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e wrześniu w naszym mieście odbyło się wiele wydarzeń, które warto raz jeszcze przypomnieć.
Rozpocznę od 3. Rowerowego Rajdu Retro, który miałem
zaszczyt otworzyć. Było to kolejne wydarzenie związane
z jubileuszem 60-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Formuła tego rajdu zakłada udział w strojach z czasów,
do których on nawiązuje, a ja zawsze - był to przecież już nasz
trzeci rajd retro - jestem pod dużym wrażeniem inwencji
twórczej uczestników w kwestii doboru strojów. Na tych,
którzy nie jechali na bicyklach czekała bardzo miła niespodzianka – przejazd za peletonem w zabytkowym autobusie,
tzw. ogórku. Start i meta rajdu mieściły się na terenie boiska
lekkoatletycznego przy naszej hali widowiskowo-sportowej.
Barwny peleton z centrum miasta udał się do Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera, gdzie o wystawach
i eksponatach opowiadał Marek Oliwier Fiedler - wnuk słynnego podróżnika. Po powrocie na boisko uczestników rajdu
przywitała Orkiestra Dęta z Mosiny, a przed halą czekało wiele stoisk nawiązujących swoim klimatem do lat 60 i 70.
Zachęcam do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia, którą
publikujemy na str. 14 i 15.
Równie ciekawym wydarzeniem było Międzypokoleniowe
Pożegnania Lata, w tym roku zorganizowane w nowej formule. Bardzo aktywnie włączyli się w tę akcję nasi harcerze
z Ośrodka ZHP Puszczykowo im. Żwirki i Wigury, którzy przygotowali na tę okoliczność grę miejską. O tym, że to był pomysł trafiony w przysłowiową dziesiątkę może świadczyć
chociażby to, że startowe pakiety pobrało ponad 40 zespołów. Spacerując ulicami Puszczykowa można było zapoznać
się z organizacjami pozarządowymi działającymi w naszym
mieście. Uważam, że takie połączenie aktywnego wypoczynku - do przejścia było około 3 kilometrów - z możliwością zapoznania się z ofertą naszych organizacji to bardzo dobry
pomysł. Oczywiście nie zabrakło dodatkowych atrakcji. Na
mecie czekała grochówka z kotła, rozpalono ognisko, nad
którym można było upiec kiełbaski, znalazło się też coś słodkiego do kawy i herbaty (fotorelacja str. 6-7).
Mówiąc o przejawach aktywności społecznej zachęcam
gorąco wszystkich mieszkańców naszego miasta do uczestniczenia w kolejnej, siódmej już edycji puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przypominam, że w budżecie miasta
mamy na ten cel corocznie zarezerwowane 250 tys. zł
i to wyłącznie od Państwa zależy, na co zostaną przeznaczone
te pieniądze. W minionej edycji w kategorii miejskiej zwyciężył projekt „Modernizacja i rozbudowa boiska do buli i przystosowanie go do gry w Mölkky”, a w kategorii projektów
zielonych „ZIELONA SALA – altana do realizacji zajęć na świeżym powietrzu”. W tym roku projekty można składać
do 10 października, a głosowanie odbędzie się w terminie
od 21 listopada do 5 grudnia br. Od ubiegłego roku można
głosować na dwa projekty – na jeden projekt zielony i na jeden miejski. Jestem przekonany, że nie zabraknie pomysłów
na ciekawe projekty.
Po raz kolejny apeluję do wszystkich nowych mieszkańców naszego miasta o rozliczanie podatku PIT w Puszczykowie. W ostatnim czasie przeanalizowaliśmy wpisy do CEIDG
osób, które zamieszkały w Puszczykowie w 2021 r. Niestety
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okazało się, że 70% z nich nie dokonało aktualizacji adresu
miejsca zamieszkania w CEIDG co oznacza, że 40% ich podatku PIT zamiast trafić do budżetu Puszczykowa zasiliło budżet
innej gminy. Dlatego jeszcze raz gorąco proszę i zachęcam
wszystkich mieszkańców, którzy nie rozliczają jeszcze podatku PIT w naszym mieście, aby składając w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT za 2022 r., jako miejsce zamieszkania
wskazali Puszczykowo, a przedsiębiorcy dodatkowo zweryfikowali swoje wpisy w CEIDG pod kątem wpisanego w tej ewidencji adresu zamieszkania. To dla finansów Miasta fundamentalna sprawa, a każdy rozliczony tu PIT to dodatkowe
pieniądze, które będziemy mogli przeznaczyć m.in. na budowę dróg, chodników, oświetlenia oraz na oświatę, kulturę
i sport, czyli bardzo ważne dla mieszkańców zadania. W tym
roku ten apel ma jeszcze większe znaczenie, ponieważ rok
2023 będzie związany z szeregiem drastycznych podwyżek
m.in. cen energii, co rzecz jasna spowoduje znaczące zwiększenie wydatków miejskich. Dlatego każda przysłowiowa złotówka pozyskana z Państwa podatku PIT jest dla miasta tak
ważna.
W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że miejsce zamieszkania należy do danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym osób fizycznych - także tych prowadzących działalność gospodarczą. Adres ten jest podstawowym kryterium
ustalenia właściwości miejscowej urzędu skarbowego. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną rozlicza się z tytułu PIT zasadniczo w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania, a nie prowadzenia działalności gospodarczej.
Miejsca zamieszkania nie należy również utożsamiać z adresem zameldowania. Przyjmuje się, że miejscem zamieszkania
jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem
stałego pobytu. Każdy podatnik zgłasza zmianę miejsca zamieszkania we własnym zakresie. Przedsiębiorca wpisany
w CEIDG dokonuje aktualizacji za pośrednictwem CEIDG, ma
na to 7 dni od zmiany miejsca zamieszkania.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 44. SESJI rady miasta puszczY kowa PRZEPROWaDZoNEJ 27 IX 2022 R.
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UCHWAŁA NR413/22/VIII
w sprawie: udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
§ 1. Postanawia się o udzieleniu
w 2023 r. pomocy finansowej Powiatowi
Poznańskiemu w kwocie 23.410 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na
pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień w 2023 r.
§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia
pomocy finansowej, o której mowa w § 1,
określone zostaną w umowie zawartej
pomiędzy Miastem Puszczykowo a Powiatem Poznańskim.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 220 ust.
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.
1634 ze zm.) z budżetu miasta może być
udzielana pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego
w formie dotacji celowej.
W celu zapewnienia ochrony życia
i zdrowia, w związku z aktualnym brakiem
izby wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta
Puszczykowa, podjęcie uchwały jest uzasadnione.
UCHWAŁA NR 414/22/VIII
w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski
o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
w 2022 r.
§ 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 Maciej Krzyżański
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 415/22/VIII
w sprawie: określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2022/2023.

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki
paliwa, z podziałem na jego rodzaje,
w Mieście Puszczykowo na rok szkolny
2022/2023, w następującej wysokości:
1) Paliwa płynne:
a) etylina E-95 – 6,80 zł/litr,
b) olej napędowy – 7,07zł/litr.
2) Paliwo gazowe - gaz LPG – 3,30 zł/litr.
UCHWAŁA NR 416/22/VIII
w sprawie: nadania nazwy mostowi
położonemu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Rogalinek.
§ 1. Nadaje się mostowi, usytuowanemu nad rzeką Wartą, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Rogalinek nazwę Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego.
UCHWAŁA NR 417/22/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przekazanie działek zajętych pod
drogi.
§ 1. Wyraża się zgodę na wystąpienie
przez Burmistrza Miasta Puszczykowa
z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie na własność następujących
części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:
1) działka nr 1066/2 o powierzchni
1 159 m², obręb Puszczykowo, arkusz
mapy 9, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00002402/3,
2) działka nr 1066/4 o powierzchni
610 m², obręb Puszczykowo, arkusz mapy
9, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu,
Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr PO2P/00025402/0,
3) działka nr 1066/5 o powierzchni
547 m², obręb Puszczykowo, arkusz mapy
9, bez oznaczenia hipotecznego,
4) działka nr 1066/6 o powierzchni
127 m², obręb Puszczykowo, arkusz mapy
9, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu,
Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr PO2P/00002402/3.
§ 2. Działki nr: 1066/2, 1066/4, 1066/5
i 1066/6 przeznaczone są na realizację zadań własnych Miasta Puszczykowa,
tj. utrzymanie dróg gminnych oraz organizację ruchu drogowego.
Uzasadnienie: Wymienione w uchwale działki, stanowiące części ulicy Poznańskiej, pomiędzy Rondem Franciszka Heigelmanna a ulicą Wysoką - nie zostały
ujęte w spisach inwentaryzacyjnych przekazywanych Wojewodzie Wielkopolskie-
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mu w 2005 r., w związku z czym do regulacji ich stanu prawnego znajduje zastosowanie przepis art. 5 ust. 4 ustawy z dnia
10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o samorządzie terytorialnym
i o pracownikach samorządowych określające, że gminie na jej wniosek, może
być także przekazane mienie ogólnonarodowe (państwowe) inne niż wymienione
w ust. 1-3, jeżeli jest ono związane z realizacją jej zadań.
Do zadań gminy należy między innymi
zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie prowadzenia dróg i ulic gminnych.
Działki wymienione w uchwale spełniają ten warunek, gdyż są częściami drogi gminnej.
UCHWAŁA NR 418/22/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej
w Puszczykowie w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich.
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie części
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, o powierzchni około
10 m², wskazanej na załączniku graficznym,
stanowiącym integralną część niniejszej
uchwały, oznaczonej ewidencyjnie jako
działka nr 933 o całkowitej powierzchni
0,0600 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy
8, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare
Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00106926/1.
Uzasadnienie: Właścicielka nieruchomości położonej w Puszczykowie przy
ul. Powstańców Wielkopolskich zwróciła
się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nabycie części miejskiej działki nr 933, przylegającej do jej posesji. Część działki

