założony przez wokalistkę Natalię Grosiak i gitarzystę Dawida Korbaczyńskiego w 2002 roku.
Wraz z basistą Robertem Szydło tworzą Mikromusic Acoustic
Trio, natomiast do pełnego składu zespołu należą również
Łukasz Sobolak – perkusista, Adam Lepka – trębacz, Robert
Jarmużek – klawiszowiec oraz Maciek Prokopowicz – realizator dźwięku (za culture.pl/pl/tworca/mikromusic). W swojej
twórczości zespół sięga po elementy popu, jazzu, trip hopu,
muzyki tradycyjnej. Oprócz wspaniałej muzyki oraz hipnotycznego głosu wokalistyki należy też wspomnieć o niezwykle
poetyckich tekstach pisanych przez wokalistkę, nadających
każdemu utworowi literackiej głębi. Wśród licznych nagród
zespół ma przyznanego w 2020 r. Fryderyka w kategorii „Muzyka poetycka”.

BM CAK

KULTURA

KULTURA

Fot. Ala Brączkowski 2X

					

„Żyje się tu i teraz” – debiut Katarzyny Kaźmierczak

S

potkanie autorskie z panią Katarzyną Kaźmierczak było
pierwszym wydarzeniem w 2021 roku przygotowanym dla
publiczności przez naszą bibliotekę. Bardzo miło nam było móc
zaprosić do siebie Autorkę oraz Czytelników. Stęskniliśmy się
za takimi spotkaniami, ta tęsknota sprawiła, że jeszcze lepiej
zrozumieliśmy tytuł, a zarazem motto przyświecające debiutanckiej powieści pani Katarzyny – „Żyje się tu i teraz”.
Mieszkanka Puszczykowa dzieliła się z nami opowieścią o swojej drodze do pisarstwa. Dowiedzieliśmy się jak powstawała jej
debiutancka powieść oraz jak zainspirowały ją puszczykowskie
i mosińskie krajobrazy. Rozmawialiśmy o uniwersalnym i międzypokoleniowym charakterze powieści, o tym jakie emocje
wzbudziła ona w Czytelnikach. Pani Katarzyna stworzyła przemiłą atmosferę, dała się poznać jako niezwykle otwarta na Czytelników osoba. Gorące czwartkowe popołudnie sprawiło, że

niemal odczuwaliśmy obecność bohaterów powieści „ Żyje się
tu i teraz” i klimat najważniejszego lata w ich życiu. Czytelnicy,
którzy już ich poznali pytali o dalsze losy bohaterów i inne pisarskie plany Autorki. Z pewnością jeszcze nie raz będziemy
mieli przyjemność zachwycać się twórczością pani Katarzyny
Kaźmierczak.

					

BM CAK

Od 12 do 23 lipca 2021 r. Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz w Puszczykowie
będzie zamknięta dla czytelników z uwagi na kontrole księgozbioru.
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Wspomnienie o Władysławie Hetmanie

szczepienia uczniów

covid-19-informacje

7

czerwca br. Rozpoczęły się szczepienia dzieci w wieku od
12 do 15 lat w ramach Narodowego Programu Szczepień.
Razem z grupą 16-18 lat zaszczepić się może ponad 2,5 mln
uczniów z ok. 24 tys. szkół i placówek oświatowych. Dodatkowa akcja szczepień dla uczniów zostanie zorganizowana we
wrześniu, po ich powrocie z wakacji.
Uczniowie mogą szczepić się w ramach Narodowego Programu Szczepień, na takich samych zasadach jak dorośli
(w punktach szczepień populacyjnych i punktach szczepień powszechnych).
Harmonogram szczepień po wakacjach
Po wakacjach szczepienia będą kontynuowane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze (POZ) prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą obywały się według następującego harmonogramu:
I tydzień września (1-9.09) – tydzień informacyjny:
lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
II tydzień września (6-12.09) – tydzień przygotowania:
zbieranie przez wychowawców zgód rodziców i opiekunów
prawnych na szczepienie dzieci,

III tydzień września (12-19.09) – tydzień szczepień
Szczepionka przeciw COVID-19 jest darmowa i dobrowolna. Podczas szczepienia, oprócz profesjonalnej opieki lekarskiej, uczniom będą mogli towarzyszyć rodzice. Akcja szczepień
w wybranym miejscu uzależniona zostanie od liczby chętnych.
Odpowiednie służby medyczne będą w tej sprawie współpracowały z dyrektorami szkół i placówek.
Przypomnijmy, że od 17 maja br. trwa rejestracja na szczepienia dla młodzieży w wieku 16 i 17 lat. Młodzież z rocznika
2005, która 16 lat kończy w kolejnych tygodniach, otrzymuje
e-skierowanie w momencie ukończenia 16. roku życia.
E-skierowania dla tego rocznika są wystawiane raz w tygodniu – w poniedziałki. Dzięki uruchomieniu szczepień dla osób
niepełnoletnich, osoby z rocznika 2003 nie muszą już czekać
z rejestracją do dnia ukończenia 18 lat.
Rejestracja na szczepienie:
zadzwoń na infolinię 989 lub wyślij sms o treści SzczepimySię pod numer 880 333 333. Można skorzystać także z e-Rejestracji lub umówić się bezpośrednio w punkcie szczepień.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie
(https://www.gov.pl/web/szczepimysie).

łagodzenie obostrzeń na wakacje

26

czerwca rząd zwiększył limity widzów w kinach i teatrach oraz zezwolił na otworzenie dyskotek. Więcej osób
może przebywać w hotelach, restauracjach i na siłowniach. Zasady będą obowiązywać do końca wakacji,
z możliwością modyfikacji.

Co się zmieniło od 26 czerwca?
Od 26 czerwca przeszliśmy na unijny sposób nabywania
uprawnień o zaszczepieniu. Zmienił się status osoby w pełni
zaszczepionej. Pełne szczepienie jest uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia.
Siłownie, kluby fitness, kasyna, obiekty handlowe, placówki pocztowe, biblioteki, targi, konferencje, wystawy
i sale zabaw – nowy limit uczestników – 1 osoba na 10 m².
Świątynie – maksymalnie 75 proc. obłożenia.
Dyskoteki – maksymalnie 150 osób.
Imprezy i spotkania organizowane na świeżym powietrzu, w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej
– bez zmian, maksymalnie 150 osób,
Zgromadzenia – maksymalnie 150 osób.
Transport – 100 proc. obłożenia. Pasażerowie powinni
mieć maseczki zakrywające usta i nos.
Wesołe miasteczka – maksymalnie 75 proc. obłożenia.
Kina i teatry – maksymalnie 75 proc. obłożenia.
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Hotele – maksymalnie 75 proc. zajętych pokoi. Limit nie
dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej
12 roku życia.
Restauracje – maksymalnie 75 proc. obłożenia.
Widownia na obiektach sportowych – maksymalnie
50 proc. obłożenia.
Ważne! Pamiętaj, że w wielu sytuacjach limity nie dotyczą
osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Wprowadzone zasady mają obowiązywać do końca wakacji.
Harmonogram może być jednak korygowany w oparciu o aktualne dane epidemiczne oraz statystyki szczepień.

isząc ten tekst odczuwam dwojakie uczucia, z jednej strony
jest to dla mnie przyjemność pisać o dobrym i pełnym humoru człowieku, ale z drugiej strony wypełnia mnie smutek, że
robię to, dlatego iż już go wśród nas nie ma.
Zastanawiałam się, jak można by zacząć i krótko, ale obrazowo opisać Władka i wówczas w głowie pojawiły się te dwa
słynne wersy z „Przesłania Pana Cogito” Herberta: idź wyprostowany wśród tych co na kolanach/ wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. One bardzo dobrze charakteryzują
Władysława Hetmana. On właśnie taki był – metaforycznie
i dosłownie – szedł przez życie wyprostowany. Ktokolwiek znał
go, wiedział, że był człowiekiem przywiązanym do wartości,
konsekwentnie ich broniącym. Liczyły się dla niego przede
wszystkim: ukochana rodzina i nasze miasto. Cenił honor, prawdomówność, odwagę i przyjaźń. Był człowiekiem wrażliwym
i empatycznym.
Na Władku zawsze można było polegać, jeśli coś obiecał, to
na pewno dotrzymał słowa. Miał swoje zdanie i ze spokojem
potrafił je prezentować, a w dyskusji czy sporze bez zbędnych
emocji argumentować. Nie należał do ludzi głośnych, nie czuł
potrzeby wybijania się na przód, przed wszystkich, ale za to
zawsze dbał o interesy tych, którzy mu ufali i wybierali go
w kolejnych kadencjach jako swojego przedstawiciela do Rady
Miasta, nieprzerwanie od 2006 r. Dla radnego to chyba najlepszy dowód na to, jak reprezentuje swoich wyborców.
Miałam tę przyjemność współpracować z Władkiem przez
8 lat i wspominam bardzo dobrze te lata, mogę chyba powiedzieć, a Władek potwierdza to na pewno patrząc z góry, że
byliśmy przyjaciółmi. Bardzo ceniłam w nim przede wszystkim
lojalność, obowiązkowość i szczerość, ale także niezwykłe poczucie humoru. On bardzo lubił żartować, często z kamienną
twarzą mówił coś śmiesznego, żartobliwie komentował albo
robił dowcip. Na początku nieraz dałam się nabrać na jego pokerową twarz, kiedy chciał w coś kogoś wkręcić. Lubiłam siedzieć obok Władka na komisjach czy na sesjach, bo ceniłam
jego zdanie, niekiedy, gdy było to potrzebne, czułam, że mam
wsparcie, a do tego nieraz potrafił mnie rozbawić, co było cenne zwłaszcza podczas wielogodzinnych posiedzeń czy takich,
które były pełne różnych napięć.
Władysław Hetman, kiedy go poznałam, najściślej współpracował z panami Piotrem Bekasem i Krzysztofem Jopkiem,
bo to ich trójka reprezentowała wówczas Stare Puszczykowo.
Lubił i znakomicie potrafił współpracować w zespole, jak pisał
w swojej ulotce wyborczej: znam doskonale problemy, z którymi borykają się mieszkańcy mojego okręgu wyborczego
i chciałbym pomagać w ich rozwiązywaniu. Zdaję sobie sprawę,
że sam niewiele zdziałam, dlatego też wraz z moimi partnerami
z KWW Razem dla Puszczykowa, z którymi kandydujemy
z 1. okręgu przygotowaliśmy wspólny program. Był bardzo
konsekwentny w swoich działaniach, nigdy nie zapominał
o tym, co obiecywał w swych postulatach wyborczych i rzetel-

