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chuligani nie odpuszczają naszemu miastu
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października w naszym mieście, na terenie obwodu
nr 3 (spis ulic znajdujących się w tym obwodzie publikujemy na str 10), odbędą się wybory uzupełniające do
Rady Miasta, na które serdecznie zapraszam uprawnionych
do głosowania mieszkańców. Wybory te organizowane są
ponieważ kilka miesięcy temu zmarł nasz radny Władysław
Hetman. Chęć kandydowania w wyborach zgłosiło troje
mieszkańców naszego miast: Piotr Krzyżański, Kuba Kuźniarski oraz Ewa Michałek-Ciechomska. Aby przybliżyć ich
sylwetki, na stronie 11 publikujemy informacje, które na
naszą prośbę nadesłali do redakcji Echa. Jestem przekonany, że tych kilka słów, skierowanych przez kandydatów do
swoich wyborców pomoże w dokonaniu wyboru, tym, którzy jeszcze nie zdecydowali na kogo oddadzą swój głos.
Uczestnictwo w demokratycznych wyborach jest nie tylko
przywilejem, ale moim zdaniem również obywatelskim obowiązkiem.
W kategorii obywatelskiego obowiązku postrzegam
również zaszczepienie się przeciwko Covid-19. Naukowcy i
medycy podkreślają, że to najskuteczniejszy sposób walki
z pandemią, który jednocześnie radykalnie zmniejsza ryzyko
ciężkiego przebiegu choroby i możliwość zakażenia innych.
Dlatego po raz kolejny apeluję do tych mieszkańców naszego miasta, którzy się jeszcze nie zaszczepili, aby jak najszybciej to uczynili. Osoby niezaszczepione ryzykują nie tylko
swoim zdrowiem, ale także swoich najbliższych. Z informacji
prezentowanych w mediach wynika, że w szpitalach i pod
respiratorami są niemal wyłącznie osoby niezaszczepione.
Korzystając z okazji bardzo dziękuje wszystkim puszczykowianom, którzy już się zaszczepili. To moim zdaniem najlepszy dowód dojrzałości i troski o zdrowie własne i innych.
Przypominam także, że nasze miasto wciąż plasuje się na
bardzo wysokim miejscu w ogólnopolskim rankingu gmin,
w którym brana jest pod uwagę liczba mieszkańców zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Z danych dostępnych na stronie internetowej konkursu 27 września w pełni
zaszczepionych przeciwko COVID-19 było już 6048 puszczykowian, czyli 63,2% ogółu mieszkańców. Te dane dawały
nam 13. miejsce w kraju i drugie, po Poznaniu, w Wielkopolsce. Przypomnę, że dla pierwszych 500 gmin, które osiągną
poziom 67% zaszczepienia swoich mieszkańców, Rząd przeznaczył nagrody finansowe w wysokości 100 tys. zł. Natomiast 1 mln zł otrzymają gminy, które osiągną najwyższy
wskaźnik wyszczepialności mieszkańców na terenie każdego z byłych 49 województw. Główna nagroda dla gminy,
która osiągnie najwyższy poziom zaszczepienia w Polsce
wynosi aż 2 mln zł.
Koniec września przyniósł dużo niższe temperatury
i związaną z nimi konieczność pierwszych dogrzewań naszych domów. Początek jesieni to ostatni moment przed
szczytem sezonu grzewczego na wymianę starego pieca
węglowego na nowoczesny system grzewczy. Kolejny raz
przypominam mieszkańcom naszego miasta, że w tej kwestii mogą skorzystać z dofinansowania w ramach programu
wymiany pieców węglowych, funkcjonującego od kilku lat
w Puszczykowie. Od początku programu zlikwidowanych
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zostało już 264 tzw. kopciuchów. Dotacja udzielana jest
w wysokości 6 tys. zł, nie więcej jednak niż 80% kosztów.
W tym roku, ze względu na duży wzrost zainteresowania
programem, na dofinansowania zabezpieczyliśmy w budżecie Miasta niemal 500 tys. zł.
Co więcej uzyskanie dofinansowania nie wyklucza starania się o wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste
Powietrze”, a dotacje można łączyć i skorzystać z obu jednocześnie. Przy okazji informuję, że w ramach programu
„Czyste Powietrze” od przyszłego roku nie będzie można
otrzymać dofinansowania na zakup kotła węglowego.
Przypominam, że w naszym województwie obowiązuje
tzw. uchwała antysmogowa przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. Zgodnie z tą uchwałą
kotły, które nie spełniają wymagań „antysmogowych”, podlegają obowiązkowej wymianie - te bezklasowe muszą być
zastąpione nowoczesnymi do końca grudnia 2023 r., a kotły
III i IV klasy do 2028 r.
Na koniec chcę podzielić się z czytelnikami kilkoma
smutnymi refleksjami. W minionych tygodniach w naszym
mieście ponownie zanotowaliśmy kilka aktów wandalizmu.
Chuligani zniszczyli m.in. stacje naprawy rowerów, ławki i
ogrodzenia. Jeden z takich ataków na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Kościelnej został zarejestrowany przez
kamerę monitoringu i przekazany na policję. Powtarzające
się akty wandalizmu nie napawają optymizmem. Chuligani
niszczą przecież nasze wspólne dobro. Na naprawę infrastruktury wydajemy środki finansowe, które można by przeznaczyć na inne cele. Ponadto do czasu dokonania naprawy
urządzenia są wyłączone z użytkowania.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa
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uszczykowski Budżet Obywatelski jest przeprowadzany,
nieprzerwanie od 6 lat w formie konsultacji społecznych.
I w tym roku, mieszkańcy naszego miasta będą mieli szansę
zadecydować jaka kolejna inwestycja, będzie mogła być zrealizowana z publicznych środków. Przypomnijmy, od zeszłego
roku wygrywają dwa projekty, jeden miejski i jeden zielony.
W zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego, zwyciężył
projekt miejski pn. „SPORT-EDUKACJA-INTEGRACJA” WIELOFUNKCYJNY TEREN PRZY UL. LIBELTA oraz projekt zielony
pn. „Skończmy ze smogiem w Puszczykowie!”. W sumie zagłosowały 1162 osoby. Za pośrednictwem strony internetowej
zagłosowało 1137 osób, a tradycyjnie na papierze 25.
Składanie projektów rozpocznie się 13 października i potrwa do 14 listopada br. W tym czasie, będzie można przygotować koncepcję projektu wraz ze szczegółowym opisem, podaniem lokalizacji, ale przede wszystkim kalkulacją kosztów. Przypomnijmy, koszt projektu nie może przekraczać 180 tys. zł,
a na projekty zielone przeznaczone jest 70 tys. zł. Wnioski będzie można składać w wersji elektronicznej lub papierowej.
Po weryfikacji i zaopiniowaniu wszystkich złożonych projektów, zostanie utworzona ostateczna lista projektów. Głosowanie, tak jak dotychczas będzie odbywać się drogą elektroniczną oraz w formie papierowej. Osoby, które nie mają

dostępu do komputera, będą mogły oddać głos w Bibliotece
Miejskiej, w Urzędzie Miejskim lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Głosowanie odbędzie się w terminie od 12.12 do
2.1.2022 r. Każdy mieszkaniec Puszczykowa będzie mógł zagłosować na Projekt Zielony i Projekt Miejski. Wyniki zostaną
opublikowane 13 stycznia 2022 r. na stronie miasta.
Przypomnijmy budżet partycypacyjny, jest to wydzielona
część środków budżetu Miasta, o której wydatkowaniu w sposób wiążący, w trakcie konsultacji społecznych, decydują mieszkańcy. Dzięki temu Puszczykowianie mają możliwość bezpośredniego wpływania na otoczenie oraz inicjowanie rozwoju
Miasta. W procesie partycypacji budżetu może uczestniczyć
każdy mieszkaniec miasta Puszczykowa, który ukończył 16 lat.
Na ten cel zostanie zarezerwowana kwota 250.000 zł. W zeszłorocznej edycji zagłosowało tylko 912 osób, dlatego pobijmy ten rekord.
Zachęcajmy do głosowania rodzinę, przyjaciół, znajomych, w ten sposób decydujmy o inwestycjach w naszym
mieście.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury oraz harmonogram, znajdują się na stronie www.pbo.puszczykowo.pl
w zakładce Puszczykowski Budżet Obywatelski.

Katarzyna Nowak-Śronek

PLac zabaw przy SP nr 2. PBO 2016

Zielony Rynek. PBO 2017

Harcówka nasza miejscówka. PBO 2019

Defibrylatory i doposażenie OSP. PBO 2020

ECHO PUSZCZYKOWA - październik 2021

SAMORZĄD

10

3

M

ieszkańcy Puszczykowa mogą ubiegać sie o dotacje celową na wymianę starego pieca na proekologiczny system grzewczy. Od maja br. poszerzono grono beneficjentów, w związku z czym o wsparcie mogą ubiegać się nie tylko osoby posiadające piec węglowy (jak było dotychczas),
ale również te, które posiadają piec opalany każdym paliwem stałym, niespełniający wymagań określonych w uchwale NR XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r. Od maja br. dotacja jest wyższa
i wynosi 6 000 zł. Uchwała wydłużyła też termin realizacji
przedsięwzięcia oraz wykorzystania dotacji do 22 grudnia
danego roku.
W naszym mieście działa też Lokalny Program Osłonowy
dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy przeprowadzają trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastępują go proekologicznymi systemami grzewczymi.

Stwarza to możliwość dodatkowego wsparcia wymiany
systemu ogrzewania w postaci zasiłku, na który mogą liczyć
mieszkańcy o dochodach nieprzekraczających 400% kryterium dochodowego. Na dzień przyjęcia niniejszej uchwały
kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej to
kwota 701 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie to
kwota 528 zł.
W związku z powyższym do pomocy będą kwalifikowały
się osoby o dochodzie nieprzekraczającym kwoty:
– 2 804 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 2 112 zł – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
Warunkiem niezbędnym do uzyskania zasiłku jest wcześniejsze otrzymanie dotacji celowej z budżetu Miasta Puszczykowa na trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go proekologicznymi systemami
grzewczymi.

lokalizacje nowoczesnych instalacji grzewczych
powstałych w ramach dopłat z budżetu miasta
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Rozliczone umowy
na wymienę pieców
w rozbiciu na lata:
2017 – 5
2018 – 60
2019 – 62
2020 – 55
*2021 – 82
* podpisane umowy
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kontakt: Anna Polaszczyk, tel. 698 900 835, e-mail: ekoinfo@puszczykowo.pl

centralna ewidencja emisyjności budynków

O

d 1 lipca 2021 r. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku
ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzonej przez Główny
Urząd Nadzoru Budowlanego.
Czym jest deklaracja?
To rodzaj ankiety w której podaje się:
• imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
• adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane
jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie
nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz
o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
• numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
• adres e-mail (opcjonalnie).
Kto składa deklarację?
Każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.
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Kiedy należy złożyć deklarację?
Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.
Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca
będzie miał 12 miesięcy.
Jak można złożyć deklarację?
W formie elektronicznej, czyli przez Internet na stronie
zone.gunb.gov.pl – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu.
W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim
w Puszczykowie. Formularze do pobrania na stronie:
https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/
Więcej informacji na stronie GUNB: https://tiny.pl/9hzc7
Uwaga!!
Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo
i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!
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Chcesz wymienić piec?
Nie czekaj. Zgłoś się do
Urzędu Miejskiego,
gdzie uzyskasz wszelkie informacje.
Aleksandra Wolińska: tel. (61) 898 37 06
e-mail: wolinska@puszczykowo.pl

SAMORZĄD

nie truj, wymień piec na nowoczesny
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WYŻSZE STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW
Od 1 listopada br. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła 35 zł.
miesięcznie od mieszkańca (dotychczas było to 27 zł). Stosowna uchwała została podjęta 24 września przez
Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt”.
Więcej informacji zostanie podanych na stronie internetowej Miasta Puszczykowa (puszczykowo.pl),
„CZO Selekt” (selekt.czempin.pl) oraz w listopadowym numerze Echa Puszczykowa.
ECHO PUSZCZYKOWA - październik 2021
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 32. SESJI rady miasta puszczY kowa PRZEPROWaDZoNEJ 28 IX 2021 R.

UCHWAŁA NR 304/21/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 246/17/
VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26
września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr 246/17/
VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26
września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (Dz.
Urz. Woj. Wlkp. z 3 października 2017 r.,
poz. 6238), w ten sposób, że:
1) dotychczasowa treść § 1 uchwały
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 1. Nadaje się ulicy obejmującej
działk i n u m er : 1 0 1 7 / 2 2 , 1 0 1 7 / 1 5 ,
1017/17, 1017/19, 1017/9, 1018, 1017/3
i 1019/11, obręb Niwka, arkusz mapy 11,
nazwę Jeździecka.”
Uzasadnienie: W zmienianej uchwale
wykazano działki, które w dniu jej podejmowania stanowiły własność Miasta Puszczykowa. W wyniku kolejnego podziału
powstała działka przeznaczona pod drogę
publiczną, której przebieg jest zgodny
z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Miasta Puszczykowa
i której stan prawny został uregulowany
przez Miasto Puszczykowo.
Uwzględnienie nowo powstałej działki
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w uchwale w sprawie nadania nazwy ulicy
umożliwi prowadzenie szeregu spraw administracyjnych, m.in. z zakresu spraw
meldunkowych.
UCHWAŁA NR 305/21/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 223/17/
VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20
czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie.
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr 223/17/
VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20
czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (Dz.
Urz. Woj. Wlkp. z 26 czerwca 2017 r., poz.
4552), w ten sposób, że:
1) dotychczasowa treść § 1 uchwały
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 1. Nadaje się ulicy składającej się
z działek nr: 555/18, 555/22, 555/35,
555/38, 555/46, 393/4, części działki nr
394/25 oraz części działki nr 394/18, położonych w obrębie Puszczykowo Stare,
stanowiących własność Miasta Puszczykowa, nazwę Myśliwska.”
2) załącznik graficzny, o którym
mowa w § 2 zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku
do niniejszej uchwały.
Uzasadnienie: W zmienianej uchwale
wykazano działki, które w dniu jej podejmowania stanowiły własność Miasta Puszczykowa. W wyniku kolejnego podziału
powstała działka przeznaczona pod drogę
publiczną, której przebieg jest zgodny
z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Miasta Puszczykowa
i której stan prawny został uregulowany
przez Miasto Puszczykowo.
Uwzględnienie nowo powstałej działki
w uchwale w sprawie nadania nazwy ulicy
umożliwi prowadzenie szeregu spraw administracyjnych, m.in. z zakresu spraw
meldunkowych.
UCHWAŁA NR 306/21/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 43/15/
VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19
maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy
ulicy w Puszczykowie.
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr 43/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja
2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
w Puszczykowie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 26
maja 2015 r., poz. 3461), w ten sposób, że:
1) dotychczasowa treść § 1 uchwały
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 1. Nadaje się ulicy składającej się
z działek nr: 392/2 i 392/4 położonych
w obrębie Puszczykowo Stare, nazwę Sowia.”
Uzasadnienie: W zmienianej uchwale
wykazano działki, które w dniu jej podejmowania stanowiły własność Miasta Pusz
czykowa. W wyniku uchwalenia miejsco