nr 933 będąca przedmiotem niniejszej
uchwały nie może być zagospodarowana
jako odrębna nieruchomość.
Zgodnie z Uchwałą Nr 208/13/VI Rady
Miasta Puszczykowa z 23 kwietnia 2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Puszczykowie w rejonie
ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej,
obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8 - część
działki nr 933, będąca przedmiotem niniejszej uchwały przeznaczona jest pod
teren dróg wewnętrznych, oznaczony
symbolem 5 KDW.
W związku z tym, że przedmiotowa
część nieruchomości nie stanowi drogi
publicznej, a jedynie część drogi wewnętrznej nieprzelotowej, ani nie jest
przeznaczona na inne cele publiczne,
podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.
UCHWAŁA NR 419/22/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały
nr 5/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie
powołania Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu.
§ 1. W Uchwale Nr 5/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018
r. w sprawie powołania Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu, zmienionej Uchwałą
nr 12/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 listopada 2018 r. oraz Uchwałą
nr 250/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 marca 2021 r., zmienia się treść
§ 1, który otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołuje się Komisję Edukacji,
Kultury i Sportu w składzie:
1) Przewodniczący Komisji:
- Maciej Krzyżański
2) Członkowie Komisji:

- Elżbieta Czarnecka
- Mariusz Frąckowiak
- Ewa Michałek-Ciechomska
- Krzysztof Paszkowski
- Piotr Płóciennik
- Filip Ryglewicz
- Ryszard Teuschner.
UCHWAŁA NR 420/22/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały
nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie
powołania komisji opiniującej wnioski
o przyznanie wyróżnień honorowych.
§ 1. W Uchwale Nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018
r. w sprawie powołania komisji opiniującej
wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych, zmienionej Uchwałą Nr 14/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 r. oraz Uchwałą Nr 253/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca
2021 r., zmienia się treść § 1 ust. 1, który
otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Powołuje się komisję opiniującą wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych w składzie:
1) Przewodniczący Komisji:
Tomasz Potocki
2) Członkowie Komisji:
- Elżbieta Czarnecka
- Mariusz Frąckowiak
- Maciej Krzyżański
- Filip Ryglewicz.”
Uzasadnienie: W związku z rezygnacją radnego Krzysztofa Paszkowskiego
z członkostwa w komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych,
podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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UCHWAŁA NR 412/22/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały
nr 209/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
§ 1. W Uchwale Nr 209/20/VIII Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r.:
1) zmienia się § 2, który otrzymuje
nowe następujące brzmienie:
”§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa
w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji
celowej ze środków budżetu na 2021 rok,
w wysokości 159.782,72 zł; na 2022 rok
w wysokości 162.179,46 zł; na 2023 rok
w wysokości 226 324,00 zł.”.
2) zmienia się § 3 który otrzymuje
nowe następujące brzmienie:
”§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia
pomocy, o której mowa w § 1 zostaną
określone w umowie oraz aneksach zawartych pomiędzy Miastem Puszczykowo
a Województwem Wielkopolskim.”.
§ 2. Pozostała treść uchwały
nr 209/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 października 2020 r. pozostaje
bez zmian.
Uzasadnienie: W dniu 8 października 2020 r. Województwo Wielkopolskie,
Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz
gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej, w tym Miasto Puszczykowo, zawarły porozumienie w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do
uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego
w transporcie kolejowym na Linii komunikacyjnej: Poznań Główny - Kościan, Kościan - Poznań Główny. Zgodnie z zawartym porozumieniem, które miało charakter intencyjny, powiaty oraz gminy zadeklarowały partycypację finansowania
połączeń kolejowych na ww. linii komunikacyjnej. W oparciu o zapisy porozum i e n i a zo s t a ł a p o d p i s a n a u m o w a
DT/III/121/2021 z dnia 18.02.2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na
realizację przedmiotowego zadania.
Umowa ta wskazywała koszty udzielanej
dotacji przez Miasto Puszczykowo, w poszczególnych latach. Pismem z dnia
05.08.2022 Samorząd Województwa
Wielkopolskiego wystąpił do Miasta
o zwiększenie wysokości dotacji celowej
na rok 2023. Zmiana ta wynika ze wzrostu kosztów realizacji pracy eksploatacyjnej.

wrześniowe posiedzenia komisji rady miasta
13 września
Komisja Rewizyjna
1. Kontrola inwestycji pn. Budowa ul. Tulipanowej wraz z budową kanalizacji
deszczowej.
2. Sprawy bieżące.

19 września
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
1. Omówienie i zaopiniowanie uwag do
projektu mpzp dla terenów położonych
w Puszczykowie w rejonie ulic: Libelta,
Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczyko-

wo, arkusze 13, 15, 16, 17 oraz obręb
Niwka, arkusze: 1, 2, 3.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące (m.in. kwestia rozwiązań komunikacyjnych w rejonie ul. Mocka
i Niwka Stara).

SESJA W PAŹDZIERNIKU
Informujemy, że 45. sesja Rady Miasta Puszczykowa odbędzie się 25.10.2022 r. o godz. 17.00. Zachęcamy do śledzenia
transmisji z obrad w Internecie pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja.
Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń komisji Rady Miasta i terminy dyżurów radnych znajdują się na tablicach
ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Miasta: www.puszczykowo.pl. Informacje można też uzyskać pod tel. 61 898
37 34 lub e-mailem: biurorady@puszczykowo.pl.
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Międzypokoleniowe pożegnanie lata 2022

P

sięwzięcia. Były to: Związek Harcerstwa Polskiego, Klub Piłkarski LAS Puszczykowo, Ochotnicza Straż Pożarna Puszczykowo,
Klub Puszcza, Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych
„Kości”, Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich, Fundacja PARK, Stowarzyszenie
Puszczykowo-Chateaugiron oraz Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów.
W szczególny sposób chcieliśmy podziękować firmie Piekarnia-Cukiernia Nowaczyk z Dopiewa za ufundowanie kultowych rogalików z powidłami.

SAMORZĄD

Katarzyna Nowak-Śronek
referat promocji, kultury i turystyki

SAMORZĄD

o dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, 11 września „Międzypokoleniowe pożegnanie lata” wróciło do
Puszczykowa. W tym roku zmieniliśmy trochę formułę całego
wydarzenia. Tym razem organizacje pozarządowe wspólnie
zorganizowały grę terenową. Jej trasę poprowadzono ulicami
naszego miasta. Po pokonaniu liczącej około 3 kilometrów
trasy uczestnicy spotkali się na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej, gdzie na wszystkich czekała przepyszna grochówka, kiełbaski, które można było piec nad ogniskiem, gorąca kawa z rogalikiem oraz inne atrakcje w postaci
gier i zabaw plenerowych takich jak: Mölkky, cymbergaj,
longboardy oraz trampolina.
Trzeba podkreślić, że główną ideą imprezy jest integracja
oraz współpraca puszczykowskich organizacji przy realizacji
wspólnego wydarzenia. Głównym organizatorem imprezy
były puszczykowskie organizacje pozarządowe oraz Miasto
Puszczykowo.
Impreza była skierowana do całych rodzin, młodzieży, seniorów, grup szkolnych, jednym słowem wszystkich osób, które chciałyby poznać działalność organizacji pozarządowych
oraz miło spędzić czas.
Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim organizacjom, które aktywnie włączyły się w przygotowanie tego przed-