nie je wypełniał. Stare Puszczykowo, ul. Jarosławska, to była
jego „mała ojczyzna”. Był puszczykowianinem od urodzenia, tu
też skończył szkołę podstawową. Jako absolwent Politechniki
Poznańskiej, a dokładnie jej Wydziału Elektrycznego, nierzadko
koncentrował się na sprawach technicznych, infrastrukturalnych dotyczących życia w mieście, dlatego też pracował m.in.
w Komisjach Budżetu i Rozwoju Miasta oraz w Komisji Rewizyjnej, choć to nie jedyne komisje, w jakich zasiadał w swej długiej
pracy radnego. 					
Myśląc o Władku nie mogę nie wspomnieć o tym, że należał
do grona kilku radnych, od których jako początkująca,
w 2010 r., radna mogłam się wiele nauczyć. Nigdy jednak Władek nie dał mi odczuć, że on jest bardziej doświadczony, traktował mnie zawsze jako partnera w pracy, słuchał mojego zdania.
Wracając do cytatu z początku tekstu, Władek był naprawdę „człowiekiem wyprostowanym”, a takich ludzi bardzo nam
potrzeba w otaczającym nas świecie i dlatego jego niespodziewane odejście jest nie tylko wielkim ciosem dla zrozpaczonej
rodziny, ale dla całej społeczności Puszczykowa, dla której tyle
lat pracował z oddaniem i dumą. Żegnamy Cię Władku
i dziękujemy za to, że byłeś i pracowałeś z nami i dla nas. Do
zobaczenia kiedyś w domu Ojca.

			
Małgorzata Szczotka
radna VI i VII kadencji Rady Miasta

Podczas 30. sesji puszczykowscy radni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w czerwcu radnego Władysława
Hetmana.

ODESZLI
Szymańska Krystyna
Bobrowski Krzysztof Leon
Rose Ryszard
Bogusz Maria Jadwiga
Burkiciak Leszek Piotr
Hetmann Kazimiera

data ur.

data zg.

29 VI 1940
3 VII 1952
22 II 1955
5 VIII 1994
1 VIII 1956
23 II 1943

20 V 2021
26 V 2021
27 V 2021
1 VI 2021
3 VI 2021
3 VI 2021
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Łachajczyk Zofia
Walachowski Sławomir Michał
Krawczyk Regina Teresa
Hetman Władysław
Gibaszek Bożena Kazimiera

data ur.

data zg.

28 II 1930
16 II 1962
8 IV 1949
27 VI 1953
8 X 1944

3 VI 2021
3 VI 2021
7 VI 2021
14 VI 2021
24 VI 2021
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Czy wiesz, że wygląd twoich stóp może zdradzić, jak użytkowałeś i pielęgnowałeś je przez całe życie? Można z niego
odczytać wiek, rodzaj noszonego obuwia i uprawianego sportu, a nawet wykonywany zawód. Oczywiście nie na wszystko,
co się dzieje na naszych stopach, mamy bezpośredni wpływ. Ich
wygląd kształtują także choroby ogólnoustrojowe, takie jak:
cukrzyca, choroby tarczycy, reumatyzm czy dna moczanowa.
Niemniej warto już od dzieciństwa zadbać o dobrze dobrane
obuwie i odpowiednią pielęgnację stóp, a z pewnością odwdzięczą się nam zdrowym i estetycznym wyglądem. W końcu
stopy to… podstawa.
Jak zbudowana jest stopa
Ludzka stopa jest bardzo rozbudowaną częścią ciała. Jej
unikalna architektura tworzy łuk stopy, który pod wpływem
obciążenia przenoszonego od pięt do palców, ugina się, a następnie wraca do pierwotnego kształtu. Liczne więzadła stabilizują stawy stopy, a podściółka tłuszczowa amortyzuje. Skóra
na podeszwowej stronie stopy jest dwukrotnie grubsza i pozbawiona gruczołów łojowych, aby skutecznie zabezpieczać
przed urazami mechanicznymi i powodować dobrą przyczepność do podłoża. Na podeszwie stopy znajdują się wyspecjalizowane zakończenia nerwowe, które kontrolują równowagę
i odbierają bodźce z zewnątrz. Wraz z wiekiem i pod wpływem
wielu czynników działających na stopy mogą one zacząć przysparzać nam wiele problemów. Dlatego w zachowaniu komfortu chodzenia i uniknięcia powstawania bolesności w obrębie
stóp ważna jest odpowiednia profilaktyka.
Zdrowe stopy już od dziecka
W okresie dziecięcym stopa bardzo szybko rośnie i kształtuje się na czas dorosłości. Ważne jest, aby dzieci mogły chodzić boso po różnych strukturach: kamieniach, piasku czy trawie. Nie zabraniajmy im brodzenia w wodzie czy wspinaczki na
drzewa – różnorodne podłoże sprzyja rozwojowi dziecięcych
stóp.
Od pierwszego kroczku dziecka, poprzez dzieciństwo, aż
po cały okres dorosłości powinniśmy pamiętać o dobrze dopasowanym obuwiu. Buty dobieramy do długości, szerokości
i tęgości stopy. W przypadku stóp z deformacjami możemy dobrać indywidualne wkładki ortopedyczne. Prostym sposobem
na sprawdzenie, czy dany but pasuje do stopy, jest odrysowanie jej na kartce papieru i porównanie z wkładką buta. Nigdy
nie liczmy na to, że buty dostosują się do stopy, ponieważ
może się to skończyć powstaniem pęcherza, odcisku lub wrastającego paznokcia. Nowe buty praktyczne od razu po założeniu powinny być wygodne. Najlepiej, by były wykonane z naturalnych materiałów – skóry czy lnu – oraz posiadały elastyczną
podeszwę w przedniej części.
Sucha skóra stóp – nawilżaj zamiast ścierać
Sucha skóra jest częstą dolegliwością stóp. Problem może
pojawiać się u osób zdrowych, ale też występować w przebiegu chorób i alergii, a także nasilać się z wiekiem. Sucha skóra
stóp najczęściej związana jest z zaburzeniami w składzie Naturalnego Czynnika Nawilżającego oraz spadkiem nawodnienia
warstwy rogowej naskórka.
Na szczęście dzięki odpowiedniej pielęgnacji domowej możesz całkowicie zniwelować suchość naskórka. W przypadku
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braku lub złej pielęgnacji skóry suchej dochodzi do rozwoju
problemu – skóra może nadmiernie rogowacieć i pękać. Jeśli
zmagasz się z suchą skórą stóp, zamiast zbyt często i intensywnie ścierać lub ścinać naskórek, zadbaj o codzienne nawilżanie.
Dobierz odpowiedni preparat zawierający miedzy innymi: ceramidy, alantoinę, pantenol, kwas hialuronowy, mocznik poniżej 10%, oleje roślinne (awokado, lniany, ze słodkich migdałów,
olej jojoba), ekstrakty roślinne (aloes, rumianek, kasztanowiec,
rokitnik). Efekty stosowania będą dużo lepsze niż nadmierne
stosowanie tarki czy pumeksu.

Pękająca skóra stóp – natłuszczaj domowym sposobem
Pękająca skóra stóp to przypadłość, która może powodować bolesność, krwawienie i ryzyko zakażeń. Zmiany występują najczęściej w obrębie pięt, ale też w przestrzeniach między
palcami oraz pozostałych częściach stopy. Czynnikami, które
mogą powodować lub nasilać problem, są: suchość skóry, niewłaściwa pielęgnacja, starszy wiek, nadwaga, niewłaściwe obuwie, niedobory witamin np. witaminy A.
Jeśli masz suchą skórę, pęknięcia wymagają natłuszczenia.
Przy nadpotliwości stóp mogą zdarzyć się z kolei pęknięcia wilgotne, występujące często w przestrzeniach międzypalcowych.
W tym przypadku zadbaj o dokładne osuszanie przestrzeni
międzypalcowych.
Jeżeli już dojdzie do powstania pęknięć na stopach, należy
doprowadzić do ponownego przywrócenia skórze jej prawidłowej struktury. W skórze stóp nie ma gruczołów łojowych, które
by ją naturalnie natłuszczały. Dlatego łatwo się przesusza, staje się szorstka, łuszczy się. Mocno przesuszona skóra może zacząć pękać. By do tego nie dopuścić, natłuszczaj stopy i pięty
kremem. Na noc możesz nakładać odżywczą maść do stóp –
wystarczy do lanoliny kosmetycznej lub masła shea dodać wybraną kompozycję olejków eterycznych (eukaliptusowy, lawendowy, rozmarynowy, tymiankowy, z drzewa herbacianego),
następnie skórę posmarować grubą warstwą preparatu i nałożyć skarpetki. W sytuacji długo utrzymujących się pęknięć lub
głębokich rozpadlin, zwłaszcza u diabetyków, osób z problemami krążenia lub gojenia się ran, należy bezwzględnie udać się
do lekarza.