wego planu zagospodarowania przestrzennego w 2018 roku, zmieniony został zakres terenu przeznaczonego pod
drogę wewnętrzną w tym rejonie. Przebieg ulicy oznaczony na załączniku do niniejszej uchwały jest zgodny z aktualnie
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta
Puszczykowa oraz obejmuje nieruchomości, które stanowią własność Miasta Puszczykowa.
UCHWAŁA NR 307/21/VIII
w sprawie: nadania nazwy skwerowi
w Mieście Puszczykowo.
§ 1. Nadaje się skwerowi obejmującemu część działki nr 189 położonej w obrębie Puszczykowo arkusz mapy 3, nazwę
„Skwer Pamięci Wydarzeń 28 Czerwca
1956 r.”.
Uzasadnienie: W nawiązaniu do interpelacji radnego Macieja Krzyżańskiego
z dnia 28 czerwca 2021 r. oraz wniosku
popartego przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 17 sierpnia 2021 r., proponuje się wyodrębnienie z działki nr 189
położonej w obrębie Puszczykowo –
skweru i nadanie mu nazwy „Pamięci Wydarzeń 28 Czerwca 1956 r.”.
UCHWAŁA NR 308/21/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie
przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie
przy ul. Stanisława Moniuszki.
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie
przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości o powierzchni około 0,0150 ha,
wskazanej na załączniku graficznym do
niniejszej uchwały, z działki nr 253, obręb
Niwka, ark. mapy 3.
Uzasadnienie: Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Burmistrza Miasta Puszczykowa w dniu 22 sierpnia 2019 roku, pas terenu o szerokości
4 metrów wzdłuż frontowej granicy działki
nr 253 został przeznaczony pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Moniuszki. Na
przedmiotowej części nieruchomości planowana jest budowa ścieżki rowerowej
z dopuszczonym ruchem pieszych.
UCHWAŁA NR 309/21/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 193/20/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego.
§ 1. Zmienia się załącznik do Uchwały
Nr 193/20/VII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 5 października 2020
r., poz. 7496). Załącznik do Uchwały
Nr 193/20/VII Rady Miasta Puszczykowa
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z dnia 29 września 2020 r. w sprawie:
Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 5 października 2020 r., poz. 7496) w treści zmienionej,
stanowi załącznik do niniejszej uchwały
Uzasadnienie: Uchwała w sprawie
Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego jest aktem prawa miejscowego. Zawiera bowiem normy powszechnie obowiązujące skierowane do podmiotów usytuowanych na zewnątrz struktury administracyjnej gminy, chociażby w zakresie określającym wymogi wobec projektów, które mają
być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, oraz tryb odwoławczy w przypadku decyzji o niedopuszczeniu projektu
do głosowania. W związku z tym Uchwała
ta powinna mieć charakter ramowej, co
oznacza, że jedna uchwała w sprawie wymagań może służyć do realizacji wielu budżetów obywatelskich. Niemniej, z uwagi
na zapis § 1 ust. 4 obowiązującego Regulaminu, w którym wskazany został termin
opublikowania harmonogramu prac, odnoszący się w sposób jednoznaczny do
terminu wejścia w życie uchwały z 2020 r.,
koniecznym jest podjęcie uchwały zmieniającej w zakresie wskazanego § 1 ust. 4 Regulaminu.
UCHWAŁA NR 310/21/VIII
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla
budowy ronda na skrzyżowaniu dróg
powiatowych nr 2490 P ul. Nadwarciańska i 2495 P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja
nr G331100 - droga gminna.
§ 1. Udziela się z budżetu Miasta Puszczykowa pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania będącego zadaniem własnym Powiatu Poznańskiego, polegającego na wykonaniu
dokumentacji projektowej dla budowy
ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych
nr 2490 P ul. Nadwarciańska i nr 2495 P ul.
Dworcowa z ul. 3 Maja nr drogi G 331100,
droga gminna w kwocie 50% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 50 tys. zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i /00).
Uzasadnienie: Przedmiotowa uchwa
ła ma na celu udzielenie Powiatowi Poznańskiemu w 2022 roku pomocy finan–

sowej na realizację zadania polegającego na
wykonaniu dokumentacji projektowej dla
budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490 P ul. Nadwarciańska i nr
2495 P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja
nr drogi G 331100. Realizacja zadania docelowo poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie Miasta Puszczykowa.
W 2021 roku udzielono dotacji dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 50 tys., ale
w związku z przedłużającą się procedurą
projektową nie było możliwe wykorzystanie udzielonej dotacji. W związku z powyższym kwota dotacji została zwrócona,
a niniejsza uchwała jest pomocą finansową na rok 2022.
UCHWAŁA NR 311/21/VIII
w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o
Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla
uczniów szczególnie uzdolnionych.
§ 1. Powołuje się Kapitułę oceniającą
wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych
w składzie:
a) Przewodniczący Kapituły Filip Ryglewicz,
b) Członek Kapituły Mariusz
Frąckowiak,
c) Członek Kapituły - Maciej Dettlaff.
Uzasadnienie: Zgodnie z Regulaminem Nagrody Rady Miasta Puszczykowa
dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
Rada Miasta Puszczykowa powołuje trzyosobową Kapitułę nagrody, w skład której
wchodzą: przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Miasta, przedstawiciel
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz
przedstawiciel Burmistrza Miasta. Do zadań Kapituły należy przede wszystkim
analiza zasadności złożonych wniosków
oraz przedłożenie Radzie Miasta propozycji osób nagrodzonych oraz wysokości
kwoty nagród.
UCHWAŁA NR 312/21/VIII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Miasta Puszczykowa na rok 2021 nr
227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.
Uzasadnienie: Dochody
1. W dziale 756: Zwiększono dochody
z podatku PCC o kwotę 28.811 zł; wprowadzono dochody z opłaty za zezwolenie

na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml w kwocie 20.255 zł; zmniejszono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach lokalnych o kwotę 2.866 zł.
2. W dziale 758: Zwiększono subwencję
oświatową o kwotę 17.500 zł.
3. W dziale 851: Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
4. W dziale 900: Wprowadzono dochody z WFOŚiGW w kwocie 300 zł z tytułu obsługi wniosków dotyczących Programu „Czyste Powietrze”; zmniejszono dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej o kwotę 8.000 zł.
Wydatki
1. W rozdziale 60014: Wykreślono wydatki w kwocie 50.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (przesunięcie realizacji dokumentacji na 2022 r.).
2. W rozdziale 75095: Zwiększono
o kwotę 26.000 zł wydatki na zadanie pn.:
„Zakup i montaż nośników reklamowych
typu Rollposter”.
3. W rozdziale 80101: Zwiększono
o kwotę 17.500 zł wydatki oświatowe.
4. W rozdziale 85154: Zwiększono
o kwotę 20.255 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
5. W rozdziale 85215: Zwiększono
o kwotę 53.000 zł wydatki na dodatki
mieszkaniowe.
6. W rozdziale 90001: Przesunięto wydatki w kwocie 10.000 zł w ramach środków na dofinansowanie systemów deszczowych z wydatków majątkowych do
wydatków bieżących.
7. W rozdziale 90005: Wprowadzono
wydatki w kwocie 300 zł na obsługę
wniosków dotyczących Programu „Czyste Powietrze”.
8. W rozdziale 90005: Zwiększono
o kwotę 24.000 zł wydatki majątkowe na
wypłatę dotacji na likwidacje niespełniających norm pieców na paliwa stałe.
9. W rozdziale 90015: Zmniejszono
o kwotę 55 zł wydatki na utrzymanie
oświetlenia ulicznego.
10. W rozdziale 92109: Zmniejszono
o kwotę 35.000 zł dotację dla BMCAK

SAMORZĄD

INFORMACJE
SAMORZĄD

UCHWAŁA NR 303/21/VIII
w sprawie: określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2021/2022.
§ 1. Określa się średnią cenę jednostki
paliwa, z podziałem na jego rodzaje,
w Mieście Puszczykowo na rok szkolny
2021/2022, w następującej wysokości:
1) Paliwa płynne:
a) etylina benzyna E-95) – 5,67zł/litr,
b) olej napędowy – 5,52zł/litr.
2) Paliwo gazowe – gaz LPG – 2,49 zł/litr.
Uzasadnienie: Art. 39a ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.
Dz.U. z 2021 r., poz. 1082) reguluje zasady
zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania
przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej
albo szkoły ponadpodstawowej. Określa
też wzór na obliczenie kosztów jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych
wzoru jest średnia cena jednostki paliwa
w danej gminie właściwego dla danego
pojazdu. Ww. przepis zobowiązuje radę
gminy do określenia w drodze uchwały
średniej ceny jednostki paliwa w gminie
na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny
jednostki paliwa w gminie. Z uwagi na
brak stacji paliw na terenie Miasta Puszczykowa przyjmuje się stawki na podstawie średnich cen paliw w gminie Mosina.

SESJA W PAŹDZIERNIKU
Informujemy, że 33. sesja Rady Miasta Puszczykowa, odbędzie się 26.10.2021 r. o godz. 17.00. Sesja zostania przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi na ten dzień obostrzeniami, o czym będziemy informować na stronie internetowej Miasta.
Zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad w Internecie, pod adresem: http:www.puszczykowo.pl/sesja.
Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń komisji Rady Miasta i terminy dyżurów radnych znajdują się na tablicach
ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Miasta: www.puszczykowo.pl.
Informacje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: biurorady@puszczykowo.pl.
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TRWA pOSTĘPOWANIE na budowę ul. Wspólnej

wrześniowe posiedzenia komisji rady miasta

20 września
Komisja Ochrony Środowiska
Zapoznanie się ze stanem przyrody zakola Warty – wizja lokalna (w razie deszczu
spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej
urzędu).

INFORMACJE
SAMORZĄD

21 września
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Wizyta na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej (obejście terenu).
2. Darmowy Rower Małomiasteczkowy
– przedstawienie projektu.
3. Bieżąca działalność:
- Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
- Samodzielne stanowisko ds. sportu,
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji
Kultury.
4. Opiniowanie projektów uchwał
w sprawie:
* określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkol–

ny 2021/2022 (druk nr 309),
* zmiany Uchwały Nr 193/20/VIII Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 29 września
2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 313).
5. Wypracowanie wniosków komisji do
budżetu na 2022 rok.
27 września
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
1. Przejście wzdłuż ul. Poznańskiej – analiza miejsc parkingowych pod kątem
zmiany organizacji ruchu i wariantów
przebudowy ulicy.
2. Wizja lokalna na działce nr 203 przy
ul. Poznańskiej/Łąkowej (w związku
z wnioskiem p. Roberta Sokoła).
3. Dyskusja nt. remontu ul. Hotelowej.
4. Rozpatrzenie pisma właścicieli posesji
przy ul. Mazurskiej.
5. Wstępne omówienie projektów mpzp:
- dla rejonu ul. Mocka i Niwka Stara,
- dla terenu pomiędzy komisariatem policji a boiskiem przy hali widowiskowo-sportowej.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał
w sprawie:

* zmiany Uchwały Nr 246/17/VII Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 26 września
2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
w Mieście Puszczykowo (druk nr 310).
* zmiany Uchwały Nr 223/17/VII Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca
2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
w Mieście Puszczykowie (druk nr 311).
* zmiany Uchwały Nr 43/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 312),
* nadania nazwy skwerowi w Mieście
Puszczykowo (druk nr 315),
* wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości
położonej w Puszczykowie przy ul. Stanisława Moniuszki (druk nr 316),
* udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda
na skrzyżowaniu dróg powiatowych
nr 2490 P ul. Nadwarciańska i 2495 P
ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr G331100 droga gminna (druk nr 314),
* zmiany uchwały budżetowej na 2021
rok.

Foodtruckowa liga w puszczykowie
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i 12 września płyta boiska KP Las Puszczykowo zamieniła się w arenę kulinarnych zmagań w ramach
Ligi Foodtrucków. Z tej okazji do Puszczykowa przyjechało kilkanaście mobilnych kuchni, oferujących przysmaki z różnych
krańców świata. Można było wybierać wśród dań na ostro,
słodko, orientalnie lub klasycznie. Kolejki ustawiały się przed

wszystkimi mobilnymi barami, a kulinarne atrakcje czekały na
fanów i fanki fytek, zapiekanek, sushi rollsów, szarpanej wieprzowiny oraz hiszpańskich churrosów.
Na amatorów nowych wrażeń czekał symulator 9D. Wszystko to, rzecz jasna, w rytm dobrej meksykańskiej muzyki w wykonaniu zespołu Trio Mariachi.

red.

N

a 4 października przewidziano otwarcie ofert związanych
z budową ul. Wspólnej, która obecnie na tym odcinku jest
drogą gruntową. Zakres prac tego postępowania przewiduje
budową tej ulicy na odcinku o łącznej długości ok. 296 m. Prace obejmą fragment od ul. Kościuszki do ul. Moniuszki. Planowana ulica będzie miała szerokość 4,5 –5 metrów, a jej nawierzchnia zostanie wykonana z kostki typu pozbruk. Projekt
przewiduje również budowę chodnika o szerokości 2 metrów.
W projekcie przewidziano także wykonanie zjazdód do posesji znajdujących się przy tej ulicy.
W projekcie tej ulicy przewidziano odwodnienie powierzchniowe do rowu drogowego.
Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał na
realizację zadania 60 dni.

red.

RDR z czerwonaka BUDUJE ul. Prusa

F

irma RDR z Czerwonaka, która złożyła najkorzystniejszą
ofertę w postępowaniu ma 4 miesiące na wykonanie ul.
Prusa. W ramach tej inwestycji na ok. 154 metrowym odcinku
powstanie nowa ulica ze zjazdami na posesje. Zakres prac
obejmuje także budowę chodnika o szerokośći 2 metrów oraz
wykonanie kanalizacji deszczowej, która zostanie włączona w
istniejącą sieć. Firma RDR wykona na całym odcinku tej ulicy
oznakowanie poziome i pionowe oraz zamontuje próg zwalniający. Za wykonanie tych prac Puszczykowo zapłci ok. 524
tys zł.

INWESTYCJE

15 września
Komisja Rewizyjna
1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego – kontynuacja.

red.

budowA ul. Tulipanowej W TOKU

Z

akład Robót Drogowych Marek Dachtera kontynuuje prace
na budowie ulicy Tulipanowej. W zakres prac wchodzi budowa tej ulicy o łącznej długości ok. 219 m oraz budowa kanalizacji deszczowej. Na odcinku objętym opracowaniem po obu
stronach jezdni powstanie także chodnik o szerokości 2,0 m.
Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej, skąd trafią do istniejącej
sieci kanalizacyjnej. Realizacja tej inwestycji będzie kosztowała
miasto 636.830 zł. Zgodnie z harmonogramem prace powinny
zakończyć się w połowie października.

red.

plac zabaw na przystani

N

a przystani na Warcie przy ul. Niwka Stara powstaje nowy
plac zabaw. Do dyspozycji dzieci będzie ciekawy kompleks
urzdzeń, ze zjeżdżalnią, tunelem, małą ścianką wspinaczkową
oraz tzw. siecią pająka. Na placu zabaw nie mogło zabraknąć
huśtawek. Na przystani zamontowano trzy huśtawki, jedną
dużą z tzw. gniazdem bociana oraz dwie tradycyjne.
Nowy plac zabaw uzupełni istniejącą na przystani infrastrukturę, w minionym roku uzupełnioną ją o dwie wiaty z ławami i stołami.

red.

8
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Z

INFORMACJE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
DO RADY MIASTA

godnie z obwieszczeniem Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9 sierpnia 2021 roku, granica okręgu wyborczego nr 3, w którym 10 października 2021 r. odbędą się
wybory uzupełniające do rady Miasta Puszczykowa przebiega ulicami: Azaliową, Chabrową, Czarnieckiego numery
od 61 do końca oraz numery parzyste od 52 do 60, Gołębią numery od 23 do końca, Hotelową, Jarosławską, Konwaliową, Makową, Miętową, Na Skarpie, Piękną, Pszeniczną, Rumiankową, Sasan–
kową, Żwirową, Żytnią.
Do wyborów swoje kandydatury zgłosiły 3 osoby (ich syl–
wetki, przesłane przez nich publikujemy na sąsiedniej stronie wydania).

W wyborach zostanie wybrany 1 spośród kandydatów, który
otrzyma największą liczbę ważnych głosów.
Głosowanie odbędzie się w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, która znajduje się w Szkole Podstawowej
nr 1 przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie. Lokal wyborczy
zostanie otwarty o godz. 7.00, a głosować będzie można do
godz. 21.00. Lokal jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Puszczykowie mieści się w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul.
Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, pokój nr 13. Jej przewodniczącą jest Karolina Maria Rauhut.