STWÓRZ Z NAMI ZDROWE I PRZYJAZNE MIASTO WEŹ UDZIAŁ W BADANIU

O

statnie lata przynoszą dynamiczne i zaskakujące zmiany.
Skutkują one koniecznością opracowania i wdrożenia
nowoczesnego modelu miasta odpornego na kryzysy i zagrożenia.
Służy temu realizowany przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, we
współpracy z naszym Urzędem, projekt Narodowego Centrum
Nauki pt. „Miasto odporne na stres w warunkach pandemii (Covid-19)”.
Weź udział w ankiecie dostępnej na stronach:
►http://miastoodpornenastres.pl/ankieta;
►www.miastoodpornenastres.amu.edu.pl;
►skanując smartfonem znajdujący się ponieżej kod QR.
Pomóż nam poznać potrzeby, priorytety i obawy mieszkań-

6
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ców, by stworzyć zdrowe, bezpieczne, przyjazne i atrakcyjne
środowisko życia w mieście.
Po wypełnieniu ankiety zapraszamy również do udziału
w całkowicie bezpiecznych i nieinwazyjnych badaniach poziomu kortyzolu (hormonu stresu) w organizmie (badania fizjologiczne). Wyniki tych badań pozwolą ustalić poziom stresu, jakiemu ulegają mieszkańcy miasta, a następnie zaplanować
przestrzeń miejską przyjazną dla Mieszkańców.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.miastoodpornenastres.amu.edu.pl.
UWAGA! Dla osób zakwalifikowanych do badań fizjologicznych przewidziane jest wynagrodzenie w formie bonów
Sodexo o wartości 300 zł.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

7
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rosną mury budynku komunalnego

10-lecie Przedszkola Chatka Kubusia Puchatka

E

G

kipy budowlane z firmy NOR-BUD wznoszą już mury piętra
budynku komunalnego przy ul. Nadwarciańskiej.
Wielorodzinny obiekt realizowany jest na terenie miejskim za remizą strażacką, gdzie przed laty miała swoją siedzibę firma Eko-Rondo. Będzie to dwupiętrowy budynek z mieszkalnym poddaszem użytkowym. Łącznie zaplanowano w nim
10 mieszkań.
Zgodnie z kosztorysem budynek kosztować będzie
ok. 3,8 mln zł. Z budżetu Miasta (łącznie z kosztami dokumentacji) na ten cel zostanie przeznaczonych około 827 tys. zł.
Reszta, czyli 2,96 mln zł to dofinansowanie, które Miasto pozyskało z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego.

red.

trwają prace na ulicy powstańców wielkopolskich
akład Robót Drogowych Marek Dachtera rozpoczął prace
przy budowie ulicy Powstańców Wielkopolskich. Zakres
prac obejmuje budowę tej ulicy na odcinku od skrzyżowania
z ul. Magazynową do skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego
(wraz z kanalizacją deszczową). Projektant przewidział tam
jezdnię o szerokości 5 metrów i chodniki o szerokości 2 m.
Powstaną też zjazdy na posesje. Jezdnia, chodniki oraz zjazdy
zostaną wykonane z kostki betonowej typu pozbruk.
Miasto zapłaci za prace 1.187.391 zł, a wykonawca ma
4 miesiące na ich realizację. Przypominamy, że w tym postępowaniu wykonawca został wyłoniony w negocjacjach. Burmistrz zorganizował je, ponieważ wszystkie z pięciu ofert,
które wpłynęły w postępowaniu, przekraczały środki zarezerwowane w budżecie Miasta na realizację tej inwestycji.

rym moglibyśmy pomieścić się z całą naszą społecznością i rodzicami np. podczas występów, które przygotowujemy z różnych
okazji. Stąd pomysł na rozbudowę. Byłaby to jednocześnie swego rodzaju sala gimnastyczna dla naszych dzieci. Teraz eksploatujemy maksymalnie pobliskiego Orlika, jednak przy niesprzyjającej pogodzie już tam ćwiczyć i bawić się nie można – dodaje.
K. Przybylska.
Niepubliczne Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka” powstało w styczniu 2010 r. przy ul. Jarosławskiej jako punkt
przedszkolny. Po dwóch latach działalności okazało się, że
brakuje miejsc. Jednak właśnie w tym roku Miasto po konkursie zdecydowało się wydzierżawić budynek na ul. Niepodległości 14, w którym wcześniej także działało przedszkole.
W tym czasie w przedszkolu rozpoczęła się realizacja projektu
unijnego „W Przedszkolu Kubusia uśmiechnięta dzieci buzia”.
Oferta została poszerzona o zajęcia sportowe: naukę pływania, jazdę na nartach i grę w tenisa. Po dwóch latach program
unijny się skończył, a nadrzędny cel naszej działalności pozostał, każdego dnia dbamy o to, by dzieci w przedszkolu były
zadowolone, bezpieczne i uśmiechnięte.
Placówka uzyskała Certyfikat PRZEDSZKOLE ROKU 2017
i 2018.
Obecnie do przedszkola uczęszcza 70 dzieci w trzech grupach: 3-latków, 4-5-latków oraz 6-latków.

red.

OŚWIATA

INWESTYCJE

Z

warno i wesoło było 24 września na dziedzińcu Niepublicznego Przedszkola Chatka Kubusia Puchatka, działającego przy ul. Niepodległości 14 w Puszczykowie. Wszystko
z okazji okrągłego jubileuszu 10-lecia istnienia placówki.
Wychowankowie obecni i absolwenci świetnie się bawili,
a atrakcji przygotowanych przez właścicieli i grono pedagogiczne nie brakowało. Na dziedzińcu stanęła dmuchana zjeżdżalnia, pani animatorka zapraszała do różnych zabaw, olbrzymim zainteresowaniem cieszyło się stoisko z „tatuażami”,
a po wyczerpujących zabawach na wszystkich, bo dzieci przyszły przecież z rodzicami czy dziadkami, czekały pyszności
z grilla i słodkie. Dzień wcześniej ze słodyczami i prezentami
u przedszkolaków byli burmistrz Andrzej Balcerek oraz wiceburmistrz Władysław Ślisiński.
- Spotkaliśmy się, żeby świętować 10-lecie powstania naszego przedszkola. Mówiąc do rodziców wspominałam jak
10 lat temu burmistrz ogłosił konkurs, do którego przystąpiło
12 chętnych. Przeszliśmy pomyślnie przez 3 etapową weryfikację i tak już od dekady cieszymy się, że możemy działać w Puszczykowie – mówi Katarzyna Przybylska, dyrektor i właściciel
przedszkola.
Jak powiedziała nam pani Katarzyna, w planach mają rozbudowę placówki o aulę, która także będzie mogła pełnić
funkcję sali gimnastycznej.
- Obecnie nie mamy takiego dużego pomieszczenia, w któ-

red.

kolejny etap prac na ulicy radosnej i Fiołkowej

N

a budowie ulic Radosna i Marii Konopnickiej wykonawca
położył już kanalizację deszczową, a także ułożył chodniki.
Zadanie realizuje Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska z Rogalinka. Po zakończeniu robót ul. Radosna na odcinku ok. 180 m zyska nową nawierzchnię, zjazdy i chodnik.
Natomiast na ul. Konopnickiej prace trwają na ponad dwukrotnie dłuższym odcinku (371 m). Także w ramach tego zadania
powstanie kanalizacja deszczowa. W przypadku tej ulicy zostaną również wykonane zjazdy i chodnik, a na końcu zaplanowano nawrotkę. Zakończenie budowy planowane jest na listopad
tego roku. Na realizację budowy ul. Radosnej, Puszczykowo
uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi

Ulica Radosna

10

ok. 555 tys. zł, a przyznane dofinasowanie to 50% kosztów
kwalifikowanych.
Budowa ulicy Fiołkowej także otrzyma wsparcie z tego samego funduszu. Wykonawcą tej inwestycji jest firma YOCAM.
W ramach tego zadania ulica zyska nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz obustronne chodniki z kostki betonowej.
Z tego samego materiału będą też zjazdy na posesje.
Na ul. Fiołkowej zamontowane zostaną dwa płytowe progi
zwalniające z czerwonej kostki betonowej. W zakres robót
wchodzi także budowa kanalizacji deszczowej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.162.965 zł. Dofinansowanie wynosi
50% kosztów kwalifikowanych. Zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2022 roku.

red.