z deformacjami ortopedycznymi stóp. Za obie te przypadłości
często odpowiedzialne są za ciasne i niewłaściwie dobrane
buty. W domowych warunkach możesz stosować na zrogowaciałą skórę preparaty zawierające mocznik w stężeniu powyżej
10%, zmienić obuwie na właściwie dobrane lub zastosować
wkładki indywidualne. Jeśli masz problem z odciskami i domowe sposoby nie pomagają, a dolegliwości się nasilają, lepiej
powierzyć stopy specjaliście.
Nadmierna potliwość – rozpieszczaj stopy kąpielami
W nasilonej potliwości na stopach, możemy wytworzyć nawet pół litra potu dziennie. Co się z tym wiąże? Wilgotne stopy
nieprzyjemnie pachną, skóra narażona jest na bolesne otarcia,
a nadmiar potu jest pożywką dla drobnoustrojów. Codziennie
rano i wieczorem warto myć stopy w chłodnej wodzie (co spowalnia pracę gruczołów potowych), z dodatkiem soli do kąpieli stóp (możesz zastosować sól morską z olejkami eterycznymi:
lawendowym, rozmarynowym, tymiankowym). Wycierając stopy, zwróć szczególną uwagę na miejsca między palcami, gdzie
gromadzi się najwięcej wilgoci. Skórę stóp dobrze jest codziennie zabezpieczać kremem zapobiegającym nadmiernemu poceniu. Zanim założysz buty (koniecznie przewiewne, dobrane
do pogody), spryskaj stopy dezodorantem zawierającym substancje odświeżające.
Sucha, szorstka płytka paznokciowa – zrób przerwę
w malowaniu paznokci
Suchość paznokci może być spowodowana częstym malowaniem paznokci lakierem i brakiem pielęgnacji. Dobrym rozwiązaniem będzie lakierowanie paznokci latem, a w okresie

Martyna Dżumaga/podolog

Miasto
Puszczykowo zaprasza
na letni sp³yw kajakowy
11 lipca 2021
Radzewice - Puszczykowo
koszt: 60 z³ za kajak 2os.

Zg³oszenia wy³¹cznie na adres:
hejnowicz@puszczykowo.pl
Wyjazd z przystani
w Puszczykowie
ok.g.9:00

Modzele i odciski – zadbaj o odpowiednie buty
Do osób szczególnie narażonych na powstawanie modzeli
czy odcisków na stopach należą diabetycy, sportowcy, osoby
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jesienno-zimowym olejowanie i masowanie opuszka palca. Do
olejku z kiełków pszenicy dodaj parę kropel olejku z drzewa
herbacianego i codziennie wmasowuj w płytkę paznokciową.
Paznokieć wrastający – skracaj płytkę prawidłowo
Aby zapobiec temu dokuczliwemu problemowi, zwróć
szczególną uwagę na sposób, w jaki skracasz paznokcie. Boki
prawidłowo skróconego paznokcia powinny wyrastać lekko
ponad wały paznokciowe. Dalsza część płytki paznokciowej
powinna przypominać swoim kształtem kwadrat z lekko zaokrąglonymi kątami. Jeśli nadmiernie i bardzo krótko wycinasz
boczne kąty paznokcia, powodujesz nachodzenie wałów na
płytkę paznokciową, która pod wpływem ucisku zewnętrznego
wbija się w tkanki miękkie. Efekty? Wrastające paznokcie.
Niewłaściwie dobrane obuwie, a nawet za ciasne skarpetki
ze sztucznego materiału również mogą uciskać wały paznokciowe, prowadząc do wrastania paznokci.
Jeśli intensywnie uprawiasz sport, narażasz płytkę paznokciową na ciągłe urazy mechaniczne, które mogą doprowadzić
do całkowitego zejścia płytki paznokciowej. W momencie gdy
przez pewien okres nie mamy płytki paznokciowej, wały okołopaznokciowe ulegają zwężeniu, a nowo rosnący paznokieć zaczyna się w nie wbijać.
Problemy ze stopami potrafią skutecznie uprzykrzyć życie.
Tymczasem większości z nich możemy zapobiec we własnym
zakresie – odpowiednio dobrane buty, nawilżanie stóp czy właściwe skracanie płytki paznokciowej to niezbędne minimum
pielęgnacji, która może uchronić nas przed poważniejszymi
dolegliwościami i wizytą u specjalisty. Dbajmy o stopy każdego
dnia!
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DBAMy O ZDROWIE
SAMORZĄD
W PUSZCZYKOWIE

Zdrowe stopy w twoich rękach

bezpieczne wakacje nad wodą

R

informacje

W

ycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów
dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy
nowości w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 r.
Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały
antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla) – te czynniki zdeterminowały zapowiadane już wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Znamy datę ich wprowadzenia, będzie to 1 lipca 2021 r.
Koniec dotacji na piece węglowe
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego roku.
Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia
2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na
węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła a dodatkowo
potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku
(warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).
Wyższe progi dochodowe
Kolejna nowość to podwyższenie progów dochodowych
w drugiej części programu. Zmiana ma na celu ujednolicenie
progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop
Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego
poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma
bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł.

Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg
dochodowy wzrośnie o 229 zł niż obecnie, czyli do kwoty
2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł niż obecnie, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę.
Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym
standardzie
Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie „Czyste
Powietrze”, od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie ubieganie się
o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym
standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż
45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do
12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów).
Szczegóły w tym zakresie określają załączniki nr 2 i 2a do
programu „Czyste Powietrze”, dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze, materiały do pobrania), gdzie w poz. nr 12 mowa jest
o zakupie i montażu kotła na pellet drzewny z automatycznym
sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek
stałych o wartości ≤ 20 mg/m3.

rachmistrz w terenie

U

rząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że z dniem
23 czerwca 2021 r. rachmistrze terenowi, realizujący dotychczas zadania spisowe wyłącznie w formie wywiadu telefonicznego, uzyskali zgodę na pracę w terenie, co oznacza,
że będą mogli prowadzić wywiady bezpośrednie w miejscu
zamieszkania osoby spisywanej. Udział rachmistrza w tej formie zbierania danych jest dobrowolny.
Rachmistrz spisowy to osoba, która przeszła przeszkolenie, zdała egzamin i została zatrudniona przez urząd statystyczny do realizacji spisu na terenie województwa. Wyposażona ona została w identyfikator ze zdjęciem, na którym widnieje imię i nazwisko rachmistrza, a także numer identyfikatora. Posiada także urządzenie elektroniczne – smartfon –
z którego odczytuje pytania spisowe i na którym zapisuje odpowiedzi respondentów.
Zanim wpuścimy rachmistrza do domu i przekażemy mu
informacje możemy sprawdzić jego tożsamość. Możemy to
uczynić na dwa sposoby: poprzez aplikację: sprawdź tożsamość rachmistrza na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279
99 99. W obu przypadkach podając imię, nazwisko i numer
identyfikacyjny rachmistrza, którego chcemy sprawdzić. Nadal też prowadzony jest wywiad telefoniczny, który przeprowadzi rachmistrz. Przypominamy, że dzwoni on
z numeru 22 828 88 88 lub numeru infolinii 22 279 99 99.
Można również samemu zadzwonić na infolinię pod numer 22
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279 99 99 (wew. 1) i wybrać opcję połączenia z rachmistrzem
„spis na żądanie”. Wszystkie formy gwarantują taki sam - wysoki - poziom bezpieczeństwa i poufności zebranych danych.
Przypominamy, że udział w badaniu, zgodnie z ustawą
z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., jest obowiązkowy! Podstawową formą udziału w spisie jest samospis przez Internet na stronie:
spis.gov.pl.
(źródło: spis.gov.pl)
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ozpoczęły się wakacje. Upalna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. Niestety niemal każdego dnia
nad polskimi akwenami toną ludzie. Dlatego policja apeluje
o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą!
Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać w nadmiernej brawurze osób zażywających kąpieli, często
połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku
umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania, niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad
nieletnimi.
Aby wypoczynek nad wodą był bezpieczny, musimy pamiętać, że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci w tych miejscach
zależy w dużej mierze od nas samych. Przestrzegajmy więc
podstawowych zasad, które powinny obowiązywać podczas
wypoczynku nad wodą.
Pamiętajmy:
■ Bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad
bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze
mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona. Nie wolno pływać też na odcinkach szlaków żeglugowych
oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.
■ Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy. Stosujmy się do uwag i zaleceń ratownika.
■ Nie pływajmy w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni
(optymalna temperatura to 22-25 stopni).
■ Nie pływajmy w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność wynosi poniżej 50 metrów), gdy wieje porywisty wiatr.
■ Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody
zmoczmy nią klatkę piersiową, szyję, kark, krocze i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego.
■ Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów
lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy.
■ Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to
się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią.
Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku
dni.
■ Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło.
■ Nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy po spożyciu
alkoholu.
■ Nie przystępujmy do pływania na czczo – wzmożona przemiana materii osłabia nasz organizm.
■ Nie pływajmy również bezpośrednio po posiłku – zimna
woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co
może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.
■ Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Jeśli
chcemy wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyńmy asekurowani przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej
osoby. Na głowie powinniśmy mieć założony czepek aby być
widocznym dla innych w wodzie. Można do tego celu użyć bojki na szelkach.
■ Nie wypływajmy za daleko od brzegu po zapadnięciu
zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.
■ W przypadku złego samopoczucia, uczucia zimna – natychmiast wyjdźmy z wody.
■ Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych, dobrze żeby miały złożone na siebie dmuchane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie.
■ Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby
obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej
pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, zróbmy to, ale
w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na
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siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.
■ Pływając żaglówkami, łódkami czy kajakami pamiętajmy
o założeniu kapoka.
■ Nie pływajmy żaglówkami, łódkami, czy kajakami będąc
pod wpływem alkoholu, czy innych środków działających podobnie do alkoholu – za naruszenie tego zakazu grozi nam kara
grzywny, a ponadto jest to niebezpieczne zarówno dla nas samych, jak i dla innych amatorów wodnych uroków.

