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ELŻBIETA BIJACZEWSKA
Po wielu latach starań, które jako Miasto wspólnie ze Strażą
Miejską czyniliśmy od momentu likwidacji fotoradarów obsługiwanych przez te jednostki, otrzymaliśmy wreszcie pozytywną
odpowiedź na nasze pisma. Fotoradar z pewnością przyczyni
się do zwiększenie bezpieczeństwa w tym rejonie. Jak pokazują statystyki w miejscach, gdzie funkcjonują radary dozwolone
prędkości są przekraczane znacznie rzadziej.
Niestety z danych, którymi dysponujemy wynika, że dochody miasta w 2023 r. będą niższe, a wydatki na oświatę, obsługę
długu oraz bieżące utrzymanie miasta, m.in. na oświetlenie
uliczne czy transport zbiorowy radykalnie wzrosną. Jako przykład mogę podać wzrost cen za energię elektryczną: w roku
2021 płaciliśmy 337 zł netto za MWh, w tym roku płacimy
577,50 zł netto za MWh a w przyszłym roku może to być nawet
1500 zł za MWh, czyli niemal pięciokrotnie więcej niż przed
dwoma laty. Dlatego zdecydowaliśmy się, tak jak wiele innych
samorządów w Polsce, na wyłączenie od października w godzinach 00:00 - 4:00 oświetlenia ulicznego w mieście. Wyjątkiem
będzie część głównych ciągów komunikacyjnych.
Jak wspomniałem zdecydowaliśmy się na te wyłączenia
z powodu pogarszającej się sytuacji finansowej, na którą niestety wpływ, poza zmianami legislacyjnymi, ma także to,
że mimo wielokrotnie powtarzanych próśb i apeli, cześć nowych mieszkańców wciąż nie wskazuje w swoich rocznych zeznaniach PIT miejsca zamieszkania w Puszczykowie, co oczywiście skutkuje tym, że pieniądze z ich podatku PIT nie trafiają do
Puszczykowa tylko do innej gminy.
Proszę też wszystkich mieszkańców naszego miasta o racjonalne gospodarowanie energią elektryczną i zużyciem opału. Podczas zbliżającej się zimy za ogrzewania i energię elektryczną nie tylko zapłacimy zdecydowanie więcej, ale również
nie można wykluczyć problemów w ich dostawach.
Na koniec chcę zachęcić wszystkich do uczestniczenia
w kolejnej, szóstej już, edycji naszego puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego. To od Państwa zależy, na co zostanie
przeznaczonych 250 tys. zł z budżetu Miasta. Projekty będzie
można składać od 12 września 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. Zapraszam, jestem przekonany, że jak zwykle nie zabraknie pomysłów na ciekawe projekty.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa
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września uczniowie puszczykowskich szkół wrócili z wakacji
i rozpoczęli nowy rok szkolny 2022/2023. W tym dniu miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystości zorganizowanej
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich.
Jak zawsze podczas takich chwil byłem dumny z naszych najmłodszych mieszkańców, którzy z zapałem wracają po letnich
wakacjach do nauki. W tym roku było to wydarzenie „podwójnie” miłe, ponieważ miałem również przyjemność wręczyć nominację powierzenia stanowiska dyrektora SP nr 2 pani Beacie
Cierzniak na kolejną, 5-letnią kadencję. Przypomnę, że pani
Beata Cierzniak pełni funkcję dyrektora tej szkoły od 10 lat.
Naukę w naszych placókach będą kontynuowali także
uczniowie z Ukrainy, którzy musieli uciekać ze swojej ojczyzny
zaatakowanej przez Rosję. Razem w naszych szkołach podstawowych to blisko 40 dzieci, których rodzice na swój tymczasowy dom wybrali Puszczykowo. Jestem przekonany, że znalazły
tu spokój i odpowiednie warunki do nauki.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy od
marca pomagają uchodźcom z Ukraimy wszędzie tam, gdzie
taka pomoc jest potrzebna. To właśnie, jako podziękowanie im
za ten „zryw dobroci”, odbył się piknik, z którego relację prezentujemy na str. 11.
Cieszę się, że mogę przekazać dobrą wiadomość związaną
z projektem, w którym uczestniczą obie nasze placówki i Biblioteka. Jeszcze podczas wakacji otrzymaliśmy informację, że zostaliśmy zakwalifikowani do dofinansowania w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch
szkół podstawowych oraz hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie”. Będzie to niebagatelna kwota 4,5 mln złotych przyznana w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Całość inwestycji kosztować ma
ok. 5 mln zł. Projekt zakłada wymianę źródeł ciepła w budynkach na jedne z aktualnie najefektywniejszych, czyli na pompy
ciepła. W SP nr 2 zamierzamy zmodernizować także instalację
grzewczą. To nie wszystko, ponieważ na dachach obu szkół
oraz na hali widowiskowo-sportowej planowana jest instalacja
paneli fotowoltaicznych. Aktualnie opracowywany jest program funkcjonalno-użytkowy, który określi dokładny zakres
termomodernizacji tych obiektów. Ostateczny zakres prac będzie uzależniony oczywiście od kosztów, nie na wszystkie planowane zadania może nam wystarczyć środków. Inwestycja
planowana jest do realizacji w przyszłym roku, co znacząco
zredukuje zużycie gazu w tych placówkach w sezonie grzewczym 2023/2024. W obecnej sytuacji - z jaką mamy do czynienia
w Polsce, a właściwie w całej Europie - spowodowanej problemami z dostawą gazu z powodu sankcji nałożonych na Rosję,
taka redukcja zapotrzebowania na gaz jest bardzo ważna. Niestety podczas najbliższej zimy będziemy musieli korzystać jeszcze z ogrzewania gazowego. Mam nadzieję, że nie będzie
przerw w dostawach tego nośnika energii.
Aby jak najlepiej przygotować się do ewentualnych problemów i zapewnić Miastu jak najlepszą cenę gazu w lipcu podpisaliśmy porozumienie, którego celem jest zakup w ramach
grupy zakupowej. Razem z Puszczykowem w tej grupie uczestniczy 21 podmiotów, wśród których są gminy naszego powiatu, starostwo powiatowe i kilka innych podmiotów publicznych
z terenu Metropolii Poznańskiej.
Dobrą wiadomością jest informacja o możliwości ponownej
instalacji fotoradaru na ul. Wysokiej - na wysokości szkoły.