Ulica Fiołkowa
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serce nakrętek dla antka

R

ada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie ufundowała w 2021
roku pierwsze w Puszczykowie serce na nakrętki. Oprócz walorów ekologicznych (recycling), serce pełni jeszcze jedną funkcję. Tuż po ogłoszeniu informacji i fotorelacji w mediach społecznościowych, zgłosiła się do nas rodzina, która była zainteresowana odbieraniem nakrętek. Okazało się, że nakrętki trafiają do Antka, dziecka z licznymi wadami genetycznymi, wymagającego ciągłej, intensywnej rehabilitacji. Od kwietnia

Dzień kropki w Jedynce

ubiegłego roku wydaliśmy rodzicom Antka ponad 140 worków
z nakrętkami. Dzięki temu chłopiec może w większym zakresie
realizować swoją rehabilitację. Ze względu na obniżoną odporność i inne ograniczenia zdrowotne nie może być jeszcze gościem w naszej szkole, ale mamy nadzieję, że wkrótce będzie
taka okazja do spotkania w „dwójce”.
Po rozmowach z mamą zostały nam w głowie takie jej słowa: „W związku z chorobą naszego syna wołam o pomoc ludzi
o dobrym i ciepłym sercu. Nie tracę nadziei i nie poddaję się –
nie mogę i nie chcę. Żyję nadzieją, że rehabilitacja i ciągłe ćwiczenia mogą pomóc synowi”.
Antek jest podopiecznym różnych fundacji, m.in. Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” i Potrafię Więcej.
Jesteśmy dumni, że możemy Antka w ten sposób wspierać.

D

zień kropki to święto kreatywności, odwagi, wiary we własne możliwości i odkrywania talentów. W naszej szkole już
po raz kolejny obchodziliśmy ten dzień.
Każda dziewczynka i chłopiec, jak również nauczyciele ubrani byli w stroje w kropki. Wszystkie klasy począwszy od naj-

młodszych dzieci z oddziałów przedszkolnych po najstarsze
z klas ósmych bawiły się wesoło w tym dniu, malując kropkowe
prace plastyczne oraz wykonując karty pracy, w których królowała kropka.
Niech to święto kreatywności rozwija się w nas codziennie!

Agnieszka Sibilak/Joanna Konieczna

OŚWIATA

OŚWIATA

Maciej Kubacki

zerówki w świetlicy

sprzątanie świata

uczniowie dwójki sprzątali świat

„W

szystkie śmieci nasze są” pod tym hasłem odbyła się
tegoroczna akcja sprzątania naszej planety Ziemi.
W akcję zaangażowała się również nasza szkoła. Wszyscy
uczniowie, ci najmłodsi, jak i najstarsi brali udział w sprzątaniu
terenu wokół szkoły, jak również pobliskiego lasu oraz miasta

Początek roku szkolnego w świetlicy szkolnej dzieci
z zerówki rozpoczęły od przywoływania wakacyjnych wspomnień oraz krótkiego teatrzyku kukiełkowego o władcy Morza Bałtyckiego - Neptunie. Następnie dzieci wykonały pracę
plastyczną o tematyce morskiej.

Katarzyna Socha i Elżbieta Kuleszewicz
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Puszczykowa. Z ogromną ochotą dzieci z Jedynki zbierały śmieci i wrzucały je do przeznaczonych do tego worków.
Cieszymy się, że młodzi tak dbają o naszą planetę i wierzymy, że dzięki nim Ziemia ma szansę na lepsze jutro.

Agnieszka Sibilak/Joanna Konieczna

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 rokrocznie włącza
się w akcję Sprzątania świata. Nie inaczej było w tym roku.
Zaopatrzeni w rękawiczki i worki uczniowie zebrali wiele
kilogramów śmieci, które już nie zalegają na naszych terenach zielonych, ale trafiły na wysypisko. Na zdjęciach uczniowie klsa 1-3.

SP nr 2
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KULTURA

KULTURA
14
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3. Rowerowy Rajd Retro

P

o trzech latach powróciliśmy z rowerowym rajdem
retro. W związku z obchodami 60-lecia nadania naszemu miastu praw miejskich zdecydowaliśmy, że tematem przewodnim będą właśnie lata 60.

Zaczęliśmy od wynajęcia autobusu Jelcz 043, czyli popularnego
niegdyś „ogórka”. A że pogoda zapowiadała się nieszczególna, zaproponowaliśmy tym osobom, które obawiały się deszczu, aby trasę
rajdu przejechały właśnie autobusem. Trzeba przyznać, że wzbudziło to zainteresowanie wielu uczestników. Tradycyjnie przystanęliśmy w Muzeum Arkadego Fiedlera, gdzie Marek Oliwier Fiedler
oprowadził nas, racząc wszystkich wspaniałymi opowieściami
o Dziadku Arkadym, Babci Marii, wyprawach, historii i literaturze.
Gdy wróciliśmy na teren sportowy przy hali widowiskowo-sportowej przywitała nas Orkiestra Dęta z Mosiny, która dała piękny
koncert pod batutą p. Macieja Kubackiego. A na uczestników rajdu
i na wszystkich innych, którzy przybyli na piknik retro czekało wiele
atrakcji: karuzela wenecka, wystawa rowerów z Mobilnego Muzeum
Rowerów, samochody retro z Automobilklubu Wielkopolskiego,
traktor z kolekcji Państwa Romanowskich, „garbus” p. Mikołaja Rybczyńskiego, saturator z wodą sodową, bar MIŚ, gdzie można było
zjeść parówkę z wody, mortadelę panierowaną i pishingera. Podawano herbatę parzoną z esencji, stoły przystrojono ceratą w biało-czerwoną kratkę, a na stołach królowały „musztardówki” z goździkami. Dzięki Cukierni Piekarni Jacka Błaszkowiaka wszyscy mogli
skosztować darmowej pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem.
Dzieci mogły spróbować gry w kapsle, gumę i skakankę, zrobić
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wielkie bańki mydlane i pojeździć rikszą. Każdy mógł też skorzystać
z kursu autobusem „ogórkiem”, który kilkakrotnie przejechał przez
nasze miasto.
W hali można było też obejrzeć wystawę mody z lat 60. prosto
z salonu „Retromanii”. Wystawiono tam również unikatową koszulkę, zaprojektowaną z okazji 60-lecia miasta przez firmę B.C.M. Nowatex, którą nadal można zamówić bezpośrednio u producenta.
Grupa fascynatów z Projektu MIŚ zaprezentowała wiele strojów
z epoki oraz zaprosiła gości do sklepiku z czasów PRL oraz na misiową ściankę zdjęciową.
Podczas całego pikniku przeboje z lat 60. grały zespoły z mosińskiego mollDdur`u, zaś na wielkiej tablicy przy wejściu można było
obejrzeć zdjęcia osób, „których nie obsługujemy” .Uczestnicy, którzy
opłacili wpisowe w pakietach znaleźli koszulki z motywem przewodnim rajdu, wodę sodową, kupony do baru MIŚ oraz pieczywo chrupkie od naszego kolejnego sponsora – firmy „Tovago”, a także gadżety ufundowane przez Powiat Poznański. W konkursach przeprowadzonych podczas pikniku można było wygrać sprzęt sportowy firmy
Shimano oraz koszulki firmy B.C.M. Nowatex.
Przedsięwzięcie patronatem objęły TVP3 Poznań, Poznański
Prestiż, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Wielkopolska
Organizacja Turystyczna, nasz głos poznański, Powiat Poznański
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Wszystkim organizacjom, sponsorom, patronom, partnerom
i współpracownikom składamy serdecznie podziękowania za wsparcie naszej imprezy. Do zobaczenia za rok!

Joanna Hejnowicz/gł. specjalista ds. sportu
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a w sercu ciągle maj...

„A
ZAPISY NA ZAJĘCIA W BM CAK NA 2022/2023
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Sala taneczna
10.30-11.30
Gimnastyka
kompensacyjna

Sala taneczna
10.00-11.00
Zdrowy kręgosłup

Sala językowa
9.00-10.15
Język angielski
(J.Krakowska)

Sala językowa
9.30-10.45
Język angielski
(Oskar)

Sala taneczna
9.00-10.00
Gimnastyka
kompensacyjna

10.20-11.35
Język angielski
(J.Krakowska)

10.45-12.00
Język angielski
(Oskar)

10.00-11.00
Gimnastyka
kompensacyjna

Sala taneczna
9.00-10.00
Gimnastyka
kompensacyjna

Sala taneczna
9.00-10.00
Ćwiczenia
psychofizyczne

Sala językowa
(mała)
10.00-11.30
Język niemiecki

10.30-12.00
Warsztaty taneczne

10.05-11.05
Ćwiczenia
psychofizyczne

11.40-13.10
Język niemiecki

Sala językowa
9:30-10:45
Język hiszpański
(Oskar)
10:45-12:00
Język hiszpański
(Oskar)

Sala językowa
(mała)
10.30-13.00
Warsztaty
fotograficzne

KULTURA

12.00-13.15
Język angielski
(Oskar)

W trakcie Powiatowego Dnia Seniora, każdy uczestnik mógł
skorzystać z indywidualnej porady dietetyka, psychologa czy
kosmetologa. Do dyspozycji gości byli również ratownicy medyczni. Przygotowano także część artystyczną, a swoje programy zaprezentowały m.in. chór Melodia oraz Zespół Pieśni
i Tańca Wiwaty. Była też prelekcja na temat historii Jerzykowa
i Biskupic oraz stoiska z rękodziełem. Jak zwykle podczas tego
typu imprez organizatorzy przygotowali liczne konkursy, zabawy i ciepły posiłek z grochówką na czele.