■ Wypływając na dłuższy rejs pamiętajmy, żeby wcześniej
sprawdzić prognozę pogody.
■ Przed wypłynięciem poinformujmy najbliższych lub znajomych dokąd, z kim i jakim sprzętem wypływamy oraz o przewidywanej porze powrotu.
Najczęstszymi przyczynami utonięć są:
► brak umiejętności pływania.
► brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności
pływackich.
► pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje
zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji!
► niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie.
► pływanie w miejscach zabronionych.
► skoki „na główkę” do wody w nieznanym miejscu.
► pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych,
w pobliżu śluz i zapór wodnych.
► siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi.
► nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia
się kajaka lub łodzi.
► lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do
wody oraz zanurzaniu osób pływających.
Nie zapominajmy, że należy zadbać o porządek w miejscu,
w którym odpoczywamy. Pamiętajmy, że podczas naszego
urlopu złodzieje nie próżnują. Zwracajmy uwagę na rzeczy osobiste, które zabieramy ze sobą na plażę.
Pamiętajmy o ważnych numerach telefonów nad wodą:
112 - OGÓLNY NUMER RATUNKOWY
601 100 100 - WOPR
Tylko przestrzegając podstawowych zasad możemy sprawić, aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny i zakończył
się szczęśliwe. Pamiętajmy, że bezpieczna kąpiel zależy w głównej mierze od nas samych!
NIE LEKCEWAŻMY WODY
I NIE PRZECENIAJMY SWOICH UMIEJĘTNOŚCI!
źródło: www.policja.pl
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Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Auta lśniące niczym w Kalifornii w przedwojennym Pus zczykowie
a jednej z pocztówek wydanej przed 1915 rokiem możemy
zobaczyć automobil w Puszczykówku. Pojazd jedzie dumnie przez obecną ul. Cyryla Ratajskiego od Gospody Wiejskiej
Paula Mandla (znanej obecnie jako restauracja Turystyczna).
Jak to bywało w tamtych czasach, należy domniemać, że był to
fotomontaż, który miał zachęcić klientów do odwiedzenia Gospody Wiejskiej i zakupu samej pocztówki. Przed I wojną światową automobile były nowością, która wzbudzała zainteresowanie wśród ludzi.

historia

Pociągiem i bryczką do Puszczykowa
Przed 1919 rokiem najbardziej popularnym środkiem komunikacji, który wybierali letnicy i mieszkańcy Puszczykowa
była kolej. Za sprawą stowarzyszeń i wpływowych mieszkańców Puszczykowa założono stacje kolejowe w Puszczykowie
(1899 r.) i w Puszczykówku (1910 r.). Przy stacjach kolejowych

można było skorzystać z powózek, z zaprzęgu konnego, które
rozwoziły letników po restauracjach i pensjonatach. Majętni
mieszkańcy Puszczykowa przy swoich willach posiadali małe
powozownie, gdzie trzymano konie i powozy. W ten sposób
można było przyjechać do Puszczykowa koleją, a stamtąd własnym powozem wygodnie udać się do swojej rezydencji. Jedna
z takich powozowni przetrwała do dzisiejszych czasów i jest
usytuowana za willą Tomaszewskich, na rogu ul. Ratajskiego
i Mickiewicza. W dwudziestoleciu międzywojennym do dotychczasowych środków komunikacji dołączyły autobusy i samochody, które zaczęły przyjeżdżać do Puszczykowa. Jakość dróg
była jednak niska, gdyż drogi były piaszczyste. Pojazdy mechaniczne wzbijały pyły, które obniżały jakość powietrza. Z tej przyczyny pod koniec lat trzydziestych utwardzono ul. Poznańską
kamieniem. Samochody z roku na rok zdobywały coraz większe
uznanie.
Automobilklub Wielkopolski i Polski Turing Klub
Z Puszczykowem były związane dwie organizacje, które
propagowały automobilizm: Automobilklub Wielkopolski i Polski Turing Klub. Były to organizacje, które zrzeszały osoby najbardziej majętne i najbardziej wpływowe. Przynależność do
nich oznaczała prestiż i możliwość nawiązania nowych, znaczących kontaktów towarzyskich.
Organem prasowym Polskiego Turing Klubu były miesięczniki „Auto i Turystyka” (wydawany od 1925 do 1930), „Turysta
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i Auto” (wydawany w latach 1933-1935) i „Turing” (wydawany
w latach 1936-1939). Na łamach pism można było dowiedzieć
się informacji istotnych dla turysty samochodowego. Zamieszczane tam były artykuły o rajdach samochodowych, o naprawie
samochodów, artykuły krajoznawcze, etc. Można było tam również znaleźć reklamy producentów samochodów i akcesoriów
samochodowych. Wszyscy automobiliści zrzeszeni w klubie
musieli posiadać odznaki Polski Turing Klub, takie jak chorągiew klubową koloru czerwonego z wąskim białym brzegiem,
odznakę do samochodu metalową emaliowaną koloru srebrnego, małą odznakę do ubrania wpinaną w klapę, znak klubowy do czapki. Polski Turing Klub posiadał nawet własną restaurację nad Jeziorem Góreckim (bardziej znana dzisiaj jako Restauracja Górecka), której właścicielem był Stanisław Jóźwiak.
W 1937 roku Stanisław Jóźwiak przejął również Restaurację
Leśną, która była wcześniej prowadzona przez Wandę Mandlową. Restauracja została zmodernizowana, a przy lokalu powstał „własny park dla aut”.
W dniu 25 sierpnia 1923 roku powstał Wielkopolski Klub
Automobilistów i Motocyklistów w Poznaniu, który zmienił
nazwę na Automobilklub Wielkopolski (dalej AW) 8 listopada
1924 roku. Organem Automobilklubu na terenie Polski był
miesięcznik Auto, który ukazywał się od 1922 roku do sierpnia 1939 roku, czyli do wybuchu II wojny światowej. Na łamach pisma opisywano samochody, akcesoria samochodowe
oraz korespondowano o działalności klubu. W listopadzie
1938 roku w Puszczykowie miał swój finał rajd z okazji piętnastolecia AW. Do Puszczykowa przyjechało 65 samochodów,
łącznie 170 osób. O godzinie 12:00 odbyło się uroczyste nabożeństwo w kościele puszczykowskim, podczas którego
przemówienie do automobilistów wygłosił proboszcz Koppe.
Do artykułu w czasopiśmie „Auto” opisującego rajd dodano
zdjęcia z Puszczykowa, które przedstawiają dumnych uczestników rajdu oraz paradę samochodów ustawionych przed
kościołem w Puszczykowie. Ulubionym lokalem restauracyjnym członków klubu była Restauracja Mandlowej, która do
1936 roku mieściła się przy obecnej ul. Wczasowej, a następnie została przeniesiona do budynku w Puszczykowie znajdu-

jącym się przy drodze do Łęczycy (obecnie budynek nie istnieje). Według wspomnień mieszkańca Puszczykowa, który pamięta przedwojenne Puszczykowo, Stanisław Jóźwiak liczył
na przejęcie klienteli Wandy Mandlowej. Niestety przeliczył
się, gdyż właściciele samochodów woleli przyjeżdżać do jej
nowego lokalu położonego przy drodze do Łęczycy. Należy

ECHO PUSZCZYKOWA - lipiec 2021

dodać, że właścicielka musiała mieć dobry kontakt z AW, gdyż
w lokalu odbywały się imprezy pod patronatem gen. broni
Kazimierza Raszewskiego, który był pierwszym prezesem AW.
Wanda Mandlowa w 1932 roku przejęła lokal „fy Dall’Astra”
przy ul. Ratajczaka 15, gdzie założyła kawiarnię (pod tym sa-

mym adresem znajdował lokal klubowy AW). W poznańskiej
kawiarni Mandlowej podawano doskonałe pieczywo na śniadanie, a jej restauracja w Puszczykowie była celem rajdów
i „dorocznie” członkowie AW przyjeżdżali do lokalu na otwarcie i zamknięcie sezonu motoryzacyjnego. Dla przykładu warto podać notę prasową, w której pisano: „Uroczyste otwarcie
sezonu sportowo-turystycznego AW odbędzie się w niedzielę
bm.: Godz. 9.30 – zbiórka przed lokalem klubowym, Ratajczaka 15, 9.45 wyjazd do Puszczykowa, 10.30 – nabożeństwo
w kościele w Puszczykowie – poświęcenie i defilada samochodów, po czym odjazd lasami do restauracji Mandlowej”.
Nie wiadomo czy między Automobilklubem Wielkopolskim
a Polskim Turing Klubem trwała rywalizacja. Jednakże organizacje kontaktowały się ze sobą. Dla przykładu w 1934 roku
Automobilklub Wielkopolski zaprosił Delegaturę Poznańską
Polskiego Turing Klubu do wspólnego rozpoczęcia sezonu
z przejazdem z Poznania do Puszczykowa, z punktami przystankowymi w puszczykowskim kościele i oczywiście w Restauracji
Mandlowej. Z ramienia Polskiego Turing Klubu wzięli udział
radca inżynier Trampier i znana automobilistka Jadwiga Sokołowska.
Wille i samochody
Dwoma najbardziej prestiżowymi atrybutami, którymi mogli wyróżniać się najbogatsi mieszkańcy Wielkopolski w okresie
międzywojennym były wille w bardzo dobrej lokalizacji i samochody. Puszczykowo, Puszczykówko i okolica były w okresie
międzywojennym jednymi z najbardziej prestiżowych lokalizacji do zamieszkania, najlepiej w willi otoczonej sporym ogrodem. Nie można się więc dziwić, że wille powstawały w tym
miejscu niczym grzyby po deszczu. Rzeczą obowiązkową dla
posiadacza willi było oczywiście posiadanie samochodu, który
kosztował wówczas prawie tyle samo co willa. Samochód dostępny był wtedy tylko dla osób najbogatszych, posiadaczy
dobrze prosperujących „biznesów”. Auto było symbolem luksusu i statusu społecznego. Przy puszczykowskiej willi wybudowany był garaż, a i również nad garażem znajdowało się mieszkanko dla szofera. Przed II wojną światową można było nabyć
samochody marki Buick, Chevrolet, Ford, Wanderer, Citroen,
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Fiat, Steyer, Opel, Lancia, D.K.W., Skoda, B.M.W., Aero.
Do Puszczykówka przy ul. Słowackiego w okresie międzywojennym sprowadził się Edmund Szulc wraz z rodziną. Wybudował piękną willę w stylu dworku polskiego (dzisiejsza willa
Arkadego Fiedlera), a przy willi zlokalizowany był garaż dla samochodu i mieszkanie dla szofera. E. Szulc był osobą bardzo
zamożną, posiadał hurtownię materiałów tekstylnych. Jak
wspomina Sławomir Leitgeber, E. Szulc „posiadał chyba jedyny
w Poznaniu i Puszczykówku egzemplarz bardzo drogiego wówczas, wielkiego Austro-Daimlera”. Niedaleko od rodziny Szulców mieszkał Wacław Thiel, który był dyrektorem Banku Cukrowego w Kościanie. Jak wynika z fotografii rodzinnych korzystał
on z samochodu np. jeżdżąc do Restauracji Mandlowej.
W Puszczykówku mieszkał także Jan Deierling, który w Poznaniu przy ul. Szkolnej posiadał jeden z największych składów
żelaza na zachodnią Polskę. Oczywiście oprócz willi w Puszczykowie także on posiadał samochód. Przy swojej willi, mieszczącej się przy obecnej ul. Przyszkolnej w Puszczykowie, wybudował garaż i osobny wyjazd na drogę Poznań-Mosina zwany
„drogą Deierlinga” (do dzisiaj zachowała się brama wjazdowa).
Samochód w przedwojennym Puszczykowie można było rów-
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nież spotkać w domu rektora Uniwersytetu Poznańskiego –
Stefana Dąbrowskiego. Ze szczególnej pasji do jazdy samochodem słynął jego syn – Stefan „Junior” Dąbrowski. Jak wspomina Sławomir Leitgeber zginął on w wypadku samochodowym
po II wojnie światowej.
Po II wojnie światowej nastąpił regres widowiskowej motoryzacji, gdyż większość prywatnych biznesów zostało stopniowo zlikwidowanych. Tym samym utrzymanie kosztownych samochodów nie miało podłoża finansowego. Z czasem samochody stały się przedmiotami powszechnie dostępnymi.
Zachęcam do kontaktu ze mną osoby posiadające informacje o historii Puszczykowa. Interesują mnie archiwa rodzinne,
w których można znaleźć wiele ciekawych tematów na temat
historii naszej miejscowości. Chętnie spotkam się i porozmawiam o dawnym Puszczykowie. Mój numer telefoniczny to
508467405, a adres poczty elektronicznej to krzyzanskimaciej@gmail.com.