sierpniowe posiedzenia komisji rady miasta
17 sierpnia
Komisja Rewizyjna
1. Kontrola inwestycji pn. Budowa ul. Tulipanowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej.
23 sierpnia
Komisja Edukacji, Kutury i Sportu
1. Omówienie pisma dot. ustalenia nazwy
dla nowo wybudowanego mostu nad
Wartą.
2. Dni Puszczykowa 2023 – dyskusja.
3. Przygotowanie puszczykowskich szkół
do nowego roku szkolnego – informacje.
4. Bieżąca działalność:
- Referat promocji, kultury i turystyki
(m.in. oświetlenie świąteczne).
- Samodzielne stanowisko ds. sportu
(m.in. rowerowy rajd retro).
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji
Kultury.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
25 sierpnia
Komisja Spraw Społecznych i Ochrony
Środowiska
1. Omówienie programu dopłat do ogrze-
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wania domów.
2. Sytuacja gości z Ukrainy i osób u których przebywają – kierownik MOPS-u Karol Majewski.
3. Aktualny etap programów zdrowotnych – inspektor Aleksandra Wolińska.
4. Programy poprawiające stan powietrza
w Puszczykowie – podinspektor Anna Polaszczyk:
* Program czyste powietrze,
* Program czyste powietrze plus,
* Program ciepłe mieszkanie.
5. Sprawozdanie z działalności Policji
w okresie wakacyjnym – komendant Komisariatu Policji w Puszczykowie Kamil
Nowaczyk.
6. Sprawy bieżące
29 sierpnia
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
1. Zapoznanie się i zaopiniowanie uwag
do projektu mpzp dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb
Puszczykowo, arkusze 13, 15, 16, 17 oraz
obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr 207/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz
12 zmienionej Uchwałą nr 332/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały
w sprawie uchylenia Uchwały nr 159/20/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28
kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza,
ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza
i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb
Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 zmienionej Uchwałą Nr 297/21/VIII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/20/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
28 kwietnia 2020 r. - w częściach B i C.
4. Sprawy bieżące.
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 43. SESJI rady miasta puszczY kowa PRZEPROWaDZoNEJ 30 VIII 2022 R.