Włodzimierz Kędzierski / Przewodniczący PZERII.

11.15-12.30
Język angielski
(Oskar)

INFORMACJE

11.30-12.30
Gimnastyka
kompensacyjna

11.15-12.15
Zdrowy kręgosłup

w sercu ciągle maj…” – pod takim właśnie hasłem w Jerzykowie (gm. Pobiedziska) odbył się Powiatowy Dzień
Seniora. W spotkaniu uczestniczyło około 150 osób z okolic
Poznania. Wśród zaproszonych gości znalazła się także delagacja seniorów działająca w puszczykowskim oddziale Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Celem imprezy, rzecz jasna oprócz wyśmienitej zabawy,
była przede wszystkim integracja środowiska. Tym bardziej, że
do Jerzykowa przyjechali przedstawiciele ze wszystkich gmin
powiatu poznańskiego.

Sala tradycji
11.15-12.45
Warsztaty wokalne

Zajęcia dla dzieci w bibliotece

O

d początku września do naszej biblioteki wróciły zwykłe
zajęcia i aktywności. Powróciła znana i lubiana przez najmłodszych Czytelników Kraina Książek. Są to cotygodniowe
zajęcia czytelniczo-plastyczne, z elementami logorytmiki, kierowane do dzieci od 3 roku życia. Od tego sezonu zajęcia odbywają się w budynku biblioteki przy ul. Rynek 15. Inną biblioteczną propozycją dla dzieci są Małe Opowieści. Na te comiesięczne spotkania z bajkami, baśniami zapraszamy kilkuletnich
Czytelników i ich opiekunów. Podczas Małych Opowieści poznajemy przeczytaną lub opowiedzianą przez prowadzącą
książkową historię, a później wspólnie bawimy się w gry zręcznościowe, ćwiczymy refleks, słuch, spostrzegawczość, pamięć,
a nawet równowagę. Spotkanie kończy relaksacja, pozwalająca
odetchnąć po intensywnej zabawie. Wraz z wrześniem wróciły
też nasze lekcje biblioteczne. Spotkaliśmy się już z kilkoma klasami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich
w Puszczykowie. Uczniowie i uczennice podczas zajęć poznali
ciekawe fakty z historii Puszczykowa, mieli też okazję obejrzeć
wystawę poświęconą sportowej historii naszego miasta.
Wszystkie chętne klasy i grupy przedszkolne z radością zapraszamy na lekcje biblioteczne o różnorodnej tematyce. Wszystkie zajęcia dla szkół i przedszkoli są nieodpłatne. Wykorzystane
podczas nich materiały to zasoby biblioteki, a także dary Czy-
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telników, za które serdecznie dziękujemy, Szczególne podziękowania kierujemy do pani Wity Piaseckiej, dzięki której nasze
zajęcia możemy wzbogacić o miły upominek dla uczestników.
Dziękujemy.
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medal od WOŚp

Program szczepień przeciwko grypie

S

ztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Puszczykowie, działający przy Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz
Centrum Animacji Kultury, otrzymał certyfikat i medal 30-lecia
WOŚP. Medal dedykujemy wszystkim naszym Wolontariuszom,
Opiekunom, Sponsorom, Darczyńcom, Placówkom Oświatowym, Członkom Sztabu, Mieszkańcom Puszczykowa i Wszystkim którzy na przestrzeni lat pomagali w organizacji kolejnych
Finałów.
Już dzisiaj zapraszam do udziału w 31. Finale WOŚP w dniu
29 stycznia 2023 r.
BMCAK

M

etropolia Poznań, do której należy Puszczykowo, zaprasza do skorzystania z programu szczepień przeciwko
grypie.
Program daje możliwość BEZPŁATNEGO zaszczepienia się
przeciw grypie wszystkim osobom w wieku 50 - 64 lat oraz
osobom w wieku 25 - 49 lat, które wykonują zawody wymagające kontaktu z ludźmi.
W obrębie metropolii Poznań znajdziecie Państwo 11
punktów szczepień, w tym:
►w Poznaniu przy ul. Straży Ludowej 37,
►w Koziegłowach przy ul. Piłsudskiego 3,

►w Buku przy ul. Dworcowej 44,
►w Śremie przy ul. Targowej 2,
►w Komornikach przy ul. Stawnej 7,
►w Konarzewie przy ul. Poznańskiej 19,
►w Kórniku przy ul. Krasickiego 1,
►w Luboniu przy ul. Sikorskiego 3,
►w Pobiedziskach przy ul. Jagiełły 41,
►w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 29,
►w Skokach przy ul. Poznańskiej 2.
Więcej informacji: www.grypa-metropoliapoznan.pl.

puszczykowo wspiera in vitro

NIeodpłatna pomoc prawna

W

ielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji z siedzibą w Nowym Tomyślu informuje o nieodpłatnych usługach prawnych dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Nieodpłatna pomoc przysługuje osobie, która nie jest w stanie
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą,
niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
W Puszczykowie nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne
porady obywatelskie można otrzymać w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej, ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo w poniedziałki oraz czwartki w godzinach 11.00 - 15.00.

Fundacja powyższe działanie realizuje w związku z powierzeniem przez Powiat Poznański do realizacji zadania publicznego, w tym zadania z zakresu edukacji prawnej w ramach
prowadzonych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej.
Obowiązują zapisy : tel. 61 8410 797 lub 572 157 488
e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl
https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

nauka języka
francuskiego

iasto Puszczykowo dołączyło do grona samorządów dofinansowujących procedury zapłodnienia pozaustrojowego. 19 września br. podpisana została umowa na realizację
„Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą
zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023”. W tegorocznym
budżecie Miasta zabezpieczono kwotę 50.000 zł, co pozwoli
na dofinansowanie 10 procedur zapłodnienia pozaustrojowego.
Każda para, która zakwalifikuje się do programu, otrzyma maksymalne dofinansowanie do 5.000 zł. Kwota ta jest
przeznaczona na jedną procedurę i może być niższa jeśli nie
zostaną wykonane wszystkie usługi medyczne przewidziane
w programie. Każda para może skorzystać z 3 (maksymalnie)
prób zapłodnienia pozaustrojowego – warunkiem jest dostępność miejsc oraz kolejna pozytywna kwalifikacja medyczna.
Aby zgłosić się do Programu - kobieta i mężczyzna - muszą spełniać następujące wymagania:
1. W dniu zgłoszenia muszą mieć ukończone 25 lat, a kobiety - nieukończone 40 lat według daty urodzenia.
2. Muszą mieszkać na terenie województwa wielkopolskiego, na terenie: Miasta Puszczykowa, tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie danej gminy lub powiatu
województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu i/lub
mieszkającymi, zameldowanymi i rozliczającymi podatek dochodowy za poprzedni rok w danej gminie lub powiecie.
3. Muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie,

Stowarzyszenie Puszczykowo – Chateaugiron
jak co roku zaprasza na sponsorowany przez
Urząd Miasta kurs języka francuskiego.
Le kc j e o d by w a j ą s i ę r a z w t y g o d n i u
od 19 września w willi „Mimoza”.
Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 604 578 496.
Małgorzata Derengowska

OSP Puszczykowo z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
organizują jesienną zbiórkę krwi

Serdecznie zapraszamy!
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że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym
charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie
uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat.
4. Musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją
medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.
W Programie mogą wziąć udział osoby, które spełniły
wszystkie kryteria w nim wskazane.
O kwalifikacji do Programu będzie decydował lekarz
w oparciu o wskazania medyczne.
Zainteresowani uczestnictwem w programie mieszkańcy
Miasta mogą zgłaszać się do Kliniki leczenia niepłodności InviMed mieszczącej się w Poznaniu przy ul. Abp A. Baraniaka 88 E.
Informacje na temat Programu można uzyskać dzwoniąc na Infolinię: 500 900 888 lub wysyłając pytania na adres: invimed@invimed.pl.
Dokładne szczegóły kwalifikacji do Programu znajdują się
na stronie: tiny.pl/wt5l7

październik 2022

Krew będzie można oddać 23 października 2022 r.
(niedziela)
(niedziela) w
w godz.
godz. 9.00
9.00 –– 14.00.
14.00
Miejsce zbiórki: parking przy kościele św. Józefa na ul.
Dworcowej 16
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Dodatek dla gospodarstw domowych
na inne źródła ciepła niż węgiel
sługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który
złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia
się bez rozpoznania.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego
gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest
przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako
pierwszy.
Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym
wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła
w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r., poz.1967)
gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.
Wniosek o wypłatę dodatku o składa się w terminie do
dnia 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada
2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
Przyznanie przez wójta, burmistrza, albo prezydenta miasta dodatku nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji.
Wójt, burmistrz, albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku na wskazany przez
niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku, wójt, burmistrz, albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od
wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku.
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej
ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten
wniosek.
Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 61 819
46 48 lub mailowo mops@puszczykowo.pl.
Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych
z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można pobrać ze strony: tiny.pl/wtdr6.