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego
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apraszamy serdecznie do nowej rubryki - PUSZCZYKOWSKIE SKARBY - OPOWIADACZE HISTORII.
Na jej łamach publikujemy historie – anegdoty rodzinne, przygody miłosne, śmieszne lub mrożące
krew w żyłach, związane z jakimiś artefaktami, przedmiotami, najchętniej takimi, które w tle ukazują
Puszczykowo i okolice.

W tym numerze skarbami-opowiadaczami są - sroczka, sukienka i otwieracz do konserw - te ostatnie przywędrowały do
naszego Puszczykowa z naprawdę dalekiego świata!
A jakie są Państwa historie?
Osoby chętne do podzielenia się swoją opowieścią zapraszamy do kontaktu z Anną Fiedler i Agą Ostrowską z fundacji
Key 4 Tomorrow, które realizują ten projekt.
Mail: key4.kontakt@gmail.com lub na facebooku - profil
fundacji Key 4 Tomorrow lub Muzeum Arkadego Fiedlera.
Opowiedzmy Puszczykowo artefaktami!
Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Poznańskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Miasta Puszczykowa

SUKIENKA AFRYKAŃSKA
Któż nie marzy o podróżach, tych mniejszych lub tych dużych! Tak też było w przypadku małej Krystynki, córki kolejarza
– budowniczego mostów, wnuczki konduktora pociągów międzynarodowych, którzy w ramach swoich prac przemierzyli
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SROCZKA, CZYLI O TYM, JAK TO MIŁO DAĆ SOBIE
CZASEM WEJŚĆ NA GŁOWĘ
Dziwny hałas zaniepokoił Zbyszka w pewien słoneczny majowy poranek – oto na ziemi przed garażem, siedziało sobie –
oszołomione i na wpół omdlałe – pisklę sroki, które właśnie
wypadło z gniazda. Mężczyzna ruszył mu na ratunek, tym bardziej energicznie, że z zupełnie innego powodu w tę samą stronę ruszył kot.
Podniósłszy pisklaczka z ziemi, w myślach szybko zaczął poszukiwać schronienia dla ptaszka. Potrzeba matką wynalazków
– w domu najmłodszy
synek siedział w kojcu
dla dzieci i wesoło gaworzył – to było to!
Mały Mikołaj został wyjęty z kojca, a sam kojec postawiony do góry
nogami stał się spontaniczną wolierą dla
Sroczki, dzięki której
chłopczyk gwałtownie
przeszedł do kolejnego
etapu dzieciństwa –
bezkojcowego.
Sroczka szybko odzyskała formę i zadomowiła się. Spać lubiła
sobie na szafie, gdzie
zwisające luźno skrzydełka i główka upodobniały ją do zegarów
z obrazów Salvadora Dali. Radośnie urzędowała po całym
domu, a szczególnie chętnie towarzyszyła rodzinie podczas
posiłków na tarasie – w końcu było to lato. Zdarzało jej się wylądować w wazie z zupą, choć w kwestii lądowania najbardziej
lubiła siadać na głowach domowników – chyba kojarzyły jej się
z utraconym gniazdem.
Nie przepadała za gośćmi, uważała ich za zbędnych intruzów wkraczających bezprawnie na jej terytorium, co oznajmiała pełnym oburzenia skrzekiem, zakłócając często rozmowy.
Sroczka była też małą psotką – uwielbiała szczypać dziobem
psa w wypięty zadek, gdy ten się wylegiwał, a kiedy gniewnie
się obracał, odskakiwała filuternie.
Niepostrzeżenie nadeszła jesień i wraz z nią Sroczka zniknęła – miejmy nadzieję, że odleciała do swoich.

Zbigniew
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sposób magiczna. Po pierwsze zainspirowała młodą Krystynę
do wystartowania z własnym zakładem krawieckim, gdzie szyła własnoręcznie farbowane na modłę afrykańską sukienki
i spódnice. Okazały się absolutnym hitem i zmotywowały ją do
dalszego rozwijania firmy. Po drugie rozświetla i uskrzydla każdego kto ją założy – spójrzcie na Antoninę, która prezentuje ją
na fotografii obok.
Krystyna miała później okazję rozwijać swoje modowe
i afrykańskie fascynacje, które źródło miały w tej wyprawie kształciła się w tym kierunku, zaczęła projektować własne kolekcje, przygotowała pokaz Magia Maski inspirowany modą
Czarnego Lądu.
Sukienka, nieco nadszarpnięta zębem czasu – jest już bowiem dojrzałą czterdziestolatką! - nadal emanuje swoją dobrą
energią, a przywiezione wraz z nią maski afrykańskie stały się
poniekąd symbolem także Puszczykowa, w którym swoją siedzibę ma obecnie Muzeum Arkadego Fiedlera. Ciekawe co
o tej historii, już w zaświatach, myśli sobie babcia Elżbieta…

Krystyna Fiedler
OTWIERACZ DO KONSERW
Wśród wielu historii, opowiedzianych mi w dzieciństwie
przez mojego ukochanego Dziadka, Józefa Leona ( z lewej) Jastrząb – Grygiela z Gradowic (1890 – 1979), są i takie, które
dotyczą określonych przedmiotów. Niektóre z nich dotrwały
do naszych czasów i dotarły tu, do Puszczykowa – jak np. prosty, żelazny otwieracz do konserw, przywieziony do Polski
z niewoli francuskiej.

Telegrafem”, które w rzeczywistości było krakowskim aresztem
śledczym, jak kiedyś mówiono „wydobywczym”. Tam trafili do
celi ogólnej, kwarantannowej, gdzie na lichej słomie rozesłanej
na posadzce koczowało około siedemdziesięciu mężczyzn,
głównie drobnych oszustów, złodziejaszków, kieszonkowców.
Nim ich sprawa została zbadana, dwom kawalerom przyszło spędzić w areszcie prawie dobę. Plik gazet stopniał (do
dzisiaj zachowała się tylko „La Tribune” z 11 listopada 1918 r.
z warunkami kapitulacji narzuconymi Niemcom). Gazety zostały rozdane współwięźniom, by mogli do nich odebrać zupę
więzienną, bezceremonialnie serwowaną wcześniej do garści
i czapek i chłeptaną bez łyżek. Gdy przyszła noc, mój Dziadek
ze swoim bratem, dwaj weterani wojenni z Flandrii, którzy
wcześniej w okopach spędzali pod obstrzałem po wiele tygodni, poczuli się tak zagrożeni przez innych aresztantów, że postanowili przez całą noc czuwać na zmianę, kiedy jeden spał.
Siedzieli oparci o słup sali, by nikt nie zaatakował ich od tyłu.
A zaciśnięty w dłoni, jako broń, trzymali… otwieracz do konserw! I tak przetrwali do następnego dnia, cali i zdrowi i ze
swoim niewielkim dobytkiem, gdy cała sprawa się wyjaśniła
i zostali wypuszczeni z aresztu.
Z tej opowieści wyciągam dla siebie kilka morałów. Po
pierwsze – podrywanie nieznajomych kobiet w pociągu może
prowadzić do poważnych konsekwencji. Po drugie – dla zdesperowanego człowieka bronią może być wszystko. Po trzecie
– Dziadek Józef zawsze powtarzał, że nie stać nas na złą jakość.
Otwieracz, choć okazji jest coraz mniej, bo konserwy się zmieniły, od ponad stu lat wciąż może służyć do celu, do którego
został stworzony. Jest trwały, funkcjonalny i w swojej prostocie
piękny. Jest świadkiem historii. Może tej przez małe „h”, ale za
to jakże bliskiej.