UCHWAŁA NR 408/22/VIII
w sprawie uchylenia Uchwały
nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie
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przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta
Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 zmienionej
Uchwałą nr 297/21/VIII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 159/20/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
28 kwietnia 2020 r. - w częściach B i C.
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa uchyla
uchwałę nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych
w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej,
Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo,
arkusz 9, 10, 13 zmienioną Uchwałą
nr 297/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/20/VIII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w częściach B i C.
Uzasadnienie: Dla powyższego terenu od 1 stycznia 2004 r. nie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek mieszkańców,
Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta w 2020 r. podjęta została Uchwała
nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej,
Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysok i e j i P r z y s z ko l n e j o p o w i e r z c h n i
ok. 46 ha.
Po przeprowadzeniu wymaganej
procedury planistycznej dotyczącej uzyskania opinii i uzgodnień organów i instytucji, ze względu na odmowę uzgodnienia ze strony Zarządu Powiatu oraz
Zarządu Dróg Powiatowych oraz wytyczne ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich związane z rezerwą terenu pod rozbudowę drogi 430, na wniosek Burmistrza podjęta została Uchwała
nr 297/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie
zmiany Uchwały nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia
2020 r., zgodnie z którą dopuszczono
rozdzielenie obszaru opracowania pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 na trzy części:
1) część A - tereny położone w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza, Langego, Żupańskiego
i Libelta,
2) część B - tereny położone pomiędzy ulicami: Langego, Kasprowicza, Libelta i Żupańskiego,
3) część C - tereny położone pomiędzy ulicą Wysoką a granicą terenów należących do Wielkopolskiego Parku Narodowego wzdłuż cmentarza oraz strefą
wokół węzła komunikacyjnego - ulica
Wysoka - Poznańska - według oznaczeń
w załączniku graficznym, który stanowi
integralną część nin. uchwały.
Dopuszczono też prowadzenie dalszej procedury planistycznej dla części
A, B i C w trzech oddzielnych etapach.
Dalsze prace nad planem prowadzone były wyłącznie dla części A.
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych
w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej,
Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo,
arkusz 9, 10, 13 - część A - przyjęty został
Uchwałą nr 404/22/VIII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 4.07.2022 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - rok 2022,
poz. 5594 z dnia 26 lipca 2022 r. (wejście
w życie 10 sierpnia 2022 r.) - powierzchnia 41.4424 ha.
Z uwagi na brak uzgodnień do części
B oraz niezakończone prace koncepcyjne i projektowe Zarządu Dróg Wojewódzkich związane z realizacją rozbudowy 430 w części C - opracowanie mpzp
dla części B i C stało się bezprzedmiotowe.
UCHWAŁA NR 409/22/VIII
w sprawie: zmiany uchwały nr 78/15/
VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
24 listopada 2015 r. w sprawie zasad
udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących
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w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
§ 1. W uchwale 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada
2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów
i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć
dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Puszczykowo,
zmienia się § 4 ust. 1, który otrzymuje
brzmienie:
,, § 4. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli oddziałów przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi
dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Miasto Puszczykowo w następującej wysokości:
Tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych.
1. nauczyciel - psycholog - 22 godz.
2. nauczyciel - pedagog - 22 godz.
3. nauczyciel - logopeda - 22 godz.
4. nauczyciel - doradca zawodowy 22 godz.
5. nauczyciel – oddział przedszkolny 23 godz.
6. nauczyciel – pedagog specjalny 22 godz.
7. nauczyciel - terapeuta pedagogiczny 22 godz.
Uzasadnienie: W związku ze zmianą
art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 zm.), rada gminy na podstawie art. 91 d ust. 1 Karty
Nauczyciela określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli dla
pedagogów, pedagogów specjalnych,
psychologów, logopedów, doradców za-

wodowych, terapeutów pedagogicznych.
Tym samym w oparciu o zmieniony art. 42
ust. 7 pkt 3 lit. b Karty Nauczyciela konieczne jest podjęcie uchwały zmieniają
cej uchwałę nr 78/15/VII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest
Miasto Puszczykowo, poprzez wprowadzenie do niej zapisów określających tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznychw szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo. Wymiar
godzin nie może przekroczyć 22.
Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez NSZZ Solidarność
Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska oraz Zarządu Oddziału ZNP w Puszczykowie.
UCHWAŁA NR 410/22/VIII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Miasta Puszczykowa na rok 2022
nr 340/21/VIII z dnia 21 grudnia 2021 r.
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta
Puszczykowa na rok 2022 nr 340/21/VIII
z dnia 21 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 4 stycznia 2022 r. poz. 65)
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem
o kwotę 462.706,25 zł do kwoty
59.810.300,84 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody bieżące
o kwotę 430.258,02 zł do kwoty
52.575.774,85 zł,
b) zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę 32.448,23 zł do kwoty
7.234.525,99 zł;
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem
o kwotę 462.706,25 zł do kwoty
70.810.300,84 zł, w tym zwiększa się wy-