ŁAP DESZCZÓWKĘ
Do 30 października br. można składać wnioski na dofinansowanie w programie „Łap deszczówkę”. Wnioski złożone w tym
terminie będą mogły być realizowane w przyszłym roku.
Mieszkańcy Puszczykowa mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego na realizację systemów deszczowych, takich
jak m.in. ogrody deszczowe (w pojemniku lub w gruncie), studnie chłonne, naziemne wolnostojące szczelne zbiorniki czy
podziemne szczelne zbiorniki na wody opadowe. O dotację mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prawne,
np. wspólnoty mieszkaniowe. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju wybranego systemu deszczowego.
Więcej informacji pod internetowym adresem: tiny.pl/wtnsk lub pod nr tel. (61) 898 37 06.
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W

okresie od 16 sierpnia do 14 września 2022 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej zrealizowali 179 interwencji. Do niezwłocznej realizacji przez referaty UM przekazano 26 interwencji dotyczących m.in. awarii sygnalizacji
świetlnych, latarni ulicznych, uszkodzonej drogi i chodników,
uszkodzonego zamku w drzwiach toalety miejskiej, zapadniętych jezdni, studzienki, przekrzywionych znaków, znalezionego
portfela, podrzuconych śmieci, uszkodzonego ogrodzenie
transformatora). 5 razy polecono usunięcie padliny z ulic miasta oraz 10 razy przegoniono lub odłowiono dzikie zwierzęta
lub bezdomne psy z ulic miasta. Przewieziono do przytuliska
2 psy, które odebrali właściciele. W związku z nieprawidłowym
parkowaniem pojazdów wobec kierowców zastosowano
14 żółtych kart oraz 23 pouczenia. Za wykroczenia porządkowe
zastosowano 3 pouczenia (niedopilnowanie psa, zaśmiecanie
miasta, zakłócanie porządku).
W trakcie prowadzenia czynności służbowych wylegitymowano 36 osób. Założono 1 blokadę na koła samochodu.
Na 8 sprawców wykroczeń w ruchu drogowym nałożono
grzywny w postępowaniu mandatowym.
W omawianym okresie funkcjonariusze SM prowadzili też
działania prewencyjne polegające na kontroli miejsc, w których
dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz aktów wandalizmu
(rejon obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw, sklepów, ulica Kraszewskiego k. szpitala, ul. Poznańska, rejon boiska SP nr 2 i SP nr 1, ul. Rynek). Funkcjonariusze kontrolowali
także sprawność lamp ulicznych i sygnalizacji świetlnej, prowadzili kontrole stanu nawierzchni dróg. Kilkukrotnie w ciągu
dnia prowadzili kontrole natężenia ruchu na ul. Berwińskiego,
Bema i Szpitalnej w związku z wprowadzeniem opłat za parking przyszpitalny. Strażnicy przewozli też rodzinę ukraińską
do nowego miejsca w Poznaniu.
Wybrane interwencje: 16 sierpnia - ul. Gołębia/Polna dwa bezpańskie psy. Skontrolowano, potwierdzono. Na miejsce zadysponowano firmę Falco. Podjęto próbę odłowienia.
17 sierpnia - ul. Nadwarciańska - zapadający się mały fragment chodnika wzdłuż studzienki Inea - przekazano do ref.
GKiI UM. 22 sierpnia - ul. 3 Maja - pies biegający luzem, atakujący przechodniów - na właściciela psa nałożono mandat
karny. 23 sierpnia - ul. Poznańska a Wysoka (przy cmentarzu)
- zgłoszenie mieszkańca o watasze dzików próbujących
przejść ulicę. Po dojechaniu na miejsce dziki znajdowały się
już w części lasu tarego Puszczykowa. 25 sierpnia -

ul. Nadwarciańska - martwy dzik przy cmentarzu ewangelickim - potwierdzono, przekazano firmie Falco. 31 sierpnia ul. Gołębia - zgłoszenie o psie mieszkanki ulicy Gołębiej biegającym luzem - podjęto razem z firmą Falco próbę odłowienia
- nieudaną. 8 września - ul. C. Ratajskiego - oświetlenie ulicy
nie działa w nocy - zgłoszenie przekazano do ref. GKiI UM.
9 września - ul. Wierzbowa - uszkodzenie gazociągu - zabezpieczono ruch drogowy w okolicy miejsca zdarzenia do czasu
zabezpieczenia awarii przez pogotowie gazowe; ul. Poznańska - zgłoszenie o awanturującym się nietrzeźwym kliencie
w sklepie monopolowym - po dotarciu na miejsce zastano
mężczyznę na przystanku autobusowym w stanie upojenia
alkoholem - wylegitymowano mężczyznę z oświadczenia oraz
wezwano pogotowie ratunkowe - mężczyznę przewieziono
do izby wytrzeźwień w Poznaniu. 10 września - ul. Klasztorna
- uszkodzona przepompownia - przekazano do ref. GKiI UM.
11 września - ul. Zalesie - spacerujący z właścicielką pies bez
smyczy - nakazano właścicielce udać się do domu po smycz;
ul. Kochanowskiego - duży pies rasy środkowoazjatyckiej biegający luzem - psa zabezpieczono na prywatnej posesji, wezwano weterynarza oraz firmę Falco - pies został uśpiony
i przewieziony do przytuliska.12 września - ul. Gliniana
a Czarnieckiego - zgłoszenie o bezdomnym psie - skontrolowano, potwierdzono. Wezwano firmę Falco celem odłowienia
psa; ul. Chrobrego a Kopernika. Zgłoszenie mieszkanki o spacerującej watasze dzików kierującej się do przejścia podziemnego pod magistralą kolejową. Na miejsce zadysponowano
firmę Falco celem podjęcia określonych kroków zaradczych.
13 września - ul. Wysoka przed zatoką autobusową w kierunku Poznania - zgłoszenie o rozbitym pojeździe przy ścieżce
rowerowej. Skontrolowano i potwierdzono. Informację przekazano Policji.

Dariusz Borowski
Komendant Straży Miejskiej
Straż Miejska w Puszczykowie przypomina, że
w okresie od 1 października do 31 marca nie
pełni dyżurów w weekendy.
Od poniedziałku do piątku funkcjonariusze
pracują w systemie dwuzmianowym
w godzinach 6:00 - 22:00.

podłącz się do kanalizacji sanitarnej

N

a terenie Puszczykowa istnieje jeszcze około 100 posesji,
które pomimo tego, że w pobliżu jest kanalizacja sanitarna, nie zostały jeszcze podłączone przez ich właścicieli do sieci
kanalizacyjnej. Jednym z głównych argumentów jest zbyt wysoki koszt takiej inwestycji. Dla tych osób poznański Aquanet
proponuje pomoc przy podłączeniu, biorąc większą część kosztów na siebie.
Jednak posesje, które mogłyby skorzystać z pomocy Aquanetu muszą spełnić następujące warunki:
► działka musi być zabudowana zamieszkanym budynkiem
jednorodzinnym,

październik 2022

► w ulicy przebiegającej obok działki musi znajdować się
kanalizacja sanitarna ogólnospłwna (grawitacyjna),
► wcześniej nie wykonano przyłącza do granicy działki zakończonej studzienką.
Mieszkańcy zainteresowani podłączeniem mogą zgłaszać
się do referatu Ochrony i monitoringu Środowiska Urzędu
Miejskiego w Puszczykowie (ul. Podleśna 4,. pok. 9), w celu weryfikacji możliwości wykonania przyłącza. Informacje można
też uzyskać telefonicznie pod nr tel. (61) 898 37 36.
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iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie informuje, że od dnia 21 września 2022 r. można składać
wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła
ciepła niż węgiel, w następującej formie:
- w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Puszczykowie, ul. Wysoka 1, w poniedziałki godz. 8.00 16.00, a od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
- za pomocą poczty tradycyjnej,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym,
albo podpisem osobistym.
Przy składaniu wniosku prosimy podać numer konta
bankowego, co przyspieszy wypłatę świadczenia.
Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie
w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy na
paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (za gaz
skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu). Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego
obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG
używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności:
gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy)
oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej),
3) kocioł olejowy
– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia
11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych
źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których
mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
- osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą
(gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
- osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe
wieloosobowe).
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo
domowe jeden dodatek dla gospodarstw domowych przy-