PIOTR Krzyżański

Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Krzyżańskiego
Drodzy Mieszkańcy,
Mieszkam w Puszczykowie od
1980 roku. Moją żoną jest Hanna
Koschate-Krzyżańska, która pracuje w
Przedszkolu nr 3, gdzie wychowała już
kilka pokoleń dzieci. Jestem ojcem
i dziadkiem. Mam troje dzieci: syna
Macieja działającego społecznie
w Puszczykowie, córkę Katarzynę będącą osobą niepełnosprawną oraz najmłodszą córkę Joannę
studiującą na UAM. Bliskie mi są potrzeby ludzi w różnym przekroju wiekowym żyjących w naszym mieście - od dzieci, przez
młodzież, aż do osób dorosłych i starszych, a także osób niepełnosprawnych.
Aktywnie działałem w harcerstwie puszczykowskim.
W 1989 roku byłem członkiem Komitetu Obywatelskiego
w Puszczykowie. Działam w ruchu rodziców osób niepełnosprawnych. Dla mnie i mojej rodziny Puszczykowo to nasze

miejsce na ziemi. Lubię jego unikatowy klimat: bliskość lasów,
jezior i rzeki Warty. Interesuję się historią Puszczykowa. Moje
cele to:
1. Szybkie i porządne utwardzenie ulic na Starym Puszczykowie.
2. Ułatwienie wyjazdu ze Starego Puszczykowa poprzez budowę ronda albo sygnalizacji świetlnej przy wyjeździe na ul.
Wysoką wraz z dobrze doświetlonymi przejściami dla pieszych.
3. Zakaz budowy szeregowców zwłaszcza w rejonie Starego
Puszczykowa, gdzie ceny działek i nieruchomości wynikają
z kameralności osiedla.
4. Wprowadzenie opiekunów dla osób starszych, którzy będą
opłacani przez miasto.
5. Wybudowanie bariery dźwiękochłonnej przy Orliku.
6. Zwiększenie dotacji na wymianę pieców oraz wprowadzenie
dotacji na ocieplenie budynków.
Proszę o Państwa głos w czasie wyborów
uzupełniających 10 października 2021 roku.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIASTA

Granice obwodu wyborczego nr 3 w puszczykowie

jakub kuźniarski

Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA PUSZCZYKOWA
Szanowni Puszczykowianie!
Znamy się nie od dziś, a dla tych
z Państwa, z którymi nie miałem okazji
porozmawiać, jestem Kuba. W Puszczykowie się wychowałem, żyję i wiążę
z tym miejscem swoją przyszłość. Tak
jak mój Tata Robert, a także wcześniej
Jego rodzice, którzy całe swoje życie
spędzili na Starym Puszczykowie.
Wiemy jak niezwykłe jest to miejsce, bliskie natury ze
względu na otaczający nas Wielkopolski Park Narodowy. Jednocześnie do centrum Poznania, dzieli nas trochę ponad
10 minut koleją metropolitalną.
O wszystko na czym nam zależy, trzeba się troszczyć, dlatego postanowiłem startować w wyborach uzupełniających do
Rady Miasta ze wsparciem Pana Burmistrza Andrzeja Balcerka.

okręg wyborczy nr 3

Mam konkretny plan, który zrealizuję z Państwa poparciem
w najbliższych 2 latach. W pierwszej kolejności zależy mi na
kontynuacji dobrych praktyk jak strzeżone kąpielisko nad Jeziorem Jarosławieckim czy stała stawka podatku od nieruchomości. Ważnym zadaniem jest też aktualizacja rankingu ulic.
W najbliższych latach deklaruję budowę Makowej oraz Pszenicznej, a także poprawę bezpieczeństwa na drogach. Troska
o Naszą społeczność, to także troska o środowisko. Zależy mi
na tym żebyśmy w okresie grzewczym oddychali czystym powietrzem. Z miejskich środków dofinansowano wymianę
264 pieców c.o. na ekologiczne źródła energii. W okresie letnim, kiedy mierzymy się z suszą, musimy przechwytywać wody
opadowe tworząc tzw. małą retencję, dzięki której będziemy
mogli podlewać nasze wspaniałe ogrody.
Pozostańmy w kontakcie
Razem dla Puszczykowa!

ewa karolina michałek-ciechomska
Komitet Wyborczy Wyborców Ewy Michałek-Ciechomskiej

skład obwodowej komisji wyborczej

K

rzysztof Józefowicz, Komisarz Wyborczy w Poznaniu postanowieniem nr 84/2021 z dnia 20 września 2021 r. powołał
obwodową komisje wyborczą w Puszczykowie.
W jej składzie zasiadają:
1. Andrzej Barczak, zgłoszony przez KWW EWY MICHAŁEK-CIECHOMSKIEJ, zam. Puszczykowo
2. Zuzanna Weronika Bijaczewska, zgłoszona przez KWW
RAZEM DLA PUSZCZYKOWA, zam. Puszczykowo
3. Agnieszka Krystyna Hahuła, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Nowy Lubosz
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4. Joanna Misterska, zgłoszona przez KWW EWY MICHAŁEK-CIECHOMSKIEJ (uzupełnienie składu), zam. Puszczykowo
5. Mirosława Maria Nowacka, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Puszczykowo
6. Marzena Oljasz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Puszczykowo
7. Agnieszka Szejn, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA
PUSZCZYKOWA (uzupełnienie składu), zam. Wągrowiec

ECHO PUSZCZYKOWA - październik 2021

TWOJA SĄSIADKA
Mieszkanka okręgu wyborczego
nr 3 w Puszczykowie
Urodziłam się w 1980 roku w Słupsku, jestem absolwentką filologii romańskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz kierunku fizjoterapia
w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii
w Poznaniu. Od 2004 r. prowadzę
i rozwijam własną firmę, zajmując się specjalistycznymi tłumaczeniami dotyczącymi rehabilitacji i osteopatii a także organizacją specjalistycznych szkoleń dla fizjoterapeutów.
Za działalność jako wolontariuszka Hospicjum w Słupsku
otrzymałam tytuł laureatki pierwszego ogólnopolskiego konkursu „Ośmiu Wspaniałych®”.

ECHO PUSZCZYKOWA - październik 2021

13 lat mieszkam w Puszczykowie z mężem i dwójką dzieci,
angażując się w działania na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1.
W Puszczykowie cenię sobie spokój, ideę miasta-ogrodu
i jego unikatowy charakter. Jednocześnie jako mieszkanka
tego rejonu widzę też słabsze strony „Górnego Puszczykowa”,
zaczynając od prostych kwestii dotyczących np. śmietników aż
po kłopoty z bezkolizyjnym przejściem przez ruchliwą szosę
czy trudności w komunikacji autobusowej i połączeniu z „dolnym” Puszczykowem.
Rola radnej, przedstawicielki 3 okręgu, to najlepszy sposób, aby zadbać o codzienne potrzeby mieszkańców okolicy,
w której sama również mieszkam. Bardzo cenię sobie możliwość bezpośredniego kontaktu z sąsiadami. Uważam, że dobry radny to osoba, którą spotyka się na co dzień i do której
można się bez kłopotu w różnych sprawach zwrócić.
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Myślę, więc nie śmiecę!

dzień kropki w jedynce

„Myślę, więc nie śmiecę!” Nie dosyć, że nie śmiecimy, to
jeszcze sprzątamy po innych! Dziarsko i ochoczo ruszyliśmy
w poszukiwaniu śmieci... niestety nie było to trudne.

SP nr 1

15 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki.
To święto kreatywności, pomysłowości, odwagi i wspaniałej
zabawy. Równie pomysłowo bawili się uczniowie naszej
szkoły. Dzieci z oddziałów przedszkolnych obejrzały film
o historii dziewczynki, która dzięki małej kropce zmieniła
myślenie o sobie i uwierzyła we własne możliwości, a następnie dzieci łącząc kropki na kartce papieru stworzyły ciekawe prace plastyczne. Natomiast uczniowie klas 1-3 wymyślili własną tablicę kreatywności, kolorową jak każdy z nich,
bo ubrani byli w tym dniu w kropki. Niech ten dzień doda
nam odwagi i wiary w siebie, by pójść z uśmiechem do przodu! Szukajmy swoich mocnych stron!

dzień kropki w dwójce

jak dbać o zdrowie

Dzien Kropki obchodzony jest tradycyjnie 15 września.
Również w tym roku w klasach 0-III obchodzono ten światowy dzien kreatywności i rozwijania ukrytego potencjału.
Dzieci przyszły do szkoły w strojach w groszki i kropeczki.
Poznały historię Vasti i same opowiadały o swoich talentach.
Rysowały, malowały, bawiły się w kalambury, rozwiązywały
przeróżne łamigłówki i zagadki. To był dzień odkrywania talentów własnych, a także swoich kolegów i koleżanek.

Dzieci z klasy 0a i 0b, ze SP nr 2 realizując temat „Jak
dbać o zdrowie”, dowiedziały się jak działa nasz układ oddechowy. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli film edukacyjny,
rozwiązywali zagadki, ćwiczyli wydolność oddechową
i wykonali pracę plastyczną obrazującą nasze płuca.

SP nr 2

SP nr 2

OŚWIATA

OŚWIATA

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

Śladami pani jesieni...

lekcje w plenerze

Wraz z nadejściem jesieni dzieci z oddziałów przedszkolnych Jedynki wybrały się do lasu na jej poszukiwania. W tym
tygodniu na zajęciach poznały drzewa liściaste i iglaste,
grzyby jadalne i trujące, a także dowiedziały się, kiedy pani
jesień obchodzi swoje urodziny. Podczas spaceru dzieci nazbierały wiele darów jesieni, takich jak: kolorowe liście różnych drzew, kasztany, żołędzie, znalazły nawet grzybka maślaka. Po powrocie do szkoły zaśpiewały jesienną piosenkę
z okazji jej święta.

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska
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Korzystając z ładnej pogody nauczyciele ze SP nr 1 organizowali lekcje na świeżym powietrzu. Na zdjęciu lekcja
techniki klasy 4 b.
SP nr 1

ECHO PUSZCZYKOWA - październik 2021

stop uzależnieniom
3 września w Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się zajęcia
w ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo –
Profilaktycznego w obszarze profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz promowania właściwych postaw społecznych. W ramach tego projektu odbyło się spotkanie młodzieży z dr Erykiem Matuszkiewiczem – toksykologiem z długoletnią praktyką na oddziale szpitalnym.
Po ciekawej prelekcji popartej przykładami młodzież
mogła zadawać pytania o interesujące ich kwestie. Była to
wyjątkowa okazja do rozmowy o sprawach ważnych dla całej społeczności, wyjaśnienia młodym ludziom istoty uzależnienia i konsekwencji zachowań ryzykownych.
Po zakończeniu słychać było pozytywne komentarze
uczniów.

SP nr 2
ECHO PUSZCZYKOWA - październik 2021
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Joanna Ziółkowska – nauczyciel z pasją
oanna Ziółkowska – od 2000 roku nauczyciel wychowania
fizycznego oraz trener lekkiej atletyki w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie. Wcześniej, jako uczennica LO w
Puszczykowie, startowała w barwach MKS Juvenia Puszczykowo zdobywając medale Mistrzostw Polski w rzucie oszczepem.
Od 2012 roku jest nauczycielem dyplomowanym. Całe swoje życie zawodowe związała z LO oraz klubem MKS Juvenia
Puszczykowo. Od wielu lat w ten sposób rozpowszechnia sport
a w szczególności lekką atletykę wśród dzieci i młodzieży. Pracuje z doświadczonymi trenerami w klubie. W ten sposób ma
możliwość uczyć się od najlepszych trenerów w Polsce.
Jej największe osiągnięcie trenerskie to udział zawodniczki
Kingi Łuczak w Mistrzostwach Świata Juniorów Młodszych
w rzucie oszczepem oraz zdobycie przez nią wielu medali Mistrzostw Polski w kategorii od młodzika do młodzieżowca.
Oprócz sukcesów Kingi miała wielu medalistów i finalistów
Mistrzostw Polski w rzucie oszczepem, młotem oraz dyskiem.
– Od 8 lat prowadzę w Puszczykowie Czwartki Lekkoatletyczne dla dzieci, w których każdego roku startuje ponad 200
dzieci z Puszczykowa i okolic. Wiele z tych dzieci było lub jest
aktualnie uczniami klas sportowych w LO w Puszczykowie
i zdobywa medale dla klubu i szkoły – mówi J. Ziółkowska.
Od niedawna Joanna Ziółkowska prowadzi również własną
działalność, w ramach której propaguje i prowadzi zajęcia lekkoatletyczne również w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie powiatu (Puszczykowo, Rogalinek, Mosina,
Luboń, Czapury). W ten sposób wprowadza w świat sportu
coraz młodsze dzieci, które w przyszłości mają łatwiejszą drogę
by zostać lekkoatletami MKS Juvenia Puszczykowo i nie tylko.
J. Ziółkowska wśród swoich aktualnych wyróżniających się

młodych lekkoatletów może pochwalić się Mistrzem Polski
w skoku w dal w Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych oraz wieloma finalistami w tych zawodach.
– W tym roku aż 5 zawodników reprezentujących Puszczykowo zdobyło medale w Ogólnopolskim Finale Czwartków, co
jest rekordowych osiągnięciem w tej kategorii wiekowej – dodaje J. Ziółkowska.
Oprócz wielu zawodników Joanna Ziółkowska również do
sukcesów sportowych doprowadziła syna Adama, który
w bieżącym roku zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski
Juniorów w rzucie młotem reprezentując LO Puszczykowo
oraz Juvenię Puszczykowo. Za chwilę Adam będzie studentem Politechniki Poznańskiej i zawodnikiem AZS Poznań
z planami na starty w Mistrzostwach Europy i Świata a może
Igrzyskach Olimpijskich.
Joanna Ziółkowska od wielu lat promuje sport i lekkoatletykę w Puszczykowie oraz Powiecie Poznańskim, zachęcając
dzieci i młodzież do trenowania i udziału w zawodach. Stwarza
najzdolniejszym młodym ludziom możliwość realizowania swoich pasji sportowych i rozwijania talentów.
– Moją misją jest rozruszać jak największą liczbę dzieci
i sprawić, żeby aktywność fizyczna sprawiała im przyjemność.
Dlatego organizuję latem i zimą obozy, kolonie i półkolonie
sportowe zachęcając w ten sposób dzieci do aktywności fizycznej przez cały rok. Prowadzę także weekendowe wyjazdy sportowe dla kobiet, które są lub chcą być aktywne – mówi J. Ziółkowska.
Trenerka w przyszłym roku planuje startować w zawodach
mastersów i podjąć próbę pobicia rekordu Polski w rzucie
oszczepem w kategorii +45.

P

o trudnym i przerwanym, z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, roku, wracamy z zajęciami w Akademii Seniora.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych studentów na zajęcia stacjonarne zapraszamy osoby zaszczepione.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

Sala taneczna
10.30-11.30
Gimnastyka
kompensacyjna

Sala językowa
10.00-11.30
Język rosyjski
(zaawansowana)

11.30-12.30
Gimnastyka
kompensacyjna

11.30-13.00
Język rosyjski

Online
8:30 – 10:00
Język angielski
10:05 – 11:35
Język angielski

Sala językowa (mała)
10.00-13.00
Warsztaty fotograficzne
(I , III tydzień miesiąca)

Sala językowa (mała)
9.30-11.00
J. hiszpański
11.00-12.30
j. hiszpański

red.
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Akademia rusza od 11 października 2021roku
zgodnie z załączonym planem. Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach AS zapraszamy
na wybrane warsztaty, podczas których odbędą
się zapisy. W razie pytań jesteśmy dostępni pod
numerem telefonu 668 857 921.

BM CAK
ŚRODA

CZWARTEK

Sala językowa
8.30-10.00
Język angielski

Online
8.30-10.00
Język angielski

10.05-11.35
Język angielski

10.10-11.40
Język angielski

11.45-13.15
Język angielski

11.50-13.20
Język angielski

Sala taneczna
9.00-10.00
Gimnastyka
kompensacyjna
Sala taneczna
10.30-12.00
Warsztaty taneczne
Sala
kulinarno- plastyczna
18.30-20.30
Grupa Teatralna

Sala taneczna
9.00-10.00
Ćwiczenia
psychofizyczne
10.00-11.00
Ćwiczenia
psychofizyczne

PIĄTEK
Sala językowa
8.30-10.00
Język angielski
(gr. zaawansowana)
Sala taneczna
9.00-10.00
Gimnastyka
kompensacyjna
10.00-11.00
Gimnastyka
kompensacyjna
Sala językowa (mała)
10.00-11.30
Język niemiecki
(zaawansowany)

KULTURA

OŚWIATA

J

Startuje nowy semestr Akademii Seniora

11.40-13.10
Język niemiecki
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BROADWAY koncert musicalowy

Czytajnisie i Kraina Książek

P

rzesień powitał nas piękną, słoneczną i letnią pogodą.
Koncert musicalowy w plenerze w takich okolicznościach
przyrody stanowił wyjątkowo miłe doświadczenie. Puszczykowo znalazło się na mapie letniej trasy koncertowej aktorów
Teatru Muzycznego w Poznaniu, współfinansowanej przez Powiat Poznański. W muzyczną podróż mieszkańców naszego
miasta i gości zabrał Dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu
Przemysław Kieliszewski. W repertuarze koncertu znalazły się
hity pochodzące z najbardziej znanych broadwayowskich musicali, takich jak: Skrzypek na dachu, Rodzina Addamsów, Zakonnica w przebraniu czy Jekyll & Hyde. Ta niezwykle barwna
i wybuchowa mieszanka muzyczna nawiązywała m.in. do stylistyki lat 80 i 90, a wzbogacona została o elementy rock&rolla,
country, a nawet popu oraz disco. Program spotkał się z sympatią widzów w różnym wieku, skradł serca nie tylko miłośników musicali.