Mikołaj Pietraszak-Dmowski
Zdjęcia – archiwa prywatne i Janek Nieckarz.
kawał Polski i Europy, i którzy dzieciom w rodzinie to umiłowanie do wycieczek przekazywali.
Z podróży koleją mała Krysia najbardziej natomiast lubiła
wycieczki z rodzinnego Lubonia do pobliskiego Puszczykowa,
w odwiedziny do babci Elżbiety z domu Springer. Opowiadały
sobie historie, bawiły się, szyły, spacerowały nad Wartę, mijając
po drodze willę pisarza, Arkadego Fiedlera przy ul. Słowackiego, tonącą – z perspektywy małej dziewczynki – w zieleni podobnej do dżungli amazońskiej. Tajemniczości i egzotyki domostwu dodawał fakt, że żona pisarza była piękną Włoszką.
W domu rodzinnym Krysi z dzieł Arkadego szczególnie ulubione była Kanada pachnąca żywicą - dokąd w ramach wojennej
zawieruchy wyemigrował najbliższy wuj dziewczynki i seria
opowieści z Madagaskaru.
Babcia z wnuczką rozmawiały sobie, także o podróżach
i marzeniach – żadna z nich nie mogła wówczas przypuszczać,
że któregoś dnia mała Krysia wyjdzie za mąż za jednego z Fiedlerów – Marka, sama stanie się częścią rodziny, wyjedzie
w podróż statkiem do Afryki towarzysząc w wyprawie swojemu teściowi i będzie współtworzyć muzeum – pracownię. Już
sama podróż była przygodą, choć kołysanie statku w zatoce
Biskajskiej przyprawiło młodą podróżniczkę o długotrwałe ataki… czkawki.
Po wyjściu na ląd, Krystyna zachwyciła się Afryką, kolorami,
krajobrazami, zapachami, ludźmi i sztuką – która zresztą inspirowała niejednego artystę – żeby wspomnieć chociażby Picassa, Modiglianiego czy Braque’a.
Na jednym z lokalnych bazarów, kupiła sobie sukienkę - wyjątkową, zwiewną, ozdobioną nieregularnymi plamami, z rękawami w kształcie jakby skrzydeł. Sukienka ta okazała się na swój
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W trakcie I wojnie światowej, Dziadek mój miał wiele dramatycznych przygód, trafił do niewoli, a do Polski, do Poznania,
wracał pociągami przez Pragę i Kraków dopiero w 1919 r., gdy
pozwoliły na to siły odzyskane po przebytej grypie hiszpance.
Towarzyszył mu, także zwolniony z niewoli, młodszy o rok brat
Stefan, oficer armii pruskiej, należący do tzw. ostatnich walecznych pierwszej wojny światowej.
Podczas jazdy pociągiem z Pragi do Krakowa Stefan podrywał jakąś pannę. Gdy dojechali na stację Kraków Główny ktoś
zazdrosny o tę dziewczynę zadenuncjował mych Dziadków jako
rzekomych agitatorów komunistycznych. Za dowód miał świadczyć spory plik francuskich gazet. Obaj zostali zaaresztowani
przez żandarmów i odprowadzeni do słynnego „więzienia Pod
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czeka rzeka

Sportoteka CuP

„L

ato, lato, lato czeka/Razem z latem czeka
rzeka/ Razem z rzeką czeka las/A tam ciągle nie ma nas.” Popularna wakacyjna piosenka
sprzed lat to idealny wstęp do opowieści o tym,
jak to pod Poznaniem można nieźle… popłynąć.

osób, wzorowane na historycznych łodziach rzecznych oraz
równie atrakcyjne Wartotratwy. Lokalną specjalnością są tratwy kajakowe – kajaki połączone platformą, na której można
się opalać, uciąć sobie drzemkę albo zorganizować grilla. Moż-

gry i plansze edukacyjne, prezentujące mieszkańców rzeki,
którzy głosu nie mają. Ujściowy odcinek Wełny to dla nich ważne miejsce – jeden z nielicznych rezerwatów ichtiologicznych
w Polsce.
Małe jest piękne
Tegoroczna mokra wiosna sprzyjała kajakarzom, którzy pojawili się na rzadziej wykorzystywanych rzekach – Głównej, Cybinie czy Wirynce. W ofercie lokalnych firm kajakowych częściej

Latem temperatura sprzyja pływaniu, a oferta rzecznych
atrakcji jest zdecydowanie największa. Liczni amatorzy wypoczynku nad wodą pojawiają się wtedy nie tylko na rzekach, ale
i w wielu miejscach nad Wartą: na plaży miejskiej w Luboniu,
marinie w Czerwonaku czy na Przystani Kowale w Obornikach.
Wartą warto
Warta, która stanowi wodny kręgosłup okolic Poznania, jest
jednocześnie częścią szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski. Na trasie znalazł się cały szereg przystani i marin: od Kotowa, przez
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o raz trzeci najmłodsi tenisiści rywalizowali w turnieju dziecięcym Sportoteka Cup III, zorganizowanym 20 czerwca br.,
przez Sportotekę,
W turnieju uczestniczyło prawie 40 chętnych, którzy mimo
upałów wykazali się prawdziwym duchem rywalizacji!
Turniej odbył się w 4 kategoriach: niebieskiej, czyli tej dla
najmłodszych. Pierwsze miejsce zajęła tu Tosia Szul, drugie Milan Papież, a trzecie Nadia Błaszczyk oraz Robert Goc.
W kategorii czerwonej na najwyższym miejscu podium stanął Patryk Żurek, zaraz za nim był Franciszek Pilarski, trzecie
miejsce zajęła Ola Kuczyńska, a czwarte Nadia Łupicka W grupie pomarańczowej najlepszy był Franek Szafarkiewicz, druga
Julia Dzięcioł, trzeci Igor Pawlikowski, a czwarte Krzysiu Szafarkiewicz W kategorii żółtej pierwsze miejsce zajął Piotr Boczar
-Zaremba, na drugim miejscu stanęła Wanda Puszak, a na trzecim Julek Kuraś.
Turniej odbył się dzięki wsparciu Miasto Puszczykowo.
Wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy i dziękujemy
za udział!

Marinę Śrem, Jaszkowo, Rogalinek, Puszczykowo, przystanie
w Poznaniu, AKWEN Marinę w Czerwonaku, nowo otwartą
Przystań Owińska, Bindugę w Mściszewie po przystanie
w Obornikach i Stobnicy. A czym można pływać? Najpopularniejsze są kajaki. Długość spływów można planować elastycznie, wykorzystując dostępne przystanie. Popularną propozycją
jest trasa z Puszczykowa do Poznania, zwana Kajakową Linią
Turystyczną. Do końca września na chętnych czekają cykliczne
spływy, organizowane w ramach Aktywnego Lata w Czerwonaku. W Poznaniu jedną z ciekawszych letnich atrakcji jest wodny tramwaj. Rejsy podobnej, lecz nieco mniejszej jednostki
planuje się w wakacyjne soboty na trasie Czerwonak-Owińska
-Czerwonak. Dodatkową atrakcją tych wycieczek będą spacery
z przewodnikiem po Owińskach . Niezwykłych wrażeń dostarcza też tygodniowy rejs po Warcie mieszkalną łodzią motorową. Prowadzenie takiej „łódki” nie wymaga specjalnych uprawnień, potrzebne jest jedynie krótkie przeszkolenie. Wiele różnych wodnych aktywności oferują Oborniki. Miasto u ujścia
Wełny do Warty może pretendować do tytułu wodnej stolicy
aglomeracji poznańskiej. Na miejscu można wynająć galary,
czyli płaskodenne jednostki silnikowe z miejscem na kilkanaście
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pojawiają się inne trasy, na przykład spływ Samicą Stęszewską
ze Starego Dymaczewa do Warty, z widokami na mosińskie kamienice, Wieżę Obrabad i Galerię Sztuki w dawnej synagodze.
Można również płynąć całą trasę Kanałem Mosińskim rozpoczynając wycieczkę w rejonie Borkowic, a nawet Kościana. Szczególnie atrakcyjny jest odcinek poniżej Mosiny, gdzie w wodzie
zalegają liczne powalone drzewa. Na kilkugodzinne spływy
nadają się też rzeczki Kopel (Kopla) i Głuszynka. Najwytrwalsi
mogą wystartować nawet w Zaniemyślu, wtedy najpierw popłyną przez ciąg jezior, a cała trasa może zająć nawet dwa dni.
Spływ można też rozpocząć od miejsca połączenia obu rzeczek
w rejonie Kamionek. Mimo, że trasa wiedzie w pobliżu gęsto
zabudowanych miejscowości, to dolina pozostała tu prawdziwą enklawą dzikiej przyrody. Kopel, podobnie jak Kanał Mosiński, kończy swój bieg w Warcie, więc spływ można kontynuować dokąd nas tylko rzeka, kajak i fantazja poniosą.

Górsko na nizinach
Podpoznańską rzeką numer dwa jest Wełna. Jej dolina słynie z malowniczych krajobrazów. Meandrująca wśród lasów
rzeka tworzy naturalne spiętrzenia i płytkie rozlewiska. Miejscami Wełna przypomina rasową rzekę górską, więc w czasie
spływu emocji nie brakuje. Pod koniec trasy na kajakarzy czekają dodatkowe atrakcje, gdy nad ich głowami przelatują goście Parku Linowego Adrenalina, którzy odważyli się na zjazd

tyrolski na drugi brzeg. Nieco dalej można odpocząć w Łazienkach Obornickich. W kierunku wyspy rzecznej prowadzi stamtąd ścieżka poznawcza „Woda i ryby”. Na jej trasie znalazły się
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na też odbyć wyprawę tratwiano-rowerową, płynąc Wartą do
Stobnicy, a wracając bezpieczną drogą rowerową skrajem
Puszczy Noteckiej.