kronika straży miejskiej

Do Puszczykowa na plażę i na pachnącą kiełbasę

Na patrolu w Puszczykowie
Nareszcie. Po roku znowu w Puszczykowie. Zaraz też po wyjściu
z peronu szeroko otwieram usta, by upoić spragnione płuca żywicznym tchnieniem lasu i... duszę się straszliwym kaszlem. Bo oto z hukiem (mimo przepisów o ruchu bezdźwiękowym) nadjechał olbrzymi
autobus, wierzgnął z fantazją tyłem na zakręcie szosy i uszedł w tumanach kurzu i smrodu. Najlepiej byłoby uciec w las, muszę jednak
odwiedzić i spatrolować Puszczykowo. Po to przecież przyjechałem.
Idę szosą, na chodniku bowiem ściga się właśnie dwóch kolarzy.
Mijam „Przystanek”, po chwili „ustronną Silvę”, a potem wstępuję
do małego, drewnianego domku, popularnego cyrulika puszczykowskiego. Mistrz wita mnie uprzejmie, zapala „Rarytasa” i dzięki temu
„parowemu zapędowi” goli mnie nietylko dobrze, ale i chytrze-szybko. Płacę, wychodzę i tuż przy drzwiach na chodniku, cudem uniknąłem przejechania przez jakiegoś „zroweryzowanego” mleczarza. Cóż
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znaną puszczykowską kiełbasę. Jak bowiem Toruń słynie z pierników
[…], tak Puszczykowo chlubi się swą na całą okolicę pachnącą kiełbasą.
W składzie tłok. Wielcy i mali, z książeczkami i bez. Wreszcie
przychodzi kolej na mnie. Niestety. Półmetrowe wąsy pana mistrza
opadają smutno, ja zaś z braku takich i jakichkolwiek w ogóle opuszczam tylko głowę. Nie ma już kiełbasy. Ale za dwie godziny będzie
znowu świeża. No, trudno. Czekać nie mogę, a że żołądek skamle
coraz natarczywiej (już się bestia, pokumał z puszczykowskim powietrzem), walę do „Centrali” po śledzia i bułkę. Skręcam w lewo i po
kilku minutach zagłębiam się w las. Drzewa kołyszą się w wietrze,
ale szumu nie słychać. Wrzask dzieci jest za silny. W hamakach i na
kocach wyleguje się pół-naga, ponad granice przyzwoitości roznegliżowana cywilizacja z miasta i zmienia las w śmietnik.
Nasuwa mi się właśnie myśl. Panowie „Miłośnicy Puszczykowa”, może by tak postawić trzech tęgich stróżów z jeszcze tęższymi
kijami i... kwitariuszem. Za rzucenie papieru – złotóweczka, za rozbicie butelki – trzy. Bo jakżesz! W mieście nie wolno nawet ukośnie
przejść przez ulicę, a las wolno plugawić skorupami jaj, resztkami
gęsi, ogryzkami, szmatami i rozrzucaniem szkła narażać niemożne
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dzieci na kalectwo?! Zastanówcie się nad tym Panowie „Miłośnicy
Puszczykowa”, i przedstawcie sprawę gdzie należy. Ryzyka nie ma
żadnego, bo albo zarobicie grube pieniądze, których napewno potrzebujecie w swej szczytnej pracy upiększania Puszczykowa, albo
też wasze piękne lasy będą wyglądały tak, jak wyglądać nie powinny.
Po godzinnej włóczędze dotarłem do „dzikiej plaży”. Poszedłem
zaraz w krzaki, by przebrać się w trykot i... - o, przepraszam. Gruchające istotki odskoczyły od siebie, jak dwa gołąbki na widok jastrzębia i uciekły za... inny krzew. Ja zaś wyszedłem nad rzekę.
Wesoło tu. Jakiś młodzian nakręcił gramofon i „wyzwał” swą
towarzyszkę „na udeptaną ziemię” do foxtrota, ognistego jak czerwień trykotu partnerki, - tam ktoś zarzucił wędkę i łudzi się, że może
jednak nabierze jakąś naiwną rybkę. O pięć kroków dalej czterech
golasów rżnie w karty. Na dole, w wodzie dokazują dzieci, mamusie
zaś, odziane w dostojne halki, wygrzewają się na słońcu i mają też
swoją uciechę. Ruszyłem do wody. O pływaniu nie ma mowy, Warta
bowiem opadła znacznie. [...] Uciekam więc z wody, ubieram się za
krzakiem i po kwadransie jestem jestem znowu w lesie. Cicho tu teraz.
Wiatr umilkł, a „półnaga cywilizacja z miasta” poszła z dziećmi na
kolację. Strzeliste sosny, odziane w przebogate, purpurą i złotem przetykane szaty, zastygły w bezruchu i z żalem patrzą za odchodzącym
słońcem, które z nad wzgórz przesyła im ostatni uśmiech pożegnania.
Jest zupełnie cicho. Czasem tylko gałąź, gdzieś zaskrzypi […].
Było już ciemno, gdym usiadł w ogrodzie popularnej restauracji
puszczykowskiej. Dwa lata temu rżnęli tu smukli ułani z porucznikiem Dzidkiem na czele. Zmienił się jednak właściciel i barwnych
ułanów zastępuje teraz szara piechota. Musiał kiedyś sam być piechurem, że popiera swoich. Brawo. Sam co dwa lata wyciągam piękny mundur „królowej broni”, więc też popieram swojego i zamiast
jednej, funduje sobie dwie szklanki kawy, doskonałej zresztą pod
każdym względem. Do pociągu mam jeszcze godzinę czasu, odpoczywam więc spokojnie i rozglądam się dokoła. Poza gospodarzem
i ułanami nic się na ogół nie zmieniło. Wyrósł tylko piękny, biały płot,
a przy wejściach nie ma już bileterów. Teraz do ogrodu wchodzi się
darmo. Nie ma to, jak piechota. Stoi jednak nadal zgrzybiały już,
choć odświeżony „grzyb”, pod którego dachem kilkanaście par drga
sennie w leniwym tango. Przyglądam się śpiącym parom, a w pamięci odżywają wspomnienia dawnych, dobrych lat, kiedy i człowiek
pląsał tu pod tym grzybem.
Gwizd lokomotywy obudził mnie z zadumy i przerwał bolesne
wspomnienia. Spoglądam na zegarek. Za kwadrans odchodzi pociąg.
Wychodzę na drogę. Z ogrodu biegną za mną coraz słabsze dźwięki
„błękitnego nieba”. Niezły baryton śpiewa... „błękitne niebo”...
usiane miliardem gwiazd... dla wszystkich równe... dla wszystkich
ludzi i wszystkich miast...”. Warkot przelatującego samochodu zagłuszył dalsze słowa.
Jak widać pobyt w Puszczykowie nad Wartą, jak nazywano
wtedy miasto Puszczykowo, miał swój koloryt i niezwykły klimat. Zachęcam do kontaktu ze mną wszystkie osoby posiadające ciekawe informacje, przedmioty i zdjęcia z przeszłości
naszego miasta Puszczykowa. Jestem dostępny pod numerem
telefonu 508467405, bądź pod adresem poczty elektronicznej
krzyzanskimaciej@gmail.com

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego
październik 2022

ożna żegnać się z przyjacielem, ale można też z... murawą.
Tak właśnie zrobili działacze, sympatycy i młodzi piłkarze
z puszczykowskiego Lasu, którzy 24 września pożegnali „starą”
murawę na swoim boisku. Zabawy było co nie miara, jak widać
na zdjęciu frekwencja i piękna pogoda dopisały. Pożegnanie
murawy miało oczywiście związek z rozpoczynającą się budową
budynku zaplecza socjalno-sportowego z salą konferencyjną.
W zakres inwestycji, dofinansowanej kwotą 9 mln zł w ramach
programu Polski Ład, wchodzi także wymiana płyty głównej
boiska na nowoczesną nawierzchnię oraz budowa oświetlenia.
Na realizację obiektu wykonawca ma 17 miesięcy.
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Przyjechał koleją z Poznania do Puszczykowa, jak podróżowała większość letników. Następnie szedł ul. Poznańską, którą
w 1938 roku nazywano „szosą”. Po drodze mijał puszczykowskie pensjonaty m.in. willę Mimozę. Zrobił zakupy w drogerii
„Centrala” Erazma Janaszka odwiedził sklep rzeźnicki Antoniego Mielcarka. Opisywał również swój pobyt na plaży nadwarciańskiej, która wtedy była bardzo popularnym miejscem odwiedzanym niekiedy i przez 10 000 tysięcy osób! Na zakończanie gościł w słynnej restauracji Leśnej, która w 1938 roku była
już własnością znanego poznańskiego restauratora Stanisława
Jóźwiaka. W tekście nie brak również opisu problemów z jakimi
mierzyło się Puszczykowo w 1938 roku. Zapraszam zatem na
podróż w czasie do Puszczykowa w okresie międzywojennym.