KULTURA

Fot. Ala Brączkowska

BM CAK

o ponad rocznej przerwie wznawiamy zabawy z książką dla
dzieci w ramach cotygodniowych spotkań. Pierwsza propozycja – Czytajnisie - dotyczy Maluszków w wieku od 1,5 do 3 r.
ż. Zajęcia Czytajnisie to sensoryczna podróż w świat literatury
dla najmłodszych, poznawanie i doświadczanie dziecięcych
opowieści wszystkimi zmysłami. Po wysłuchaniu wybranej bajki (współczesnej lub należącej do klasyki) aranżować będziemy
zabawy, nawiązujące do ich treści i wspierające rozwój 7 zmysłów: węchu, smaku, słuchu, wzroku, dotyku, równowagi
i propriocepcji. Zajęcia przebiegać będą według stałego schematu: powitanie piosenką lub wierszykiem, czytanie książeczki,
zabawy sensoryczne (w tym zabawy ruchowe i zabawa plastyczna) oraz pożegnanie piosenką lub wierszykiem. Dzieciom
towarzyszyć będzie wyjątkowy Miś Czytajniś, a obecność opiekuna – bliskiej dziecku osoby i jego czynny udział w zajęciach
zapewni tak ważne dla Maluchów poczucie bezpieczeństwa.
Rodzicu, jeśli chcesz , by Twoje dziecko nie tylko usłyszało
bajkę, ale też zobaczyło ją dotknęło, poczuło jej treść całym
ciałem, w towarzystwie innych Maluchów, to te zajęcia są właśnie dla Was.
Czytajnisie odbywać się będą w środy w godz. 16:30 do
17:15 w Willi Mimoza przy ul. Poznańskiej 26. Koszt zajęć 30 zł./
miesiąc. Obowiązują zapisy, nr tel. 61 8 194 649.

Druga propozycja to „Kraina Książek” - zajęcia dedykowane
dzieciom w wieku od 4 do 6 lat. W czasie cotygodniowych spotkań dzieci poznawać będą wybrane bajki lub fragmenty dłuższych opowieści. Po ich wysłuchaniu nastąpi czas zabaw ruchowych, zabaw wspierających rozwój wyobraźni i integrację powstałej grupy zajęciowej. W zabawy wplatane będą zabawy
logorytmiczne i muzyczne, z wykorzystaniem różnych instrumentów i przy akompaniamencie gitary. Coś dla siebie znajdą
również mali fani sztuki, gdyż całość spotkania dopełni wykonanie pracy plastycznej, nawiązująca do poznanej książki. Zatem coś dla siebie znajdą również mali fani sztuki.
Zatem Rodzicu, jeśli chcesz, by
• Twoje dziecko rozkochało się w książkach lub pielęgnowało rozbudzoną już pasję do czytania
• poznało wartościowe nowości książkowe dla dzieci, adekwatne do wieku przedszkolnego
• spędziło kreatywnie czas w towarzystwie rówieśników
• za pomocą radosnych zabaw rozwijało kompetencje niezbędne do nauki czytania i pisania to te zajęcia są właśnie dla
Was.
Kraina Książek odbywać będzie się we wtorki, o godz.
16:00 do 16:45 w Willi Mimoza przy ul. Poznańskiej 26. Koszt
zajęć 30 zł./miesiąc. Obowiązują zapisy, nr tel. 61 8 194 649.
Zapraszamy serdecznie!

BM CAK

KULTURA

W

Puszczykowo i ludwikowo na obrazach

16

września w Willi Mimoza w Puszczykowie odbył się wernisaż wystawy obrazów nawiązujących do uzdrowiskowej i letniskowej przeszłości Puszczykowa i Ludwikowa.
18 obrazów zostało zaprezentowanych w dwóch salach. W Sali
tradycji można zobaczyć prace członków i przyjaciół Związku
Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa, a ekspozycja obrazów pań z Koła Malujących Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej znalazła miejsce w pomieszczeniu Eko-info. Warto przy
tym zaznaczyć, że dwie artystki Halina Pawlikowska- Bakun
i Dorota Wróbel są mieszkankami Puszczykowa.
Artystów i organizatorów przyjemnie zaskoczyła bardzo
duża liczba gości. Wszyscy otrzymali ulotkowy katalog wystawy
i karteczki z reprodukcjami obrazów, choć tych ostatnich na
końcu już brakowało. Szybko zniknął również poczęstunek, któ-
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ry korespondował z hasłem Europejskich Dni Dziedzictwa dziedzictwem smaku. Jakie tradycyjne smaki można było zaproponować w Wielkopolsce? Wiadomo: pyrki z gzikiem, andruty przekładane masą i szneki z glancem. Furorę zrobił również kompot z puszczykowskich, starych odmian jabłek.
W imieniu Fundacji PARK dziękuję artystom i partnerom za
udział w wystawie. Przede wszystkim jednak składam podziękowania za pomoc, na ręce dyrektor Danuty Mankiewicz dla
całego zespołu BM CAK oraz za finansowe wsparcie; samorządom Województwa Wielkopolskiego i Miasta Puszczykowa.
Wystawę można oglądać w Willi Mimoza, do 15 października 2021 w godz. 10.00-18.00 (w dni robocze).

kraina książek
zajęcia
czytelniczo-plastyczne
dla dzieci 4-6 lat

Małgorzata Ornoch-Tabędzka
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wielkopolska przoduje w szczepieniach
olejna grupa wiekowa z Wielkopolski najlepiej zaszczepioną
przeciw COVID-19 w skali kraju. Nasz region liderem w grupie 50-69 lat.
Ogółem w Wielkopolsce pełną ochronę przeciw COVID-19
ma zapewnione powyżej 53 proc. osób, czyli ponad 1,85 mln
mieszkańców. To osoby, które otrzymały jedną dawkę szczepionki Jansen (J&J) albo dwie dawki pozostałych szczepionek.
Pośród najgorzej i najlepiej wyszczepionych powiatów nie obserwujemy zmian. Najniższy poziom ochrony przeciw COVID-19 odnotowaliśmy w powiatach: kaliskim (41,91 proc.),
ostrzeszowskim (43,48 proc.) i kolskim (43,85 proc.). Z kolei
najwyższy w: Poznaniu (65,78 proc.), powiecie poznańskim
(58,91 proc.) i szamotulskim (57,25 proc.). Zaktualizowaną
mapę wyszczepienia z podziałem na powiaty oraz ranking 20
gmin, których mieszkańcy szczepią się najmniej chętnie, zamieszczamy na końcu informacji.
Kolejna grupa wiekowa liderem
W poprzedniej analizie według danych na 2 września Wielkopolska była ogólnopolskim liderem w pełnym zaszczepieniu
mieszkańców przeciw COVID-19 w grupie wiekowej 60-69 lat.
Z czsem nic się tu nie zmieniło – Wielkopolscy 60-latkowie są
wyszczepieni na poziomie 74,5 proc. i wyprzedzają tych z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego.
Według najnowszych danych nasze województwo zostało
liderem w kolejnej grupie wiekowej – 50-59 lat. Wielkopolanie
w tym wieku wyprzedzili tych z Mazowsza. Choć różnice są minimalne i w obu województwach poziom pełnego zaszczepienia wynosi ponad 68 proc., to w Wielkopolsce z tygodnia na
tydzień decyduje się na szczepienie procentowo więcej mieszkańców niż na Mazowszu.
Wciąż niepokojące są jednak dane obserwowane w młodszych grupach wiekowych. W przedziale 20-29 lat w pełni zaszczepionych jest 48 proc. Wielkopolan, co lokuje nas na czwartym miejscu w Polsce w tym przedziale, za województwami:
mazowieckim, dolnośląskim i pomorskim. Niewiele lepiej jest
w grupie 30-39 lat., bo tu zaszczepionych jest 51 proc. Wielkopolan. Wśród uczniów – w grupie 12-19 lat w pełni zaszczepionych jest 27,5 proc. mieszkańców naszego województwa.
Pełne wyszczepienie grup wiekowych w Wielkopolsce:
•
12-19 lat – 27,5 proc.
•
20-29 lat – 48 proc.
•
30-39 lat – 51 proc.
•
40-49 lat – 63 proc.
•
50-59 lat – 68 proc.

•
60-69 lat – 74,5 proc.
•
70 plus – 82,5 proc.
– Jeśli chcemy uniknąć nauki zdalnej w wielkopolskich szkołach, a studenci chcą wrócić na uczelnie, to osób zaszczepionych w tych grupach wiekowych musi być zdecydowanie więcej. Obecny poziom wyszczepienia nie daje nam żadnej gwarancji bezpieczeństwa – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
– Młodsze osoby mają przeświadczenie, że nawet jeśli zachorują na COVID-19, to przejdą to lekko i nic im się nie stanie.
Z kolei seniorzy mają świadomość, że może to być ostatnia
choroba w ich życiu. Dane jasno wskazują, że dziś osoby starsze
są grupą lepiej chronioną przed COVID-19 niż młodzi. Trzeba
zrobić wszystko, by dotrzeć do młodszych pacjentów, w tym
uczniów oraz ich rodziców. Najświeższe dane ze Stanów Zjednoczonych mówią, że na oddziały covidowe trafia coraz więcej
dzieci. Przejście przez nie COVID-19, grozi wystąpieniem u nich
PIMS, czyli wieloukładowej reakcji zapalnej, najczęściej w okresie 4-12 tygodni od zakażenia. To bardzo groźna choroba, prowadząca m.in. do zapalenia mięśnia sercowego i uszkodzeń,
które mogą doskwierać dziecku także w dorosłym życiu. –
mówi prof. Jacek Wysocki, specjalista chorób zakaźnych, pediatra i były rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

COVID-19-INFORMACJE
SAMORZĄD

K

dla kogo trzecia dawka szczepień

P

rzypominająca, trzecia dawka szczepienia przeciw COVID-19
zalecana jest seniorom, medykom i osobom z niską odpornością.
E-skierowanie na trzecią dawkę szczepionki przeciw
COVID-19 dostały osoby:
– w trakcie leczenia przeciwnowotworowego,
– po przeszczepach narządów, przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
– po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2
lat,
–z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności (np. zespół DiGeorge’a, zespół Wiskotta-Aldricha),
–z zaawansowanym lub nieleczonym zakażeniem wirusem HIV
– leczone aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub in–
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nych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
– dializowane przewlekle z powodu niewydolności nerek.
Te osoby dorosłe otrzymają szczepionkę marki Pfizer lub
Moderna, a młodzież w wieku 12-17 lat szczepionkę Pfizer.
Trzecia dawka może być im podana już po 28 dniach od podania drugiej dawki szczepienia.
Od 24 września br.
Wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat (liczone rocznikowo, a więc urodzone w 1971 roku lub wcześniej) od 24 września 2021 r. będą mogły otrzymać przypominającą szczepionkę
po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia.
Jako trzecia dawka dla osób 50+ będzie podana szczepionka marki Pfizer, bez względu na to, jaką szczepionkę wcześniej
ktoś otrzymał. (źródło: pacjent.gov.pl)
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O rozwoju mowy słów kilka….

Już w życiu prenatalnym, dziecko będąc jeszcze w łonie
matki, odbiera różnorodne dźwięki. Są to odgłosy zarówno
z organizmu matki jaki środowiska zewnętrznego. Dziecko potrafi się im przysłuchiwać, zapamiętuje je, potrafi rozpoznać
głos matki wśród głosu innych osób. Jest to tzw. prelingwalny
czyli przedjęzykowy okres rozwoju mowy. Z badan naukowych
wiadomo ,że dziecko odbiera akcent, rytm, melodię i ton wypowiedzi, reagując na nie zwiększoną ruchliwością lub zmianą
rytmu bicia serca. To dlatego tak ważne jest aby już na tym,
wczesnym etapie rozwoju, poprzez mówienie, śpiew i muzykę
kształtować zdolności językowe i muzyczne dziecka jeszcze
w łonie matki.
Najbardziej wyczekiwanym przez rodziców komunikatem,
gdy dziecko przyjdzie na świat jest krzyk, który związany jest
z pierwszym oddechem dziecka.
Pierwszy rok życia okres to bardzo intensywnego rozwoju mowy i komunikacji oraz zdobywania nowych umiejętności przez dzieci.
Jest to tzw. okres tzw. melodii
W pierwszym miesiącu życia dziecko porozumiewa się
poprzez krzyk i płacz o różnym natężeniu, są to tzw. komunikaty niewerbalne, niejęzykowe. Niemowlę wydaje również różne
dźwięki takie jak parskanie, stękanie, mlaskanie, cmokanie,
często wkłada rączki do buzi. Dziecko komunikuje w ten sposób czy jest zadowolone, głodne, czy ma mokrą pieluszkę lub
że chce się przytulić do mamy. Uczy się rozpoznawać dźwięki,
reaguje np. na głośny dźwięk, doskonale rozpoznaje i reaguje
na emocje matki.
W 2-4 miesiącu życia niemowlę potrafi już rozpoznawać
mamę, odróżnia znane osoby od obcych. W rozwoju dziecka
pojawia się bardzo ważna umiejętność tzw. uśmiech społeczny – dziecko odpowiada uśmiechem na uśmiech. Gdy niemowlę jest zadowolone i odprężone, wydaje specyficzne gardłowe
dźwięki (np. g, k, gli, tli, kii, gla, bli, ebw itp., aaa, ooo, ag par-
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klaska w ręce gdy słyszy piosenkę „kosi - kosi”, uczy się rozumienia prostych nakazów i zakazów.
Pod koniec drugiego roku życia, dziecko buduje proste zdania dwuwyrazowe. Mowa dziecka jest związana z sytuacją. Jedno słowo może mieć wiele znaczeń, które zależy od sytuacji.
Dziecko dwuletnie wypowiada wszystkie samogłoski z wyjątkiem nosowych „ą”, „ę” oraz spółgłoski: p, b, m, t, d, n, k, g,
ś, a czasami też ć. Pozostałe spółgłoski zastępuje innymi, podobnymi. W tym okresie cechą charakterystyczną jest to, iż
dziecko wypowiada tylko pierwszą lub ostatnią sylabę wyrazu.
Wyraz pełni w tym momencie funkcję zdania.
Okres zdania to czas od 2-3 roku życia. Dziecko tworzy
dwuwyrazowe zlepki zdań np. „baba koko”, które w konkretnej
sytuacji są komunikatywne dla odbiorcy. Wraz z biegiem rozwoju, zlepki wyrazowe przekształcane są w równoważniki
zdań. Znaczenie ich jest już bardziej przejrzyste, ale nadal są
ściśle powiązane z kontekstem sytuacyjnym. Dziecko trzyletnie
używa następujących głosek: p, pi, b, bi ,m mi, f, f, w, wi; ś, ź, ć,
dź, ń, ki, gi, k, g, ch, t, d, n, l.
Okres swoistej mowy dziecięcej. Po 3 roku życia mowa
dziecka nie jest jeszcze doskonała, ale następuje stałe bogacenie zasobu słownictwa i dalsze doskonalenie wypowiedzi kilkuwyrazowych i zdań. Wypowiedzi dziecka cechują kontaminacjetworzenie wyrazu z 2-3 innych, np. słowo „zakluczyć” oznacza
wyrażenie „zamknąć drzwi”, neologizmy np. dziecko nazywa
fontannę - „tryskawicą”, przestawianie głosek (metatezy, np.
„kordła”), uproszczenia grup spółgłoskowych (substytucja).
Dziecko czteroletnie potrafi wypowiedzieć już głoski s, z, c, dz,
a pięcioletnie sz, cz, ż, dż i r.

ska. Jest to tzw.gurzenie, gruchanie, któremu towarzyszą
nieskoordynowane ruchy rąk i nóżek. Gurzenie pojawia się
u wszystkich dzieci również u tych, które nie słyszą.
Niemowlę potrafi już skupić wzrok na zabawce, ułożyć raczki na piersi lub butelce, przysłuchuje się dźwiękom otoczenia.
Około 6 miesiąca życia pojawia się kolejny bardzo ważny
etap w rozwoju mowy tzw. etap gaworzenia. W mowie dziecka pojawiają się pierwsze sylaby (ma, ta, ba, później ma- ma-ma, ta –ta-ta, ba-ba, da-da-da), które dziecko powtarza wielokrotnie, nie przypisując im jednak jeszcze żadnego znaczenia.
Jest to swoisty trening słuchu, który dostarcza dziecku informacji, że odpowiednie ułożenie narządów mowy powoduje
wydawanie określonych dźwięków. Pojawiają się próby powtarzania dźwięków zasłyszanych. Niemowlęta mają bogatą mimikę podczas gaworzenia.
Gaworzenie pojawia się wyłącznie u dzieci słyszących i jest
świadomym wydawaniem dźwięków pod kontrolą słuchu. Jak
podają badania u niemowląt, które spędzają za dużo czasu
przed telewizorem, tabletem, gaworzenie bywa opóźnione lub
jest ubogie. Brak gaworzenia lub jego opóźnienie może być też
symptomem niedosłuchu lub poważniejszych zaburzeń rozwoju np. autyzmu.
Od 6-9 miesiąca życia dziecko doskonali gaworzenie. Metodą prób i błędów, powtarza zróżnicowane ciągi sylab, które
stopniowo doskonali, doprowadzając do pierwszych słów.
Dziecko powtarza własne i zasłyszane słowa, które odnoszą się
do osób najbliższego otoczenia dziecka np. mama, tata, baba,
czynności np. am, papu-jeść, aa-spać, potrzeb np. da-daj przedmiotów: mi-miś, wyrażania sprzeciwu np. ne-nie.
Niezwykle istotne w rozwoju dziecka, jest pojawienie się
około 9. miesiąca życia tzw. gestu wskazywania, czyli pokazania przez dziecko palcem np. ulubionej zabawki, przedmiotu.
Jest to początek dialogu między dzieckiem a osobą dorosłą.
Może oznaczać pytanie: Co to? Wskazanie: Zobacz. Prośbę:
Chcę.