Fot. Wełan Warta Travel

Fot. archiwum UM w Śremie

turystyka

Fot. Anna Polaszczyk

K. Krzyżańska

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

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

wędkarski czerwiec

W

Fot. Ala Brączkowska

czerwcu odbyły się dwa turnieje siatkówki plażowej, zorganizowane z okazji Dni Puszczykowa. 12 czerwca br.
rywalizację rozpoczęły panie. Pierwsze miejsce zajęła para Jaśmina Dymek i Eliza Kozak, przed Weroniką Piskorek i Magdą
Madaj, Anią Adamską i Zuzanną Tyl oraz Danką Barczyszyn
i Asią Duszak. W zawodach wzięło udział 12 drużyn.
19 czerwca br. odbył się turniej mężczyzn. Zwyciężyła para
Daniel Jaworowicz/Bartosz Haberland, drugie miejsce zajęli
Miłosz Gast i Fryderyk Polus, zaś trzecie Tomasz Halec i Roch
Sidorowicz. Do turnieju zgłosiło się 7 drużyn.
Zwycięskie zespoły otrzymały puchary, zaś wszyscy uczestnicy otrzymali koszulki z logo „Puszczykowo energia sportu”.
Dziękujemy zespołom za udział i zapraszamy na kolejne turnieje.

Joanna Hejnowicz/specjalista ds. sportu
Dzień dziecka 2021
W tym roku zawody dla naszych milusińskich zaplanowaliśmy na szóstego czerwca. Dzień był słoneczny i dopisywał przeprowadzeniu wędkarskiej rywalizacji. Od rana na Zakolu Warty,

W

upalny weekend 19- 20 czerwca na stadionie AZS w Łodzi
odbył się XXVII Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych. W zawodach wystartowała 19-osobowa reprezentacja Puszczykowa. Po eliminacjach miejskich, gdzie wystartowało ponad 280 uczestników, została wyłoniona grupa dzieci
z najbardziej wartościowymi wynikami i szansami na wysokie
lokaty w finale krajowym.
Młodzież spisała się znakomicie, zdobywając dla Puszczykowa historyczne 5 medali – dwa złote, srebrny i dwa brązowe.
Na najwyższym stopniu podium stanął Adam Jankowski w skoku w dal z wynikiem 4,47m. Po złoto sięgnął również Adam
Mączkowski w biegu na 60 m – 8,45. medal na dystansie 60m
wywalczyła Dominika Waszak z rewelacyjnym czasem 8,69.
Brązowy medal w skoku w dal z rezultatem 4,71 m. zdobyła
Marta Łaś. W niedzielę ostatni medal dla reprezentacji Puszczykowa wywalczył Wojciech Stanisławiak w biegu na 1000 m
z niesamowitym czasem 3:04,04. W tym samym biegu do
ostatnich metrów walczył również Tymoteusz Szłapka, który
w ubiegłym roku był brązowym medalistą, zdobywając tym razem ostatecznie 5 miejsce i wynik 3:04,90.
Bardzo blisko podium, na czwartym miejscu do mety dobiegła Maria Sajnaj, która walczyła do ostatniego metra na dystansie 600 m przegrywając medal zaledwie o 0,06 s.
Miejsca i wyniki drużyny z Puszczykowa:
Złoto – Adam Jankowski 2010 w dal 4,47m

Złoto – Adam Mączkowiak 2010 60m 8,45
Srebro – Dominika Waszak 2010 60m 8,69
Brąz – Marta Łaś 2009 w dal 4,71m
Brąz – Wojciech Stanisławiak 1000m 3:04,04
4. Maria Sajnaj 2010 600m 1:58,01
5. Tymoteusz Szłapka 2009 1000m 3:04,90
9. Nikodem Antoszek 2009 w dal 4,39
10. Bianka Adamczewska 2008 300m 46,49
10. Jan Przybyła 2009 60m 8,80
11. Mikołaj Gogolewski 2008 1000m 3:22,27
12. Weronika Maternik 2008 60m 8,68
14. Helena Czerwińska 2010 w dal 4,00
14. Gabrysia Jaskulska 2009 600m 1:55
19. Helena Lewandowska 2008 60m 8,82
19. Adam Lewandowski 2010 w dal 3,64
26. Natasza Raśniewska 2010 60m 9,58
41. Agata Fabisiak 2008 600m 2:07
42. Blanka Kleiber 2008 600m 2:07
Koordynatorem zawodów miejskich była Joanna Ziółkowska, która również pełniła rolę trenera w czasie Finału Ogólnopolskiego w Łodzi. Wielkie gratulacje!

Zawody z okazji Dni Puszczykowa 2021

gdzie stworzyliśmy bazę zawodów, prowadziliśmy zapisy.
Po zapisaniu na listę, zawodnicy otrzymywali wodę oraz coś
słodkiego. Zawody z okazji Dnia dziecka tradycyjnie otworzył
burmistrz Andrzej Balcerek wraz z prezesem koła Przemysławem Stefaniakiem. Klasyfikację prowadzono w kategorii
dziewcząt i chłopców. Po dwóch godzinach wędkowania przyszedł czas na ważenie połowów i ogłoszenie wyników zmagań.
Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt zajęła Natasza Brzoska, z kolei wśród chłopców zwyciężył Adrian Kaczor. Oby-

dwoje otrzymali puchary oraz upominki. Pozostałe dzieci otrzymały pamiątkowe medale oraz upominki.
Organizacja zawodów była możliwa dzięki wsparciu z dotacji Urzędu Miasta w Puszczykowie oraz Joannie Hejnowicz
z Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, Markowi Dachterze, Marzenie i Arkademu Fiedlerom, De Doors – Joanna Kuciak, Jaro-
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finał czwartków lekkoatletycznych

sławowi Stachowiakowi, Przemysławowi Stefaniakowi, Firmie
JAXON – Andrzej Podeszwa, Sławomirowi Andryszakowi oraz
AM Meble.
Serdeczne podziękowania należą się również członkom
OSP Nowinki, którzy zapewnili atrakcje dla dzieci i prezentowali sprzęt ratowniczo-gaśniczy: Grzegorzowi Barańskiemu, Pawłowi Chrastkowi i Mikołajowi Nowakowi oraz radnej Alfredzie
Brączkowskiej, która zapewniła obsługę fotograficzną naszych
zawodów. Niezastąpieni okazali się również członkowie koła
PZW Puszczykowo, którzy wsparli Zarząd podczas organizacji.
Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy.
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W ostatnich tygodniach pogoda dopisuje i tak było również
w sobotę dziewiętnastego czerwca, kiedy spotkaliśmy się na
zawodach z okazji Dni Puszczykowa. Zbiórkę tym razem zaplanowaliśmy na puszczykowskiej Niwce. Po godzinie szóstej
sprawdzono obecność i przystąpiono do losowania stanowisk.
Wędkowaliśmy do godziny jedenastej, tak aby nie narażać zawodników na upał, dochodzący tego dnia do ponad 30 stopni
Celsjusza. Po czterech godzinach wędkowania spotkaliśmy się
na przystani Niwka, gdzie zjedliśmy posiłek i odbyło się wręczenie pucharów oraz upominków, w którym uczestniczył Sekretarz Miasta Puszczykowa Maciej Dettlaff. Zwycięzcą zawodów
okazał się Sławomir Nowak (5,635 gr.), drugi na podium stanął
Leszek Kaźmierczak (2,880 gr.), trzecie miejscu na podium
przypadło w udziale Prezesowi Koła, Przemysławowi Stefaniakowi (1,925 gr.).
Serdecznie zapraszam do odwiedzania strony internetowej
koła https://www.pzw.org.pl/puszczykowo/, na której znajdą
Państwo aktualne informacje dotyczące działalności koła.