u diabła? Dla kogo właściwie są chodniki? Dla pieszych, czy - „zroweryzowanych”? A może to nie chodniki, tylko tory kolarskie?
Idę dalej. Jak dotychczas – wszystko bez zmian. Jedynie z przejścia między „Mimozą” a „Libellą” zniknęła tablica z groźnym napisem: „Droga Privatna! - Przechód zakazany!” Dlaczego właściciel
ją usunął – nie wiadomo. Wtajemniczeni jednak twierdzą, że był to
akt cichego protestu przeciwko wprowadzeniu nowej ogólnie zwalczanej pisowni polskiej. Brawo!
Zginęła również „Krzysia”, która - przeżywszy „Sielankę” wspomnień o „Pensjonacie Trzech Róż” - przybrała się z kolei w piórka
pięknej „Izabeli” i – jak to rodzaj niewieści – odmieniła się znowu
w „Sielankę”. Obecnie „Sielankę” prowadzi znany obywatel puszczykowski p. Antoni Mielcarek i - zdaje się – prowadzi ją dobrze.
Widać to po zadowolonych twarzach gości, czujących się tu podobno
„jak w raju”.
Zza płotu „Maryli” znowu ten sam biały pies pokazuje mi swe
pożółkłe zęby, a za Cienistą – na której nota bene zawisły wreszcie
lampy – ponownie muszę zejść z drogi jakiemuś „wspaniale szpurtującemu” kolarzowi. A więc to jednak nie chodnik, tylko kolarski tor?
Inna rzecz, że jak na tor to... wygląda bardzo kiepsko.
A to co? Słupy reklamowe? Patrzcie, patrzcie! To się Puszczykowo wzięło do roboty. Proszę, buduje się również szkołę. I jaką jeszcze! Gdyby ją przeniesiono do Poznania, byłaby napewno jak W.S.H.
oświetlona reflektorami.
Jestem już w centrum i wstępuję do składu po cukierki. Polecają
mi jakiś gatunek, podobno „najlepszy z całej wsi”, i za kilka „grosików” pozwalają jeszcze „wybrać - przebrać”. Jest jeszcze parę
groszy w kieszeni, idę więc do obok mieszczącego się rzeźnictwa po

Fot. Ala Brączewska
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końcu lat 30. XX wieku Puszczykowo było popularnym
kurortem nad Wartą, do którego przyjeżdżały tysiące letników z pobliskiego Poznania. W niniejszym tekście historycznym przestawiam reportaż „Na patrolu w Puszczykowie” wydrukowany w prasie poznańskiej w roku 1938. Autorem tekstu
był K. Wiery, który znał Puszczykowo z wielu wcześniejszych
wizyt. W reportażu opisał swój pobyt w Puszczykowie, który
nazwał „patrolem”.

Fot. Archiwum autora
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mamy wicemistrzów polski w mölkyy
przedostatni weekend września na zwieńczenie sezonu
Mölkky, drużyna Puszczyków wzięła udział w IV Otwartych Mistrzostwach Polski w Mölkky. W sobotę, 17 września
rozegrano zawody indywidulne. Po 10 godzinach turnieju zwycięzcą i Mistrzem Polski w Mölkky 2022 został Rafał Wesołowski (Stowarzyszenie Mölkky Dwunastka), drugie miejsce zajął
Karol Henclik-Konkolewski (ZaGRYFka Mölkky Tczew). Trzecie
miejsce wywalczył Krzysztof Mocha (A.K.F. Silesia), a czwarte
miejsce przypadło Rafałowi Ściepuro (ZaGRYFka Mölkky
Tczew).
Najlepszym Puszczykiem w tym turnieju został Piotr Michałowski, który odpadł w 1/8 finału, w 1/16 finału natomiast pożegnali się z turniejem Ania Kołeczek-Szyszło i Miron Skołuda.
W niedzielę, 18 września rozegrano natomiast turniej drużynowy, w którym wzięło udział 6 drużyn reprezentujących
Puszczyki. Połowa naszych drużyn przeszła fazę grupową
i zagrała w fazie pucharowej. Pomimo braku awansu (choć
zabrakło tylko jednego wygranego seta) wielkie brawa należą

się drużynie Puszczyki Team 2 (duet babcia-wnuczka – Danuta
Zając, Zosia Skoracka) za świetną walkę w grupie, super debiut w MP i niesamowite rzuty – zabrakło bardzo niewiele do
awansu!
Naszą najlepszą drużyną i tym samym drużynowymi
wicemistrzami Polski w Mölkky została drużyna Wojsko –
Piotr Michałowski i Miron Skołuda!!! W finale przegrali
z drużyną Kubi Sport – Henryk Stokłosa i Krzysztof Mocha, która w 1/8 finałów wyeliminowała naszą drużynę Tomati – Mateusz Walasik, Tomasz Skoracki. Na etapie 1/4 finałów zakończyła swój udział drużyna Siermölkky (ostatecznie 8 miejsce), która przegrała z drużyną Kubi Sport Timbres Bojanowo, która
ostatecznie zajęła 4 miejsce. 3 miejsce w turnieju zajęła drużyna TK Format Mölkky Sztum.
W tych dwudniowych zmaganiach zdecydowanie lepiej poszło nam w zawodach drużynowych! Raz jeszcze gratulujemy
naszym wicemistrzom Polski – Piotrowi Michałowskiemu i Mironowi Skołudzie!!!
Dziękujemy Miastu Puszczykowo za pomoc przy zorganizowaniu wyjazdu.
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Tomasz Skoracki
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września 2022 r. w Parku Tenisowym Olimpia odbyła się
Talentiada oraz Narodowy Dzień Tenisa. W zawodach wzięło udział aż 21 drużyn z całej Wielkopolski. Puszczykowo reprezentowały m.in. dwie drużyny Sportoteki:
• SportoAsy (Patryk Żurek, Krzysztof Szafarkiewicz, Nikola
Jurukowa i Aleksandra Półkoszek);
• TurboAsy (Szymon Gintrowicz, Marcel Kononowicz, Nadia
Łupicka i Zofia Kuraś).
SportoAsy były o krok od awansu, plasując się na 6. miejscu.
TurboAsy zaprezentowały również dobry poziom, zajmując
ostatecznie 13. miejsce.
Natomiast tydzień później drużyna Sportoteki, której udało
się awansować, wystartowała w półfinałach Talentiady na kortach AZS-u. Drużyna SportoAsów zaprezentowała bardzo dobry poziom, ulegając tylko drużynom z pierwszej trójki.
W grach tenisowych udało im się pokonać drużynę z drugiego
miejsca, czyli BKT Bielsko Biała. Zawodnicy Sportoteki zakończyli zawody na miejscu 10. (zabrakło tylko jednego punktu do
awansu do finałów).
Cieszy poziom gry młodych tenisistów, który nie odstaje od
zawodników trenujących częściej. Zaprezentowali oni swoje
umiejętności wygrywając z czołowymi zawodnikami w Polsce.
Wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników, a także dla
trenerów, Rozalii Lechny i Jana Serafiniaka, za profesjonalne

przygotowanie puszczykowskich zawodników do startu!
To były dni pełne emocji – oby takich więcej, więc czas
wziąć się do pracy w nowym sezonie.
Szczegółowe informacje dotyczące treningów tenisa
w Sportotece: tel. 61 8 303 303.
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nabór do rakiet lotosu
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września w Sportotece odbyły się nabory do grup
dzieci z roczników 2014-2016 trenujących w ramach
Narodowego Programu Upowszechniania Tenisa „Rakiety Lotosu”. Po przeprowadzonych testach sprawnościowych wyłoniona została grupa dzieci, które w nadchodzącym sezonie
będą mogły uczęszczać na treningi w Sportotece bezpłatnie.
Jednocześnie przeprowadzone zostały otwarte treningi
pokazowe dla wszystkich dzieci oraz młodzieży, która chciała
spróbować swoich sił na korcie.
Informacje dotyczące programu NPUT można uzyskać
w recepcji klubu osobiście lub telefonicznie 61 8 303 303.
Zapraszamy do Sportoteki

Sportoteka
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