Dziecko sześcioletnie powinno budować swobodne wypowiedzi, prawidłowe pod względem gramatycznym, używając
wszystkich głosek.
Co powinno zaniepokoić? Skontaktuj się ze specjalistą
Kiedy roczne dziecko
-nie gaworzy
-nie wypowiada pierwszych słów
-nie reaguje na swoje imię
-nie wskazuje palcem
-nie reaguje na proste polecenia
-nie naśladuje prostych gestów
-nie nawiązuje kontaktu wzrokowego
-nie siedzi stabilnie
Gdy dziecko dwuletnie
-nie łączy dwóch prostych elementów
Gdy dziecko trzyletnie
		
-mówi w sposób niezrozumiały

				 opr. neurologopeda
Marzena Szczerbal
Literatura:
Ligę Kornas-Biela D.: Prenatalne uwarunkowania rozwoju
mowy.
W: Rocławski B.: Opieka logopedyczna od poczęcia. Uniwersytet Gdański Glottispol 1983za M.: Podstawy rozwoju języka i mowy dzieci. W: Logopedia. Pytania i odpowiedzi.
Słodowik - Racaj E.:O mowie dziecka. Warszawa „Żak” 2000

Około 10 miesiąca pojawia się tez inna ważna umiejętność
- dziecko reaguje już na swoje imię. Potrafi też i chętnie naśladuje, dźwięki wypowiadane przez dorosłych, rozumie proste
słowa i zwroty językowe.
Etap wyrazu. Około 1 roku życia dziecko posługuje się zasobem od 1 do 10 słów, przy czym mogą to być wyrażenia
dźwiękonaśladowcze brum, hau, bam-upadło, di-drzwi itp. Pod
koniec 1 roku życia, dziecko wymachuje ręką na słowa „pa, pa”,
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ażde dziecko jest inne i rozwija się w swoim indywidualnym
tempie. Badacze określili jednak pewne reguły ,wyróżnili
etapy, określili normy rozwoju dziecka. Dzięki nim możliwe jest
określenie stanu jego rozwoju i wykrycie na wczesnym etapie,
ewentualnych deficytów, co umożliwi w przyszłości podjęcie
właściwych kroków terapeutycznych.
Mowa dziecka rozwija się znacznie wcześniej, zanim zaczyna ono wypowiadać pierwsze słowa i na długo przed, tym zanim się narodzi. W początkowym okresie rozwoju, rozumienie
mowy wyprzedza o krok mówienie.

Fot. Freepik

K

fitness dla zdrowia

postaw na postawę!
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esień to czas, kiedy pogoda coraz skuteczniej zniechęca nas
do przebywania na świeżym powietrzu, a tym bardziej do
podejmowania jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Słońce
wschodzi coraz później, szybciej robi się ciemno i coraz chętniej
zatapiamy się w miękkiej kanapie odpoczywając przed telewizorem. Dzieci po wakacjach wracają do szkolnych ławek dźwigając na plecach torby wypełnione ciężkimi książkami. Spędzają tam kilka godzin dziennie. Dodatkowe godziny siedzące to
czas poświęcony na odrabianie zadań domowych.
Przy tej okazji, co roku, jak boomerang, wraca temat wad
postawy. Trzeba mieć świadomość, że właśnie w okresie dzieciństwa powstają one najczęściej, kiedy to nasz układ kostno-mięśniowy jeszcze się rozwija. Popełniane w tym okresie błędy
lub przeoczenie przez rodziców istotnych sygnałów będą miały
wpływ na dorosłe życie, sprawność i komfort funkcjonowania .
Czym jest zatem postawa?
Postawa prawidłowa – jest takim ustawieniem głowy tułowia i kończyn, które umożliwia osiągnięcie stabilności kosztem
minimalnego wysiłku mięśniowego, zapewnia prawidłowe położenie i funkcjonowanie narządów wewnętrznych i optymalną
dla danej osoby wydolność statyczną i dynamiczną.
Wada postawy to odchylenie od postawy prawidłowej, czyli przyjętej za normę wśród zdrowego społeczeństwa. Jest
wynikiem błędnego rozmieszczenia różnych segmentów
w równowadze ciała.
Geneza powstawania wad postawy.
Według założeń biotensegracji ciało stanowi całość a jego
poszczególne elementy są od siebie zależne. Są one bowiem
zatopione w sieci tkanek miękkich, które poprzez kompresję lub
rozciąganie oddziałują na siebie ( Guimberteau, 2016 ). Dlatego
tak ważne dla utrzymania prawidłowej postawy jest zachowanie balansu mięśni posturalnych, których funkcją jest stabilizacja przednia i tylna . Innymi słowy, jeśli zbyt długo będziemy
przebywać w jednej pozycji, np. siedzącej, mięśnie z przodu
naszego ciała ulegną nadmiernemu napięciu ( skróceniu ) a te z
tyłu - rozciągnięciu zaburzając równowagę napięciową.
Poza zbyt długim przebywaniem w jednej pozycji wady postawy mogą być generowane również przez inne czynniki, takie jak problemy wisceralne ( narządowe ). Dysfunkcja narządu
wewnętrznego będzie manifestować się jego nadmiernym
napięciem, które prowadzić będzie do zwłóknienia ( densyfikacji ) powięzi a co za tym idzie do ograniczeń ruchowych. Te z
kolei uruchomią łańcuch mechanizmów adaptacyjnych wytwarzając kompensacje, skutkujące w dłuższym okresie czasu wadami postawy.

Warto zwrócić uwagę, że tak jak narządy wewnętrzne mogą
rzutować na aparat ruchu tak samo zmiany w układzie ruchu
mogą powodować dysfunkcję narządów wewnętrznych.
Kolejnym czynnikiem mogącym wpływać na zmiany w aparacie mięśniowo-szkieletowym jest nasza historia, która ma odzwierciedlenie w kondycji psychofizycznej - dolegliwości bólowe
czy też przebyte wcześniej urazy. Szczególną rolę będą odgrywać tu też emocje, które kiedyś doświadczone ( wiek dziecięcy)
mogą rzutować na postawę i sposoby poruszania się.

Model tensegracyjny
opiera się na połączonych
przestrzennie elementach
sztywnych i elastycznych,
które tworzą całość charakteryzującą się przenoszeniem oddziaływań w obrębie całej struktury.

Rodzaje wad postawy.
Na początku napiszę co wadą postawy nie jest. Otóż bardzo popularna ostatnio „lordoza” czy „kifoza” nie są wadami
postawy. To naturalne krzywizny kręgosłupa, które umożliwiają prawidłowe przenoszenie obciążeń osiowych. Nasz kręgosłup rozwija się z postaci całkowicie kifotycznej we wczesnej
fazie embrionalnej do prawidłowo zakrzywionego kręgosłupa
z dwoma obszarami kifozy ( część piersiowa i krzyżowa ) i dwoma lordozy ( część szyjna i lędźwiowa ).
Problem pojawia się wówczas, kiedy któryś z obszarów zostaje nadmiernie pogłębiony lub wypłaszczony.
Wtedy mówimy o wadach pleców.
– plecy okrągłe - pogłębienie fizjologicznej krzywizny (kifozy) w odcinku piersiowym
–plecy płaskie - kifoza w odcinku piersiowym jest nadmiernie wypłaszczona
– plecy wklęsłe - pogłębiona lordoza lędźwiowa (hiperlordoza), wiąże się z nadmiernym przodopochyleniem miednicy,
osłabieniem mięśni brzucha i pośladków
– plecy okrągło- wklęsłe - pogłębiona jest zarówno lordoza
jak i kifoza
–skolioza - trójpłaszczyznowa deformacja kręgosłupa
Wady kolan
–koślawość kolan - w postawie stojącej, przy złączonych
kolanach odległość między kostkami jest większa niż 5 cm.
–szpotawość kolan - w postawie stojącej, przy złączonych
kostkach odległość między kłykciami przyśrodkowymi kości
udowych jest większa niż 4 cm.
Wady miednicy
Błędy ustawienia miednicy są ściśle skorelowane ze zjawiskami występującymi na wyższych ( kręgosłup ) i niższych ( kolana, stopy ) poziomach.
nadmierne przodopochylenie /tyłopochylenie miednicy płaszczyzna strzałkowa
Shift boczny i rotacja - płaszczyzna czołowa
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Wady stopy
płaskostopie - obniżenie sklepienia stopy.
Warto tutaj zaznaczyć, że stopa płaska to nie to samo co
płaskostopie. Stopa w wyglądzie może być płaska ale zachowywać swoje funkcje i odwrotnie. Podstawą korekcji wady jest
dobra analiza statyczna, dynamiczna i manualna całej kończyny
dolnej uwzględniając miednicę i wszystkie struktury anatomiczne. Nie należy opierać się tylko i wyłącznie na wynikach
badań podoskopem.
Wadą postawy będą także :
– asymetria barków, łopatek
– nieprawidłowe ustawienie głowy
– klatka piersiowa lejkowata, klatka piersiowa kurza
Okresy rozwoju wad postawy
I okres - zmiany czynnościowe
W tym czasie pewne grupy mięśniowe ulegają osłabieniu i rozciągnięciu, a inne napięciu i skróceniu. Czas trwania
wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy
II okres - powstawanie przykurczy (więzadła, ścięgna, mięśnie). W tym czasie wskazane są ćwiczenia korekcyjne, gdyż ich
skuteczność jest bardzo duża. Okres trwa do kilku lat.
III okres - zmiany strukturalne - utrwalone przykurcze.
Wady postawy traktowane są wówczas jako patologiczne,
a ćwiczenia korekcyjne zapobiegają jedynie dalszej progresji
wady. Nie można jej już zlikwidować. Wskazane jest postępowanie rehabilitacyjne lub operacyjne.
Co robić?
Nasze ciało zostało zaprojektowane by się ruszać. I zgodnie
z powiedzeniem „lepiej zapobiegać niż leczyć” - przede wszystkim - ruszajmy się. Ograniczajmy do minimum czas przebywania w jednej pozycji. Rodzice - zwróćcie uwagę jak siedzi przy
biurku Wasze dziecko. Czy jest wyprostowane czy też zgarbione lub skrzywione na jedną ze stron. Ograniczajcie niepotrzebny tonaż plecaka i pilnujcie, aby torba była noszona na obu ramionach. Czas przed telewizorem zamieńcie na aktywność fizyczną - dorośli również. Pamiętajmy, że przykład idzie z góry
i nie możemy wymagać od dziecka, żeby się ruszało, kiedy my
wygodnie siedzimy na kanapie. To w ramach profilaktyki.
Jeśli zauważymy niepokojące sygnały, nadmiernie wysuniętą w przód głowę, zgarbione plecy, zapadające się kolana warto zdecydować się na wizytę u specjalisty - fizjoterapeuty lub
trenera medycznego, którzy poprzez ruch będą pracować nad
cofnięciem lub zatrzymaniem postępowania rozwoju wady.
W tym procesie najważniejsze jest usunięcie przyczyny i jeśli
to możliwe niedopuszczenie do utrwalenia wad.
Odczytujmy sygnały, które wysyła nam nasze ciało. Zadbajmy o emocje. Nasze i naszych dzieci.

Agata Jurdzińska
Terapeuta Ruchowy/ Trener Personalny
Biblografia:
1) Katarzyna Bobak-Powroźnik, Jolanta Jaworek „Zjawisko
tensegracji w układzie ruchu”
2) Jutta Hochschild „Anatomia funkcjonalna dla fizjoterapeutów”
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O

d października ruszają zajęcia fitness w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Podgórnej 21 w Puszczykowie!
Zajęcia będą odbywały się wg następującego grafiku:
Poniedziałki:
20:00 Smukła sylwetka
21:00 Pilates
Środy:
20:00 ABT – brzuch, pośladki, uda
21:00 Zdrowy kręgosłup
informacje o zajęciach: 501-098-640
zapisy: 509-581-555, 539-540-307
Zajęcia prowadzi: Małgorzata Karpińska – magister fizjoterapii, specjalista form gimnastyczno-tanecznych i fitness,
instruktor Pilates, aerobiku oraz tańca. Od najmłodszych lat
związana ze sportem i różnymi formami aktywności fizycznej,
m.in. gimnastyką artystyczną, baletem oraz tańcem towarzyskim. Pasjonatka zdrowego stylu życia, od 10 lat specjalizuje
się w formach prozdrowotnych, profilaktycznych i usprawniających. Kładzie nacisk na indywidualne podejście do potrzeb
uczestników zajęć, dostosowując intensywność ćwiczeń do
możliwości i wskazań zdrowotnych.

ABT – brzuch, pośladki, uda - zajęcia fitness kładące nacisk
na kształtowanie dolnych partii ciała w sposób zdrowy, bezpieczny i, choć dynamiczny, nie obciążający nadmiernie stawów
oraz kręgosłupa. Zajęcia składają się z energicznej rozgrzewki,
wykonywanych w tempie ćwiczeń wzmacniających oraz spokojniejszych ćwiczeń rozciągających. Zajęcia dla osób lubiących
intensywny wysiłek fizyczny, dbających o kondycję i zdrowie.
Pilates – spokojne ćwiczenia dla ciała i ducha, skoordynowane z oddechem, wykonywane przy muzyce. Angażują mięśnie głębokie, korzystnie wpływając na stabilizację i prawidłową postawę ciała. Wzmacniają i uelastyczniają mięśnie, likwidują bóle kręgosłupa oraz zmniejszają napięcie, odprężając
i redukując stres. Polecane są wszystkim, bez względu na wiek
i kondycję fizyczną.
Smukła sylwetka – zajęcia fitness kształtujące mięśnie całego ciała. Obejmują taneczną rozgrzewkę, ćwiczenia wzmacniające na matach oraz ćwiczenia rozciągające. Stopniowana
intensywność zajęć, bezpieczna dla stawów i kręgosłupa, dedykowana jest dla amatorów fitness w każdym wieku.
Zdrowy kręgosłup – zajęcia dla każdego, niezależnie od
wieku, płci i kondycji fizycznej. Ćwiczenia prowadzone pod
okiem fizjoterapeuty wzmacniają mięśnie grzbietu, uelastyczniają kręgosłup i rozciągają przykurczone mięśnie. Spokojne
ćwiczenia redukują bóle kręgosłupa oraz utrwalają prawidłową
postawę.
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tkanie przy ognisku. Były pieczone kiełbaski, rytmiczna muzyka
i tańce. Można było korzystać z sali gier i basenu z plażą. Kierownictwo ośrodków zadbało o wspólne wyjazdy do Latarni
Morskiej w Gąskach, rejs wycieczkowym statkiem MILKA po
jeziorze Bukowo, a w Darłowie podziwialiśmy Zamek Książąt
Pomorskich. Niezapomnianym wrażeniem był przejazd samochodem RETRO do przesmyku łączącego Jezioro Bukowo
z morzem. Po kolacji wspólne zabawy – gry w bingo oraz bulle.
Pobyt w Sarbinowie i Dąbkach okazał się bardzo udany, wróciliśmy opaleni, zrelaksowani, wypoczęci z nowym zapasem sił
i energii. Będziemy w zimowe dni wracać myślami do trochę
chłodnego Sarbinowa i pełnego słońca Dąbek, w oczekiwaniu
na wyjazd w przyszłym roku.
Wyjazdy wsparł Urząd Miejski Puszczykowo w ramach funduszu za rok 2021 na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe. Dziękujemy Burmistrzowi Andrzejowi
Balcerkowi za zrozumienie istoty wspólnoty osób starszych
a seniorom życzymy, aby pozytywnej energii starczyło na długo.