Adam Stefaniak
Sekretarz Koła
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26. mistrzostwa puszczykowa w windsurfingu,
czyli sportowe rozpoczęcie lata
Sobota rozpoczęła się 26. Mistrzostwami Puszczykowa
w Windsurfingu. Przy delikatnym zejściu do jeziora, wszyscy
uczestnicy zebrali się, aby podczas opalania, kibicować zawodnikom oraz wziąć udział w corocznym turnieju w boule.
Zgłoszone pary rozegrały bardzo emocjonującą grę, jednak
mistrzami w tej dziedzinie okazała się Agnieszka i Jarogniew
Janaszek. Zawody windsurfingowe zakończyły się dopiero po
obiedzie, po czterech biegach, z czego najsłabszy, był odrzucony i klasyfikacja odbyła się na podstawie trzech biegów.
W kategorii dziecięcej złoto zdobył Filip Trzebiński, srebro
Krzysztof Zatke, a brąz Antek Janaszek. Wśród kategorii
kobiet pierwsze miejsce wywalczyła Klaudyna Janaszek,
drugie ex aequo Anna Ossowska oraz Zuza Przybylska,
a na trzecim miejscu stanęła Barbara Hoffmann. Mistrzem
wśród mężczyzn okazał się niezwyciężony Fred Ossowski.
Drugie miejsce zdobył Michał Janaszek, a trzecie Tomek
Oldi Hoffmann.
Po emocjonujących zawodach, zawodnicy oraz kibice mieli możliwość rozluźnić się podczas sesji jogi, jednak tuż po
niej, organizatorzy przygotowali dla nich niespodziankę! Podczas nauki zumby odbyło się obsypywanie się kolorowymi
proszkami, tak zwany festiwal holi, z którego zabawę miały
nie tylko dzieci, ale także dorośli.
W niedzielę, przed śniadaniem, prawie, że o świcie, najbardziej zainteresowani odbyli rytuały powitania słońca z instruktorką jogi. O godzinie 11 odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników, podziękowania oraz dekoracja zwycięzców.
Mimo przepięknej pogody, która towarzyszyła nam przez cały
wyjazd, po południu nastał czas pożegnania i wyjazdu do
domu.
Podczas tego wyjazdu, towarzyszyło uczestnikom bardzo
wiele pozytywnych emocji, sportu oraz rekreacji, dzięki którym zapamiętamy go na bardzo długo. Po informacjach
zwrotnych o zadowoleniu i chęci powtórzenia takiego eventu, Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe zaprasza już za
rok!
Organizatorzy w szczególności chcieliby podziękować
Miastu Puszczykowo za możliwości finansowe do zrealizowania pełnego atrakcji wyjazdu oraz wszystkim osobom, które
przyczyniły się do jego realizacji.
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d dłuższego czasu wszyscy jesteśmy spragnieni wyjść,
wyjazdów, wspólnych spotkań przy ognisku… Słysząc
głosy mieszkańców Puszczykowa, którzy zawsze są w gotowości, aby wziąć udział w lokalnej integracji, organizatorzy
z Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego, postanowili
przyśpieszyć coroczny wyjazd na zakończenie lata. I tak powstał pomysł na Sportowe Rozpoczęcie Lata połączone
z 26. Mistrzostwami Puszczykowa w Windsurfingu, które
odbyły się 3-6.06.2021 w Dąbkach.
Choć zapisy ruszyły niespełna dwa tygodnie przed wyjazdem, to w świetnie przygotowanej bazie windsurfingowej
Wind4You spotkało się ponad 70 osób, aby spędzić ze sobą
aktywne cztery dni.
Po dotarciu wszystkich uczestników na miejsce (a dość
długo kazali na siebie czekać, ze względu na korki) pierwszą
atrakcją, która na nich czekała była gra terenowa dla dzieci,
polegająca na odszukaniu kilku skrzyń skarbów. Pięcioosobowe drużyny zostały zaopatrzone w mapy, na których były
oznaczone punkty z różnymi zadaniami. Po zakończeniu gry,
odbyła się kolacja przy ognisku.
W piątek, zaraz po śniadaniu, wszyscy udali się na kilku-kilometrowy spacer (3km czy 6km? Mała różnica). I choć ośrodek położony jest nad samym jeziorem i stawem, bardzo przyjemnie było poczuć pod nogami piasek z plaży i wykąpać się
w morzu. Okazało się nawet, że mamy w mieście ukryte talenty siatkarskie, ponieważ na boisku rozstawionym na plaży,
toczyła się bardzo zacięta gra.
Po powrocie i poobiedniej drzemce, rozpisane wcześniej
grupy udały się na lekcję windsurfingu, podczas których ci
początkujący mieli okazję zapoznać się ze sprzętem, a ci zaawansowani podszkolić swoje umiejętności. Następnie,
uczestnicy spotkali się na trawiastym placu, aby rozluźnić
nie tylko swoje mięśnie, ale także umysł, podczas godzinnej
praktyki jogi. Maskotką tej aktywności okazał się Cezary Cegłowski, który mimo tego, że pod pretekstem zakładu wziął
w niej udział, to przejawił ogromne zainteresowanie i wewnętrzny talent.
Po kolacji, zagrał na żywo, specjalnie dla mieszkańców
Puszczykowa i ich Przyjaciół, finalista Szansy Na Sukces – Kacper Grzelak. Artysta wprawił widownię w bardzo taneczny
nastrój, tak, że do rana wszyscy bawili się pod gołym niebem.

Fot: PTS
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Maja Sworowska
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe

seniorzy pts na fali

W

ielki sukces zawodników Puszczykowskiego Towarzystwa
Sportowego na 42. Mistrzostwach Polski Seniorów
w badmintonie, które odbyły się w miniony weekend w Jaworznie. Agata John zdobyła brązowy medal w singlu kobiet kat.
25+, Jakub Janaszek obronił tytuł z zeszłego roku i wywalczył
złoty medal w singlu kat. 35+. Kuba dorzucił jeszcze brązowy
medal w deblu mężczyzn w parze z zawodnikiem ze Sportowej
Politechniki Gdańsk. Bardzo dobrze zaprezentowali się Zbigniew Zimny Mateusz Wilczek (Wiara PTS Puszczykowo) i Przemo Janaszek, dla których był to debiut w zawodach tej rangi.
Przemo doszedł do ćwierćfinału w singlu mężczyzn kat.40+,
a Zbyszek i Mateusz zakończyli turniej w fazie grupowej, zdobywając cenne doświadczenie.

PTS
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puszczyki MÖlkky
puszczykowo

grand prix w mÖlkky

W

w 1 rundzie GPPwM, pozostali zawodnicy z Puszczykowa zajmowali miejsca od 11 do 25.
Wyniki 2 rundy Grand Prix Polski w Mölkky w Puszczykowie
dużo namieszały w klasyfikacji generalnej, a zawody pod
względem rozgrywek, jak i organizacyjnie stały na wysokim
poziomie.
Szczególne podziękowania kierujemy do: Powiatu Poznańskiego, Miasta Puszczykowo, BMCAK w Puszczykowie, Centrum EkoInfo w Puszczykowie, PSS Społem, Piekarni-Cukierni
Błaszkowiak, KP Las Puszczykowo, Ambasady Finlandii w Warszawie, radnej Ali Brączkowskiej za oprawę fotograficzną oraz
przede wszystkim zawodników klubu Puszczyki Mölkky Puszczykowo za pomoc w przygotowaniu turnieju!
Grand Prix Polski w Mölkky to 5 turniejów, które wyłonią
najlepszych polskich zawodników. Zawody rozegrane zostaną
w Jeleniej Górze, Puszczykowie, Sztumie, Bojanowie oraz finał
w Warszawie! Kolejna, 3 runda Grand Prix Polski w Mölkky odbędzie się 24 lipca w Sztumie!
Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania z Mölkky
w Puszczykowie – wszelkie informacje o terminach spotkań zamieszczane są na grupie na Facebooku „Mölkky Puszczykowo”.
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maja w Jeleniej Górze rozegrano 1 rundę Grand Prix
Polski w Mölkky! Puszczykowo pojechało w bardzo licznym składzie. Na 52 zawodników, aż 14 z nich reprezentowało
barwy klubu Puszczyki Mölkky Puszczykowo! Zawody rozegrano w systemie grupowym i pucharowym. Z każdej grupy wyszło po dwóch najlepszych zawodników oraz kilku najlepszych
z 3 miejsca.
Zawody należy zaliczyć do bardzo udanych! 9 zawodników
reprezentujących nasz puszczykowski klub awansowało do drugiej fazy turnieju. Rywalizację wygrał Jan Sękowski (obecny
Mistrz Polski z Puszczykowa z 2019 r.), a nasz najlepszy zawodnik Tomasz Skoracki zajął 5 miejsce. Pozostali zawodnicy zdominowali miejsca od 12 do 21. W Grand Prix w Jeleniej Górze
otrzymaliśmy także kilka wyróżnień – dla I i II najlepszego seniora w rozgrywkach – odpowiednio Piotr Michałowski i Waldemar Domagała, a nasza drużyna zajęła III miejsce w klasyfikacji drużynowej!
Grand Prix Polski w Mölkky to 5 turniejów, które wyłonią
najlepszych polskich zawodników. Zawody rozegrane zostaną
w Jeleniej Górze, Puszczykowie, Sztumie, Bojanowie oraz finał
w Warszawie!
Natomiast 6 czerwca na boisku przy hali sportowej przy
ul. Kołłątaja (LOSiR) odbyły się I Mistrzostwa Lubonia w Mölkky.
Zawody były rozgrywkami indywidualnymi, w których udział
wzięło 48 zawodników, w tym 14 osób reprezentujących klub
Puszczyki Mölkky z Puszczykowa. Na starcie stawili się także
miłośnicy tej gry z klubów Timbers Bojanowo, Format Mölkky
Sztum i zawodnicy niezrzeszeni m.in. z Poznania i Lubonia.
Najpierw rozegrano fazę grupową, a najlepsi awansowali
do fazy pucharowej. W I Mistrzostwach Lubonia zwyciężył Hubert Pyzikiewicz (Timbers Bojanowo), drugie miejsce zajął Michał Pawlak (Puszczyki Mölkky Puszczykowo), trzecie miejsce
zajął Tomasz Kostrowski (Timbers Bojanowo), poza podium
uplasował się Ryszard Rychlewski!
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Wśród nich było 14 zawodników reprezentujących barwy
Puszczyków Mölkky Puszczykowo. Do Puszczykowa zjechała się
prawie cała najlepsza 30 zawodników z klasyfikacji generalnej
Grand Prix m.in. z Bojanowa, Chorzowa, Jeleniej Góry, Poznania, Sztumu czy Warszawy. Gościliśmy także zawodników ze
Szczecina, Gryfowa Śląskiego, Międzyrzecza czy Bielska Białej.
Turniej został otwarty przez Władysława Ślisińskiego, zastępcę Burmistrza Puszczykowa, a na samym otwarciu gościliśmy Marzenę Fiedler, radną Powiatu Poznańskiego oraz radnych Miasta Puszczykowa – dziękujemy za przybycie.
Rozgrywki rozegrano w dwóch fazach – najpierw zawodnicy zostali rozlosowani do 5-osobowych grup, z których do fazy
pucharowej awansowało dwóch najlepszych zawodników.
Dużą niespodzianką był brak awansu ze swoich grup zawodników zajmujących 1 i 2 miejsce w generalnej klasyfikacji po zawodach w Jeleniej Górze odpowiednio Jan Sękowski oraz Łukasz Jezierski.
Drugą rundę Grand Prix Polski w Mölkky zwyciężył po zaciętym pojedynku, w 5-setowym meczu wynikiem 3:2, Arkadiusz Piróg (Format Mölkky Sztum), drugie miejsce zajął
Ryszard Rychlewski (Poznań).
Mecz o 3 miejsce wygrał Krzysztof Stachowiak (Timbers
Bojanowo), a czwarte miejsce zajął Tomasz Kostorowski
(Timbers Bojanowo). Najlepszymi zawodnikami klubu Puszczyki Mölkki Puszczykowo zostali Maria Michałowska i Michał
Grossmann, którzy zakończyli swoje zmagania w najlepszej
8 (zajmując odpowiednio 7 miejsce i 8 miejsce). Podobnie jak
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sobotę, 26 czerwca na boisku KP Las Puszczykowo, zorganizowaliśmy Grand Prix Polski w Mölkky
2021 – 2. Runda - Puszczykowo! Były to rozgrywki indywidualne, które przyciągnęły rekordową jak
na zwody indywidualne liczbę uczestników – 80 osób!