PZERiI Gabriela Lewandowska

INFORMACJE

o dwuletniej przerwie, spowodowanej Covid-19 grupa około 80 seniorów i nie tylko z Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów z Puszczykowa mogła wyjechać na turnusy wypoczynkowe. Seniorzy w maju przebywali na dziesięciodniowym turnusie w Sarbinowie w ośrodku „ Bursztynowy
Brzeg” a we wrześniu na siedmiodniowym w Dąbkach w pensjonacie „Maria”.
Nasze ośrodki wczasowe w Sarbinowie i Dąbkach są otoczone pięknie urządzonymi ogrodami, w których spędzaliśmy
czas przy porannej kawie na „pogaduszkach” i wspomnieniach,
do których często sięgamy i wracamy. Morskie powietrze bardzo korzystnie wpłynęło na poprawę naszego zdrowia.
Popularne były dwukilometrowe spacery nadmorską promenadą oraz marsze plażą, podczas których można było dotlenić się morskim, czystym powietrzem i podziwiać wschody oraz
zachody słońca. Seniorzy nie tylko spacerowali, ale w doskonałych humorach mimo swojego PESEL-u (nestorką wyjazdu była
87 letnia Pani Emilka) bawili się na wieczorkach tanecznych,
wspólnym grillowaniu i śpiewaniu. Niezapomniane było spo-

FENOMEN – LO Puszczykowo

M

imo, iż pierwsi absolwenci Liceum w Puszczykowie, ukończyli je przed ponad pół wiekiem, wciąż utrzymują ze
sobą ścisły kontakt i regularnie spotykają się w Puszczykowie. We wrześniu, z rocznym opóźnieniem spowodowanym pandemią, świętowali w grupie
swoje 70 urodziny.
– Z wielu stron słychać głosy, że jest to niesamowite, że nam się jeszcze chce spotykać
mimo mijających lat i zaawansowanego wieku.
Dzisiejsze spotkanie jest już dwudziestym którymś, odnotowanym w naszych klasowych kronikach. Pierwsze spotkanie pomaturalne zorganizowali Paweł Pietrzak i Rysio Ratajczak już
7.04.1979 w byłej Restauracji LEŚNEJ. Czy to było
20.,30.,40. czy 50 – lecie 1. Matury w LO Puszczykowo
i powtórka z matury, czy też mniej lub bardziej okrągłe urodziny naszych koleżanek i kolegów, 25 - i 50 – lecie naszej ukochanej szkoły, 30 - lecie 35. Drużyny Harcerskiej w Mechlinie,
przyjazdy do Polski naszych koleżanek zamieszkałych w USA,
czy też smutne okazje pożegnania na zawsze naszych ośmiu
koleżanek i kolegów, czy też byłych nauczycieli. Szczególnie
utkwiły się nam w pamięci wspólne pożegnanie Pana profesora Romana Hirscha, wspaniałego wychowawcy czy też naszego
„słoneczka” Janeczki Dzidki Ratajczak-Garsteckiej, a żegnaliśmy
Ich wzruszającymi słowami wygłoszonymi przez Wojtka Ewicza.
Już w czasie nauki pierwszego rocznika 1964 niektórym tak się
podobało, że dobrowolnie przedłużali naukę w liceum, a inni
kończyli ją wcześniej, by znów do nas wrócić i dziś są znów
z nami – wspomina Jacek Barełkowski, inicjator wielu spotkań.
Z okazji 50-lecia matury Grzegorz Nowak ufundował kalen–

darz, ze zdjęciami wszystkich byłych uczniów. Ma on przypominać o kolejnych urodzinach byłych uczniów LO.
– Obchody naszych 70-tych urodzin rozpoczęliśmy już 10.05.2019 roku od urodzin Eli Vogt
- Kuhnert i Zenka Jakielczyka, a kończymy właśnie tym spotkaniem – dodaje J. Barełkowski.
Jak żartują puszczykowscy abiturienci z 1968 r.
sami zastanawiali się jakie są powody czy przyczyny trwałości tych więzi i niekończących się
kontaktów. Stwierdzili, że jest to „nienormalny”
przypadek psychologiczno-socjologiczny, więc
powołali niezależną i niezawisłą Komisje do spraw
zbadania tego puszczykowskiego fenomenu.
Wysoka Komisja uznała, iż winę za więzi łączące
Pierwszych absolwentów i uczniów rocznika 1964 – 1968
i związane z tym nauczanie i wychowanie ponoszą jednoznacznie nauczyciele, dyrekcje LO Puszczykowo, jak i instruktorzy ZHP, tj. m. in. tu obecni Goście.
Po takiej „diagnozie” powołana z tej okazji Kapituła ds. Odznaczeń przy LO Puszczykowie, przyznała „winowajcom” Ordery Puszczyka Białego (pomysłu J. Barełkowskiego). Odznaczeni zostali:
– Pani Profesor Renata Stürmer,
– Pan Profesor Krzysztof Deptuła,
– Pan Dyrektor Przemysław Budzyński,
– Druhna Halina Chwałczyńska,
– Druh dr Andrzej Laskowski.
Absolwentom puszczykowskiego LO rocznik 1964-68 życzymy kolejnych owocnych spotkań.

red.
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seniorzy odpoczywali nad bałtykiem

kronika straży miejskiej

wandale ponownie zaatakowali puszczykowo

W

minionych tygodniach w naszym mieście ponownie
mieliśmy do czynienia z aktami wandalizmu. Wcześniej
chuligani niszczyli wiaty przystankowe, ławki, kosze na śmieci. Tym razem ich ataki skupiły się na stacjach naprawy rowerów, ławkach i ogrodzeniach, grasowali na ternach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Kościelnej. W dodatku próbowali jeszcze rozpalić ognisko ze zdewastowane ławek. Najwięcej aktów wandalizmu notowanych jest po weekendach.

To właśnie jeden z takich ataków na terenie przy ul. Kościelnej został zarejestrowany przez kamerę monitoringu
(zdjęcia poniżej). Nagranie zostało przekazane na policję,
która prowadzi w tej sprawie postępowanie. Jeśli ktoś
z mieszkańców Puszczykowa widział wandali, lub ma o nich jakieś informacje prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim lub
puszczykowską policją.

red.

W

okresie od 13 sierpnia do 16 września 2021 roku
funkcjonariusze Straży Miejskiej zanotowali 210 interwencji. 33 sprawy przekazano do Referatu Infrastruktury
i Zamówień Publicznych UM (m. in. awarie sygnalizacji
świetlnych, nieświecące latarnie, mrugające latarnie, uszkodzone znaki, hydranty i skrzynki elektryczne, uschnięte drzewa, przerośnięta zieleń, przepełnione kosze na śmieci, pozostawione odpady komunalne, dziury w jezdni, uszkodzony
serwis rowerowy, sprzęt do ćwiczeń, huśtawki, ławki, pergole, zerwane tablice, wylana maź po czyszczeniu kanalizacji,
wyrwane kosze). Polecono 8 razy usunięcie padliny z ulic
miasta oraz odłowienie 4 dzikich zwierząt. Przewieziono do
przytuliska 4 psy odłowionych z terenu miasta.
W omawianym okresie strażnicy w stosunku do kierowców źle parkujących swoje pojazdy zastosowali 8 tzw. żółtych kart oraz 20 pouczeń, a także 10 pouczeń porządkowych (niedopilnowanie zwierzęcia). W trakcie prowadzenia
czynności służbowych wylegitymowano 30 osób. Założono
8 blokad na koła samochodów. Na 10 sprawców wykroczeń
nałożono grzywny w postępowaniu mandatowym.

W godzinach rannych i popołudniowo-wieczornych funkcjonariusze wykonywali objazdy kontrolne miejsc, w których
dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz aktów wandalizmu
(rejon obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw, sklepów, ulica Kraszewskiego k. szpitala, ul. Poznańska, rejon boiska SP nr 2 i SP nr 1, ul. Rynek). Kontrolowali stan rozrastającej się na chodniki i znaki roślinności, sprawność lamp ulicznych i sygnalizacji świetlnej oraz stanu nawierzchni dróg.
Kilkukrotnie (codziennie) kontrolowali natężenie ruchu na
ul. Berwińskiego, Bema i Szpitalnej w związku z wprowadzeniem opłat za parking przyszpitalny.
Wybrane interwencje: 20 sierpnia przyjeto zgłoszenie z ul.
Tenisowej o porzuconym samochodzie, ustalono właściciela,
nakazano usunąć auto. 31 sierpnia odebrano zgłoszenie
z ul. Sportowej/plac zabaw o demolowaniu huśtawek przez młodzież – po dojechaniu na miejsce stwierdzono uszkodzenie jednej huśtawki – zgłoszono do konserwatora obiektu. 16 września przyjęto zgłoszenie z ul. Kościelnej o uszkodzeniu sprzętu
do ćwiczeń – informacje przekazano pracownikowi urzędu.

Dariusz Borowski
Komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie

bezpieczni w powiecie

4
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września br. w Bolechowie odbył się piknik rodzinny „Bezpieczni w powiecie poznańskim”. Podczas wydarzenia został przekazany sprzęt pożarniczy dla 35 jednostek, zakupiony
ze środków Powiatu Poznańskiego. Ochotnicza Straż Pożarna
w Puszczykowie otrzymała pompę z przedłużaczem oraz wężem tłocznym.

OSP Puszczykowo z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
organizują jesienną zbiórkę krwi
Krew będzie można oddać 9 października 2021 r.
(sobota) w godz. 8.30 –13.30
Miejsce zbiórki: Puszczykowo, Rynek

Serdecznie zapraszamy!

TY RÓWNIEŻ MOŻESZ PODAROWAĆ KOMUŚ ŻYCIE
ODESZLI

data ur.
Kołtoniak Henryk
Zielińska Teresa Agnieszka
Gogojewicz Jan Maciej
Kujawa Jadwiga
Lesiak Czesław
Kozica Stefan
Stanisławska Helena
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5.7.1926
23.2.1927
25.11.1949
6.10.1920
26.6.1932
16.4.1946
21.2.1933
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data zg.
30.7.2021
6.8.2021
7.8.2021
9.8.2021
10.8.2021
23.8.2021
24.8.2021

data ur.
Tylińska Bożena Kazimiera
Ciesielska Anna Wiesława
Jaworowska Bronisława
Lisiecki Stanisław
Pietraszkiewicz Małgorzata
Florczak Władysława

13.6.1942
6.6.1947
19.8.1930
21.1.1949
5.1.1953
20.10.1920

data zg.
30.8.2021
31.8.2021
11.9.2021
11.9.2021
17.9.2021
23.9.2021
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HISTORIA

Puszczykowie w okresie międzywojennym nabyło wille
wielu znanych kupców, społeczników i profesorów. Willa
Wanda przy ul. Cienistej 6 została nabyta przez
Stefana Kałamajskiego (1882-1949). Budynek miał
już za sobą bardzo bogatą historię. Willę Wandę
przy ul. Cienistej wybudowano w 1904 na zlecenie
znanego kupca, restauratora i społecznika poznańskiego – Polaka Kazimierza Wendlanda (18561915). W 1908 roku budynek został nabyty przez
spółkę Letnisko Młodzieży Kupieckiej i był użytkowany jako pensjonat i miejsce integracji kupców
z obszaru całego zaboru pruskiego. W 1918 roku
Letnisko Młodzieży Kupieckiej zakończyło swoją
działalność i zostało nabyte przez Stefana Kałamajskiego.

Skład Kałamajskiego
W 1902 roku Stefan Kałamajski rozpoczął działalność zawodową, i zarazem obywatelską, od pracy na stanowisku nauczyciela w Bytyniu koło Pniew. Jednak już w 1905
roku został zwolniony z tej funkcji przez władze pruskie za to,
że był „najzagorzalszym agitatorem” polskości, gdyż podpisał
petycję o zachowaniu nauczania religii w języku polskim.
W tym czasie państwo Polskie nie istniało i propagatorów historii i kultury polskiej tępiono. Po zwolnieniu ze stanowiska
nauczyciela Stefan Kałamajski w marcu 1905 roku rozpoczął
praktykę handlową w domu towarowym Kajetana Ignatowicza,
gdzie przeszedł przez każdy stopień kariery handlowca. Dom
towarowy K. Ignatowicza był określany jako największe przedsiębiorstwo tego typu w Poznaniu, gdzie można było kupić
wszystko. W 1912 roku Stefan Kałamajski ożenił się z Heleną
z domu Łuczak pochodzącą z Wrześni.
Stefan Kałamajski założył swój własny biznes kupiecki
w dniu 6 kwietnia 1912 roku przy ul. Nowej 1 (ob. Paderewskiego) w Poznaniu. Nowa firma zajmowała się „towarami krótkimi”. Tak w owym czasie określano pasmanterię i sklep z towarami drobnej galanterii. Sklep
spotkał się od
razu z pozytywnym przyjęciem
ze strony klientów. Skład szybko okazał się za
mały i został
przeniesiony we
wrześniu 1913
roku do lokalu
położonego przy
Placu Wilhelmowskim (ob.
Plac Wolności),
gdzie zajmował
parter i piętro
budynku. Na
pocztówkach
z tego okresu widać wspaniały szyld wywieszony na kamienicy.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i oswobodzeniu
Wielkopolski spod zaboru pruskiego firma Stefana Kałamajskiego została przeniesiona do zakupionego przez niego budynku
przy Placu Wolności 6 w Poznaniu, który dawniej zajmowany był
przez firmę Michaelisa i Kantrowicza. W składzie zatrudnionych
było w tym okresie około stu pracowników. W 1923 roku Stefan
Kałamajski założył filię składu towarów w Toruniu, którą kierował jego szwagier Edmund Januszkiewicz.
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W składach towarów Stefana Kałamajskiego można było
nabyć całą gamę produktów takich jak: wełna, koronki, hafty,
przyrządy do robótek ręcznych, swetry, golfy, suknie dziane, kamizelki, bluzki, fartuchy, parasole,
torebki, pończochy, krawaty, skarpetki, getry, gorsety, żakiety, artykuły zakopiańskie oraz modne
drobiazgi dla pań. W składach można było nabyć
również żurnale dla pań.
Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego skład towarów Kałamajskiego był jednym z najbardziej popularnych sklepów tego
typu w zachodniej Polsce. W 1937 roku Stefan
Kałamajski obchodził jubileusz 25-lecia samodzielnej działalności w branży kupieckiej i był
znany jako jeden z „najpoważniejszych kupców
miasta Poznania”.
Barwa w Mosinie
W 1922 roku oferta firmy Stefana Kałamajskiego została
rozszerzona o farbiarnię i pralnię chemiczną założoną w Mosinie, które nazwano „Barwa”. Zatrudnienie w Barwie w sezonie
osiągało poziom około trzystu pracowników. Składy własne
Barwy znajdowały się w Poznaniu, Bydgoszczy, Gnieźnie, Inowrocławiu, Toruniu, Gdyni, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim
i Mosinie. Przedsiębiorstwo reklamowało się prawie we wszystkich gazetach ukazujących się w zachodniej Polsce. Część zabudowań Barwy w Mosinie przetrwała do dziś i obecnie mieści się
w nich popularny market spożywczy.
Kino Słońce
W 1927 roku Stefan Kałamajski wybudował na własnym
gruncie w centrum Poznania kinoteatr Słońce, który był jednym z największych i najnowocześniejszych tego typu przedsiębiorstw na terenie Polski. Nowy obiekt powstał w miejscu
kina Pałacowego. Kino zostało wybudowane na podwórzu kamienicy przy placu Wolności 6. Pierwszym filmem, który był
wyświetlany był romans polskiej produkcji pt. „Zew morza”.
Podczas seansu muzykę grała orkiestra na żywo do filmu. Na
widowni było aż 1600 miejsc siedzących dla publiczności. Kino
posiadało własną elektrownię, ogrzewanie, a nawet klimatyzację. Od listopada 1928 roku kino wydawało nawet własny biuletyn o kinie i filmie. W 1939 roku kino zostało przejęte przez
Niemców i przemianowane na Deutsches Lichtspiele, nazywano je w skrócie Deli. Kino zostało zniszczone w czasie walk
o Poznań w 1945 roku.
Działalność społeczna
Jeszcze w czasie pracy u Kajetana Ignatowicza w latach
1905-1912 Stefan Kałamajski pracował społecznie jako prezes
komisji organizacyjnej przy zakładaniu placówek Związku Młodzieży Kupieckiej. W tym czasie zapewne działał także na rzecz
Letniska Młodzieży Kupieckiej w Puszczykowie. Był również
prezesem Kupieckiej Kasy Chorych. W 1913 roku został wybrany na członka Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu.
W 1918 roku Rada Żołniersko-Robotnicza ustanowiła Stefana
Kałamajskiego mężem zaufania przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. Był członkiem Rady Ludowej na miasto Poznań. Na terenach wyzwolonych przez powstańców wielkopolskich na
przełomie 1918/1919 roku władzę przejęła Naczelna Rada Ludowa. Stefan Kałamajski prowadził w radzie referat handlu. Po
1919 roku zasiadał również w Radzie Miasta Poznania. Od
1919 roku pełnił funkcję członka komisji dyskontowej w poznańskim oddziale Banku Polskiego. Pełnił również funkcję
konsula honorowego Danii. Ponadto był członkiem rady nadzorczej Komunalnej Kasy Oszczędności m. Poznania, Poznań-
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sko-Warszawskiego Banku Ubezpieczeń, Spółki Akcyjnej Teatr
Polski, Spółdzielni Budowlanej „Pomoc”. Był również członkiem
zarządu Koła Towarzyskiego i Deputacji Targów Miejskich
w Poznaniu. Działał także na rzecz Związku Towarzystw Kupieckich, później znanego jako Wielkopolski Związek Chrześcijańskich Zrzeszeń Kupieckich, gdzie zasiadał w zarządzie. Od 1936
roku pełnił funkcję prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej
w Poznaniu.
Letnisko w Puszczykowie
Jak pisała gazeta „Dzień Pomorza” w kwietniu 1937 roku:

„Jako fakt niecodzienny należy podnieść, iż p. Kałamajski urządził dla swych pracowników własne letnisko w Puszczykowie
pod Poznaniem, położone w pięknym ogrodzie i okolone lasem
sosnowym. Wypoczywający tutaj w miesiącach letnich pracownicy przedsiębiorstwa korzystają z plaży słonecznej i z kąpieli
w płynącej opodal Warcie. Letnisko urządzone jest na 30 łóżek
i czynne od maja do września. Personel opłaca za pobyt w nim
wraz z całodziennym utrzymaniem tylko około 70 gr. dziennie
i korzysta z daleko idących ulg przy spłacie minimalnych kosztów tego wypoczynku. Jak dalece ta troska o pracowników
wpływa na ich zdrowie, samopoczucie i zadowolenie, nie potrzeba podkreślać”. Z informacji ustnych zachowanych przez
mieszkańców Puszczykowa wynika, że przed II wojną światową
można było spotkać pracownice z przedsiębiorstw Stefana Kałamajskiego (np.z Barwy) w letnisku przy ul. Cienistej 6. Przy
willi zlokalizowany był również basen.
Okres II wojny światowej i czasy powojenne
Wraz z wybuchem wojny przedsiębiorstwa Stefana Kałamajskiego zostały przejęte przez Niemców. Sam Stefan Kałamajski był więziony w 1940 roku przez Niemców w warszawskim wiezieniu przy ul. Dzielnej 24/26, zwyczajowo nazywanym
przez mieszkańców Warszawy Pawiakiem. Po wyzwoleniu
Wielkopolski spod okupacji niemieckiej Stefan Kałamajski powrócił do Poznania. W willi Wandzie Stefana Kałamajskiego,
położonej przy ul. Cienistej 6 w Puszczykowie, umieszczono
jeden z domów dla reemigrantów, którzy wracali z wygnania
wojennego. Willa została uporządkowana przez puszczykowskich harcerzy, którzy pisali, że budynek był zdewastowany.
W późniejszym okresie willa Wanda została poddana pod kwaterunek, tj. zamieszkali w niej nowi mieszkańcy – ulokowani
tam z państwowego przydziału. W następnych latach nazywano ją „Pekinem”. W nocy z 23 na 24 sierpnia 1996 roku w budynku wybuch pożar. Budynek spłonął całkowicie.
W 1949 roku Stefan Kałamajski zadecydował o podziale
działki przy ul. Cienistej i przekazaniu jej części córce - Aleksandrze Irenie Jankowiak. Na działce został wybudowany dom na
zlecenie zięcia Stefana Kałamajskiego - dyr. Ksawerego Janko-
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wiaka działającego aktywnie w pobliskiej Mosinie, gdzie od
marca 1947 roku pełnił on funkcję prezesa Mosińskiego Klubu
Sportowego. W styczniu 1950 roku Ksawery Jankowiak był delegatem na Konferencję Okręgową PZPN w Poznaniu z ramienia Związkowego Klubu Sportowego „Chemik” Mosina. Nowy
dom Jankowiaków w Puszczykowie został zrealizowany przez
mistrza murarskiego Jana Chałupkę z Puszczykowa.
Po 1945 roku Stefan Kałamajski przystąpił na nowo do działalności społecznej obejmując stanowisko prezesa odnowionej
Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu. W lipcu 1945 roku
w Ratuszu poznańskim odbył się uroczysty obiad wydany na
cześć wicepremiera Stanisława Mikołajczyka – lidera opozycji
antykomunistycznej w Polsce. Wziął w nim udział Stefan Kałamajski, który reprezentował poznańskie koła gospodarcze. Jak
wynika z ogłoszenia zamieszczonego w Głosie Wielkopolskim
we wrześniu Barwa w Mosinie znajdowała się w tym czasie pod
tymczasowym zarządem państwa. Z późniejszych ogłoszeń
prasowych wynika, że administrację nad zakładem ponownie
przejął Stefan Kałamajski, który prawdopodobnie wówczas
przeniósł się do Mosiny. W kwietniu 1946 roku Głos Wielkopolski opisywał, że Stefan Kałamajski widziany był na ruinach swojego domu towarowego i kina Słońce przy placu Wolności.
Można przypuszczać, że planował odbudowę przedsiębiorstw.
Stefan Kałamajski brał udział w komitecie odbudowy Domu
Żołnierza w Poznaniu. W maju 1949 roku w Głosie Wielkopolskim ukazał się artykuł pod tytułem: „Właściciel firmy ‚’Barwa’’
w Poznaniu odpowiada przed sądem za przekupstwo”. Z artykułu wynika, że przed Sądem Okręgowym w Poznaniu toczyła
się sprawa przeciwko Stefanowi Kałamajskiemu, który był
oskarżany przez władze komunistyczne o próbę korupcji.
W tym czasie trwała nagonka na właścicieli prywatnych przedsiębiorstw, więc można być pewnym, że zarzuty zostały sfabrykowane. Oskarżyciel publiczny zażądał kary jednego roku więzienia dla Stefana Kałamajskiego. Ostatecznie skazano oskarżonego na osiem
miesięcy więzienia z zawieszeniem kary na dwa lata.
Najprawdopodobniej proces był ciężkim przeżyciem
dla działacza społecznego i
gospodarczego Stefana
Kałamajskiego, który być
może doprowadził go do
śmierci. Stefan Kałamajski
zmarł w dniu 15 grudnia
1949 roku w swoim mieszkaniu w Mosinie. Jego pogrzeb zgromadził wielkie
tłumy ludzi, zwłaszcza pracowników mosińskiej Barwy. Stefan Kałamajski został pochowany na cmentarzu parafii Bożego Ciała
przy ul. Bluszczowej w Poznaniu.
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 telefonu to
508467405, a adres poczty elektronicznej to krzyzanskimaciej@gmail.com

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego
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apraszamy serdecznie na czwartą porcję opowieści w rubryce – PUSZCZYKOWSKIE SKARBY – OPOWIADACZE HISTORII. Na jej łamach publikujemy historie – anegdoty rodzinne, przygody miłosne,
śmieszne lub mrożące krew w żyłach, najchętniej związane z Puszczykowem i jego okolicą.

HISTORIA

KAMERA
Mama z podróży zawsze przywoziła mi ubrania- czego
szczerze nie cierpiałem, na Tatę można było natomiast liczyć.
Otóż pewnego dnia z wyjazdu do ówczesnego ZSRR przywiózł
mi…kamerę! Prosty design, eleganckie, porządne skórzane
etui – po prostu nie posiadałem się z radości – od dziecka marzyłem bowiem o tym by fotografować i filmować!
Eksplorowałem więc filmowo Puszczykowo, moje miasto
rodzinne, które kochałem od zawsze. Tę miłość do Puszczykowa przekazał mi ojciec, Władysław Krzyżański, który w latach
1968-1984 był tutaj naczelnikiem, a fascynację naszym miastem udało mi się przekazać także moim dzieciom, zwłaszcza
synowi Maciejowi.

Swoją kamerę zabierałem wszędzie - filmowałem nasze
malownicze okolice – lasy, Zakole Warty, ale również sąsiadów,
czy życie naszej rodziny w Puszczykowie. Kamera nauczyła
mnie wrażliwości i otwartości na człowieka - – wielu z nagranych przez mnie ludzie już z nami nie ma… Zarejestrowałem
kamerą takie momenty jak przyjazd Taty do domu, pracę Mamy
w ogródku, rodzinne opalanie się na trawniku przed domem.
Co ciekawe, dzięki temu, że tak wiele filmowałem - obrazy, ludzie i miejsca, które oglądałem przez kamerę szczególnie
utkwiły i w pamięci – tak jak bym je sobie dodatkowo utrwalił
przez fakt nagrywania.
Kłopotliwe w użytkowaniu kamery było to, że bardzo trudno było dostać do niej filmy - kupić je można było z rzadka w
specjalistycznym, sklepie przy św. Marcinie. Mimo to udało mi
się uwiecznić sporo ważnych dla mnie momentów – związanych nie tylko z Puszczykowem. Nagrałem wypady do Poznania, wyjazdy oazowe i harcerskie – szczególnie dla mnie ważne
– w harcerstwie poznałem moją ukochaną żonę Hanię. Pewnego dnia udało mi się uchwyć dramatyczne zajście – akcję ratunkową wywróconej podczas sztormu na jeziorze łodzi.
Ale najciekawszym i najbardziej podniosłym wydarzeniem,
które sfilmowałem była wizyta Papieża Jana Pawła II w Poznaniu w 1983 roku. Z tej okazji wziąłem udział w pielgrzymce
pieszej do Poznania, podczas której filmowałem wszystko - od
grup pielgrzymów, przez zbierające się tłumy, po wielkie sztandary Solidarności.
W latach 80-ych zaprzestałem filmowania - założyłem rodzinę, pojawiły się dzieci – Maciej, Kasia i Asia- nie było już filmów
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ani czasu, popsuł się jedyny projektor, na którym można było
wyświetlać moje filmy. Ale kamera stale mi towarzyszy. Bo najważniejszy film zrobiony tą kamerą jest po prostu u mnie, w
mojej głowie – cały czas widzę bliskich mi ludzi i ukochane miejsca, odtwarzam najważniejsze w moim życiu wydarzenia, które
jako młody chłopak filmowałem. Kamerę przejmą moje dzieci
jako pamiątkę po mnie. Mam też plan, by w domowych zakamarkach odnaleźć dawne filmy, zdigitalizować ich zawartość,
wydobyć te wspomnienia i podzielić się nimi z bliskimi…

/Piotr Krzyżański/
APARAT
Lekko zakurzony, przeleżał na jednym z puszczykowskich
strychów wiele lat. Dziś nieco zapomniany, w czasach swej
młodości służył dzielnie fotografując grupkę puszczykowskich
licealistów i będąc wiernym towarzyszem zadzierzgniętych
wówczas szkolnych przyjaźni. Wciąż jednak sprawny, gotowy
znów uwieczniać chwile ulotne jak pierwszy śnieg i poranna
mgła na zakolu Warty. Jak choćby moment, w którym lawendowe pola w pełni krasy postanowiły otulić jasnowłosą kobietę, w sesji zdjęciowej, dedykowanej pewnemu młodzianowi z
Czech.
Zanim jednak do owego momentu doszło, cofnijmy się w
czasie i przenieśmy w inne miejsce, będące niegdyś areną zmagań skłonnych do bitki średniowiecznych wojów, na Wolin zwany Jomsborgiem, w którym po dziś dzień odbywa się rokrocznie wielkie święto Słowian i Wikingów, ściągające ciekawych
dawnych zwyczajów turystów i rekonstruktorów historycznych
z całego świata.
Tam bowiem, entuzjastka lawendowych pól i romantycznych kadrów zwana Liszką Mojmirą, spędzała wiele letnich dni,
z pasją realizując swoje zainteresowania światem pogańskim,
a wtórował jej młodzian z Czech o imieniu David. Choć może
dajmy im jeszcze chwilę przed wypuszczeniem strzały amora,
na razie jeszcze się nie poznali, choć koegzystują zgodnie, nie
wiedząc o swoim istnieniu, w równoległych obozowiskach.
Amor uczynił swą powinność rok później, musiał wszakże
charakteryzować się zezem rozbieżnym, bo strzała - to fakt wystrzeliła z łuku w kierunku czeskiego absztyfikanta, ten jednak, zakręcony i zamotany, uchylił się spod trajektorii lotu i
strzała trafiła w ścianę. Fakt ten wyszedł na jaw przy okazji kolejnego spotkania dwojga naszych bohaterów, na które nasza
Liszka Mojmira, spowita w stan zwany zakochaniem, zmierzała
nie mogąc doczekać się aż ponownie spotka oblubieńca. Tu
jednak następuje zgrzyt okrutny, porównywalny jedynie z
dźwiękiem zgniatanej blachy falistej, oblubieniec bowiem, a i
owszem, uśmiechnął się na widok Liszki, wstał na baczność i
......przedstawił się. Z imienia i nazwiska. Ponownie!!!!
“Ale jak to? Nie zapamiętał mnie? Przegadaliśmy przecież
całą noc! I tyle mieliśmy sobie do powiedzenia? No jak?!!!!!!!”
- Ej, no, kochanie, źle to opowiadasz! Czytelniczki i Czytelnicy, nie znając tła i kontekstu, zaczną teraz ciskać we mnie
pioruny jaśniste i zwyzywają mnie od gbura. Wyjaśnię więc
może Wam wszystkim, że moja chwilowa amnezja wybiórcza,
spowodowana była ekstremalnym zmęczeniem! Jechałem ci ja
z dalekich Czech, przez drogi i dukty, z moim wiernym kompanem, aż tu nagle, nasz wierny rumak pełen koni mechanicznych
zacharczał niczym wytrawny palacz nad ranem, wypluł z siebie
kłęby dymu i spalin, i stanął w środku nocy, na pustej drodze.
Tym samym cel podróży oddalił się o kilka długich godzin, a my,
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dotarłszy wreszcie na miejsce, słanialiśmy się ze zmęczenia.
Bóg mi świadkiem, padałem z nóg, nie pamiętam naszej rozmowy, ot, dlaczego!
- No dobrze, już dobrze, nie kłóćmy się, zmierzajmy do brzegu, bo przecież nie o nas ta historia, a o starym aparacie mojej
przyjaciółki. Ja opowiem. Kiedy już udobruchana, zauważyłam
błysk zainteresowania w oku Davida, doznając jednocześnie
poczucia graniczącego z pewnością, że oto wreszcie oboje doświadczamy stanu zwanego WIELKĄ MIŁOŚCIĄ, postanowiłam
podarować ukochanemu piękne zdjęcia portretowe. I tak, przyodziana w średniowieczne giezła, krajki i kabłączki, udałam się
wraz z moją najdroższą przyjaciółką, tą samą z którą fotografowałyśmy się w czasach licealnych, na pachnące pole lawendowe, by tam, w promieniach letniego słońca, uchwycić w kadrze
swoją podobiznę i podarować fotografie Davidowi.
- Liszko najdroższa, zdjęcia były piękne, zaiste, choć słyszałem (najpewniej to plotki złośliwych trolli), że ten stary aparat
był świadkiem niejednej twojej romantycznej sesji zdjęciowej....

cym zamiar udania się w lewo, skręciła gwałtownie acz poprawnie w prostopadłą uliczkę, a tort na tylnym siedzeniu zrobił to
co w takiej sytuacji należało uczynić i wykonał malownicze salto poprzedzone podskokiem. Reakcja była błyskawiczna!
Wzrok pani Danuty podążył za prawą ręką, która usiłowała
ujarzmić niesforne ciasto, lewa dłoń natomiast, pozbawiona
nadzoru, skręciła - a jakżeby inaczej - w lewo.
Huk, szczęk i zgrzyt, które nastąpiły po tych dramatycznych
chwilach, spłoszyły okoliczne ptactwo, z krzykiem, krakaniem i
w popłochu odlatujące w kierunku dworca, Tico natomiast sunęło dalej, taranując wrota prywatnej posesji, ryjąc grządki i
dewastując klomby niczym stado dzików z WPN-u. Nieplanowana trasa off - road’owa osiągnęła metę tuż przed werandą
- białe autko, z wyrwaną bramą na masce, z przodem zwiniętym w harmonijkę, stanowiło widok osobliwy. Niezrażona kierowczyni stwierdziwszy brak obrażeń u siebie i pasażerki, jak
na damę przystało poprawiła fryzurę, strzepnęła niewidoczny
pyłek ze spódnicy i podjęła błyskawiczną decyzję: bramę trzeba
było na powrót osadzić i to tak, by nie budzić właścicieli posesji! Jak pomyślała, tak zrobiła, targając wrota na własnych plecach, nie po to, bynajmniej, by uniknąć odpowiedzialności i ciskającego pioruny jaśniste właściciela domu, lecz kierując się
empatią i znajomością dobrych manier, które nie pozwoliły jej
budzić Bogu Ducha winnych ludzi o 06.00 rano.

HISTORIA

PUSZCZYKOWSKIE SKARBY – OPOWIADACZE HISTORII

/Monika i David/
BRAMA
Lata 90 - te, świt blady, ulicami Puszczykowa sunie niespiesznie biały fiat Tico, niesiony echem ptasich treli. Sielskiej
scenerii dopełnia wszechobecna zieleń, w końcu Puszczykowo
to miasto - ogród, a latem wybujała roślinność naszego miasteczka pokazuje się autochtonom i turystom od najlepszej
strony. Nic nie zapowiada zbliżającej się katastrofy.....ale po
kolei!
Bo otóż trzy kwadranse wcześniej dwie niewiasty - matka z
córką, obie śliczne, urocze i podobne - ach! - jak dwie krople
wody z Warty, pakują do auta PRZESYŁKĘ NIEZWYKŁEJ WAGI,
bo to i okazja niezwykła, ale to już temat na inną historię. W
misternie zapakowanej paczuszce skrywa się tort upieczony
własnoręcznie przez jedną z dam, obłożony smakowicie sezonowymi owocami, okraszony zaspą bitej śmietany. Misterny
ten wypiek ląduje na tylnym siedzeniu tytułowego autka, panie
natomiast zajmują miejsca z przodu.
Po obowiązkowym zapięciu pasów, poprawieniu lusterka i
oka, dyskretny warkot uruchomionego silnika oznajmia wszem
i wobec gotowość do podróży.
W tym oto momencie naszym Czytelniczkom i Czytelnikom
winniśmy maleńką dygresyjkę: za sterami Tico zasiadła pani
Danuta, której prawo jazdy przeleżało w szufladzie z górką ponad 15 lat, nie skażone praktyką. Wiara w umiejętności własne
silniejsza była jednak niż rozsądek, toteż rzeczona dama ochoczo przystąpiła do pokonywania kolejnych fragmentów szos,
unosząc na pokładzie swoją pełnoletnią już prawie córkę.
I tu zbliżamy się Mili Państwo do punktu kulminacyjnego
naszej opowieści: na horyzoncie zamajaczył bowiem ostry zakręt, kierowczyni w pełnej gotowości, z migaczem sygnalizują-
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Zaspany właściciel - w kapciach i szlafroku - pojawił się jednak nieoczekiwanie na progu posesji, a ponieważ cechował się
wysoką kulturą osobistą, upewnił się przede wszystkim, że obu
damom nic się nie stało, przymknął oko na zrujnowane malwy
i aksamitki, brzydkie wyrazy zachowując na bardziej stosowną
okazję. Prawdziwy dżentelmen! Nie dość, że uwolnił panią Danutę od brzemienia ciężkiej bramy, to jeszcze pomógł w uruchomieniu auta i radośnie pomachał na pożegnanie.
A zatem Panowie i Panie!
Grunt to przyzwoite zachowanie.
Bądźmy dla siebie mili i wyrozumiali.
A świat będzie trochę lepszym miejscem.

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

Pyra Walking
Sobota 9 paŸdziernika
g. 11:00

Zbiórka
na terenie
sportowo-rekreacyjnym
W programie:
rajd Nordic Walking przy ulicy Koœcielnej
trasa ok.8 km,
konkursy z pyrami,
pyra z gzikiem,
ognisko

SPORT

Zapisy wy³¹cznie na adres
hejnowicz@puszczykowo.pl

dniach 28-29 sierpnia odbyły się Otwarte Mistrzostwa
Polski w Mölkky w Bojanowie. Ta dwudniowa impreza
przyciągnęła miłośników Mölkky z całej Polski m.in. Sztumu,
Szczecina, Bielsko Białej, Wrocławia, Warszawy, wśród nich nie
mogło zabraknąć zawodników z Puszczykowa. Nasza drużyna
Puszczyki poza reprezentacją organizatorów była najliczniejszą
ekipą turnieju.
Pierwszego dnia odbył się turniej drużynowy, który należy
zaliczyć do udanych m.in. z tego względu, że wszystkie nasze
drużyny, które wzięły udział w Mistrzostwach awansowały do
drugiej rundy pucharowej! Niestety żadnej naszej drużynie nie
udało się zdobyć podium przegrywając bezpośrednio m.in.
z mistrzami.
III Drużynowe Mistrzostwa Polski:
1. Berlin Rosengarte (Berlin) – Jérémy Goardou, Tim Beerman
2. Mölkky Team Bojanowo (Bojanowo) – Hubert Pyzikiewicz,
Krzysztof Stachowiak
3. Kubi Sport (Chorzów) – Henryk Stokłosa, Krzysztof Mocha
Trzecie Drużynowe Mistrzostwa Polski ponownie pod dyktando drużyny zagranicznej, liczymy, że w przyszłym roku to się
zmieni!
Drugiego dnia odbył się turniej indywidualny, w którym
wzięło udział 110 zawodników! Nasze Puszczyki dzielnie walczyły – w 1/16 rundzie turnieju mieliśmy 6 zawodników, którzy
niestety trafili na siebie i do fazy 1/8 turnieju awansowała tylko
trójka, która ostatecznie zakończyła na tym etapie turniej
(miejsce 10. Maria Michałowska, 13. Agnieszka Wojciechowska,
16. Zuzanna Bijaczewska).
II Indywidualne Mistrzostwa Polski:
1. Krzysztof Stachowiak (Timbers Bojanowo)
2. Hubert Pyzikiewicz (Timbers Bojanowo)
3. Jérémy Goardou (Berlin)

Nasze Puszczyki nie wywalczyły podium turnieju, ale za to
możemy się pochwalić zdominowaniem klasyfikacji najlepszych seniorów 1. Maria Michałowska, 3. Waldemar Domagała, oraz klasyfikacją najlepszych kobiet 1. Maria Michałowska, 2. Agnieszka Wojciechowska, 4. Zuzanna Bijaczewska - gratulujemy!
5 Runda Grand Prix Polski w Mölkky
Turniejem w Warszawie zakończyła się premierowa edycja
Grand Prix Polski w Mölkky. Ostatnia runda rozgrywana była na
boisku II Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie, która dla zawodników drużyny Puszczyków bardzo udana. Spośród
13 osób, do fazy pucharowej awansowało 7 zawodników,
z których najlepsi zakończyli udział na 1/4 fazie turnieju
– 7. Miejsce zajął Tomasz Skoracki, a 8. Maria Michałowska,
która wygrała klasyfikację seniorów i była najlepszą z kobiet 5 rundy Grand Prix Polski w Mölkky.
Pierwszą edycję Grand Prix Polski należy uznać za udaną
w najlepszej 10 całego cyklu mamy dwóch zawodników 7 miejsce Tomasz Skoracki, 9 miejsce Piotr Michałowski. Puszczyki także zdominowały klasyfikację seniorów, gdzie najlepszy był
Piotr Michałowski, 2 miejsce zajęła Maria Michałowska
(która też w całym cyklu GP wygrała klasyfikację kobiet),
a 3 miejsce przypadło Waldemarowi Domagale.
Grand Prix Polski w Mölkky 2021 to cykl pięciu turniejów
rozegranych kolejno w Jeleniej Górze, Puszczykowie, Sztumie,
Bojanowie i finał w Warszawie.
Zapraszamy na III Mistrzostwa Puszczykowa w Mölkky, które odbędą się 23 października 2021 r. Będzie to turniej drużynowy. Informację o turnieju pojawią się na grupie na stronie Facebook – „Mölkky Puszczykowo”, na której znajdą
Państwo informację o treningach i spotkaniach z Mölkky.

Puszczyki Puszczykowo

turniej piłki nożnej

25

września br. na orliku przy ulicy Jarosławskiej zorganizowany został turniej piłki nożnej OPEN. Do rywalizacji
stanęło pięć drużyn. W klasyfikacji końcowej na pierwszym
miejscu znalazły się „Sokoły Puszczykowo” przed „Las Palmas”
i „Oldboys Puszczykowo”. Kolejne miejsca zajęły drużyny EkoRondo i Młody KP Las. Wszystkie drużyny uhonorowane zostały pucharami. Wszystkim dziękujemy za udział, gratulujemy
zwycięzcom i zapraszamy na kolejne turnieje.

Joanna Hejnowicz/gł. specjalista ds. sportu
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Miasto
Puszczykowo
zaprasza na jesienny rajd

W

VI mistrzostwa puszczykowa w wakeboardzie

A

W kategorii Dzieci Puszczykowo pierwsze miejsce wywalczył Antek Janaszek, drugie Jakub Burzyński a trzecie Bartek Burzyński. Kategorię dziecięcą open rozdzielono na
dziewczynki i chłopców i pierwsze miejsce zdobyli Jessica Zaporowska oraz Jarek Sadliński, drugie Maja Kowalska i Bartek Sadliński a trzecie Aleksandra Szymanowska oraz Jak
Król- Costa.
W Puszczykowie na pierwszym miejscu stanęła Maja Sworowska, na drugim Basia Hoffmann a na trzecim Klaudyna
Janaszek. W kategorii OPEN wygrała Zuzanna Szymanowska, srebro zdobyła Agnieszka Szeja, a brąz Basia Nowacka.
Kategorię męską Puszczykowa wygrał niezwyciężony od kilku
lat Rafał Płaza, drugi był Tomasz Błaszyk a trzeci Antoni Cegłowski, który zaprojektował koszulki zawodników. Rafał jednak nie dał za wygraną i zdobył złoto również w męskiej kategorii open, a tuż za nim uklasyfikował się Mikołaj Stankiewicz
i kolejno Tobiasz Rybaczewski.
Konkurencje „best trik” wygrał MOBY DICK w wykonaniu
Tobiasza Rybaczewskiego.
Po oficjalnym wręczeniu nagród i pamiątkowych dyplomów, ufundowanych przez sponsorów, uczestnicy bawili się do
rana przy rytmicznej muzyce Kulturalnego Towarzystwa. Ci
którzy zdecydowali się zostać do rana, mieli okazję zejść wspólne, przepyszne śniadanie przygotowane przez Wake City.
„Dziękujemy wszystkim za udział i do zobaczenia już zimą
w Czarnej Górze” - tak mówili prowadzący na zakończenie imprezy.
A więc… Do zobaczenia

D

rużyna dziewcząt obroniła tytuł Mistrzyń Polski Szkół Ponadpodstawowych podczas Ogólnopolskich zawodów w
szkolnej lidze lekkoatletycznej o Puchar Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Drużyna chłopców zajmuje 4 miejsce. Za najbardziej wartościowe wyniki zawodów w przeliczeniu na punkty nagrody

otrzymali: Julia Nobik, Jagoda Musielak, Bartosz Kowalski,
Jan Namysł.
Finał Ligi La odbywał się 18 -19.09.2021 w Kołobrzegu.
Brawa dla walecznych drużyn oraz ich trenerów, nauczycieli i wspierających Rodziców, Rady Rodziców LO
Puszczykowo, Dyrekcji Szkoły.

red

kajakiem na warcie

SPORT

Maja Sworowska

SPORT

by z przytupem zakończyć sezon letni, Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe po raz szósty SZÓSTY już zorganizowało Mistrzostwa Puszczykowa w Wakeboardzie, które odbyły
się 18 września 2021 w zaprzyjaźnionym wake parku Wake City
w Stęszewie, nad jeziorem Lipno.
Lista startujących rosła już od pierwszego dnia zapisów,
zarówno w kategorii Puszczykowskiej, Dziecięcej jak i Open –
gdzie znaleźli się wszyscy przyjaciele naszego miasta.
Zawodnicy zaczęli zjeżdżać się już od 8 rano, aby odebrać
pakiety startowe z biura zawodów. Około 10 sędziowie dokładnie omówili regulamin, zasady oraz formułę zawodów.
Delikatny chłód i mżawkę przegoniła energetyczna muzyka
oraz kibice, którzy wraz z prowadzącym dopingowali wszystkich uczestników gorącymi oklaskami i okrzykami. Po krótkiej
rozgrzewce rozpoczęła się rywalizacja wśród dzieci. Następnie,
na wodę wskoczyły kobiety z Puszczykowa, a później Przyjaciółki Miasta, z którymi wystartowały również dwie mieszkanki
z najwyższą liczbą punktów. Podobnie było przy kategorii męskiej, z tym, że do ogólnej kategorii miało szansę dostać się
trzech mieszkańców Puszczykowa. Na końcu sędziowie ogłosili listę osób, które zakwalifikowały się do kategorii „best trick”
czyli konkurencji polegającej na zaprezentowaniu najbardziej
skomplikowanego i spektakularnego triku. W trakcie trwania
zawodów można było skorzystać ze strefy showroom, gdzie
można było kupić personalizowane koszulki, sukienki dla Małych Księżniczek, biżuterię i ciepłe, ręcznie robione czapki.
Około 17.00 wszystko było już jasne i organizatorzy rozpo
częli ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród ufundowanych przez sponsorów.

LO Puszczykowo mistrzem polski

18

września br. odbył się ostatni w tym roku i bardzo już
jesienny spływ kajakowy. Tym razem zaproponowaliśmy
trasę Śrem-Radzewice. Z Puszczykowa do Śremu uczestników
zawiózł autokar. Zwodowaliśmy się przy w miarę ustabilizowanej pogodzie. Jednak kilka minut po godzinie 10tej, kiedy
wszystkie kajaki były już na wodzie, Śrem postanowił nas przywitać rzęsistym deszczem. Sprawdziły się peleryny, folie, gąbki,
a nawet mała różowa parasolka małej Małgosi. Przez dwie godziny już tylko mżyło, ale tuż przed Portem Radzewice, na pożegnanie dostaliśmy w prezencie jeszcze jedną ulewę. Czekał
już na nas autokar, który bezpiecznie zawiózł nas do Puszczykowa. Bardzo dziękujemy dzielnym kajakarzom za udział i za
uśmiech. Do zobaczenia za rok.

Joanna Hejnowicz/główny specjalista ds. sportu

BRYDŻYŚCI ZAPRASZAJĄ
We wrześniu wznawiło spotkania „Brydżowe kółko”, działające przy puszczykowskim Centrum Animacji Kultury. Wszyscy chętni będą mile widziani we wtorki i piątki o godzinie 16-tej w Willi „Mimoza” przy ulicy Poznańskiej 26. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 733 333 830 (Piotr).
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KANDYDACI NA RADNEGO W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