datki bieżące o kwotę 462.706,25 zł do
kwoty 52.716.208,46 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 4 wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Określa się dochody z Funduszu Pomocy w wysokości 1.548.209,53 zł i przeznacza się je na finansowanie realizacji
zadań na rzecz pomocy Ukrainie - obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem
zbrojnym.”;
8) w § 7 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 12.000 zł do kwoty 1.680.900 zł.
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UCHWAŁA NR 407/22/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały
nr 207/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w rejonie ulicy Mocka
i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz
12 zmienionej Uchwałą nr 332/21/VIII
Rady Miasta Puszcz ykowa z dnia
23 listopada 2021 r.
§ 1. Zmienia się uchwałę nr 207/20/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27
października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w rejonie ulicy
Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz
12, zmienioną Uchwałą nr 332/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r. w ten sposób, że:
1) dotychczasowa treść § 1 otrzymuje
nowe następujące brzmienie:
„§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara,
obręb Niwka, arkusz 12, którego granice
oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.
2. Dopuszcza się rozdzielenie obszaru
opracowania projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz
12 na dwie części:
1) część A – tereny położone w rejonie
ulicy Mocka i Niwka Stara,
2) część B – tereny położone w rejonie
ulicy Mocka i Nadwarciańskiej, według
oznaczeń w załączniku graficznym, który
stanowi integralną część nin. uchwały.
3. Dopuszcza się prowadzenie dalszej
procedury planistycznej dla części A i B
w dwóch oddzielnych etapach.
Uzasadnienie: Ze względu na przedłużającą się procedurę przygotowania
projektu planu, na wniosek Burmistrza
Miasta proponuje się zmianę powyższej
uchwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszych prac planistycznych w dwóch
niezależnych opracowaniach.

UCHWAŁA NR 411/22/VIII
w sprawie: zmiany uchwały nr 339/21/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Puszczykowa na lata 20222029.
§ 1. W uchwale nr 339/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 grudnia 2021 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku nr 2 wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostała treść uchwały
nr 339/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 grudnia 2021 r. pozostaje bez
zmian.

SESJA WE WRZEŚNIU
Informujemy, że 44. sesja Rady Miasta Puszczykowa odbędzie się 27.09.2022 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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pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym

orlik na nowym osiedlu z nową szatnią

1

N

września 2022 roku uczniowie pożegnali wakacje i uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny 2022/2023.
Tradycyjnie najbardziej uroczyście obchodzili ten szczególny dzień najmłodsi uczniowie. W SP nr 2 uroczystość miała jeszcze inny wymiar, ponieważ tego dnia nominację na kolejną
dyrektorską kadencję z rąk burmistrza Andrzja Balcerka odebrała Beata Cierzniak, która pełni tę funkcję już od 10 lat.
W tym roku szkolnym w SP nr 1 naukę w pierwszych klasach rozpoczęło 41uczniów. Natomiast w SP nr 2 w trzech klasach pierwszych naukę rozpoczęło 67 uczniów. Do obu naszych szkół uczęszcza też blisko 40 uczniów z Ukrainy.
Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów, wzajemnej
życzliwości, wytrwałości oraz twórczego i owocnego roku
szkolnego.

owe szatnie przy boisku Orlik na Nowym Osiedlu zostały
już ocieplone styropianem. Od początku czerwca prace
przy realizacji tej inwestycji prowadzi firma NOR-BUD. Zgodnie z umową wykonawca ma ukończyć obiekt do 18 listopada
br. (na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma czas do
18 stycznia 2023 r.). Szatnie z zapleczem będą kosztowały
Miasto 789 472 zł. Budynek podzielony jest na dwie części.
W prawej części znajdują się dwie szatnie na 14 osób każda
oraz łazienki. W lewej zaprojektowano toalety. W środku lewej części została zaplanowana sala spotkań z aneksem kuchennym. Przy sali z wejściami od zewnątrz znajdują się dwa
magazyny na sprzęt sportowy. Do jednego z nich będzie można dostać się dodatkowym wejściem z sali spotkań. Między
szatniami, a toaletami znajduje się zadaszone przejście.

red.

ulice radosna i Fiołkowa z dofinansowaniem

INWESTYCJE

rwa budowa ulicy Radosnej i Marii Konopnickiej. Zadanie
realizuje Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska
z Rogalinka. Po zakończeniu prac ul. Radosna na odcinku
ok. 180 m będzie miała nową nawierzchnię, zjazdy i chodnik.
Natomiast na ul. Konopnickiej prace trwają na odcinku 371 m.
W ramach tego zadania powstanie także 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 ok. 555 tys. zł, a przyznane dofinasowanie to 50% kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie z tego samego funduszu otrzyma także budowa
ul. Fiołkowej. Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie prac złożyła firma YOCAM. W ramach tej inwestycji ulica zyska nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz obustronne chodniki
z kostki betonowej. Taką samą nawierzchnię zyskają 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.

OŚWIATA

T

red.

ruszyły prace na ulicy powstańców wielkopolskich

Z

Fot. SP nr 1 (4)

akład Robót Drogowych Marek Dachtera wybuduje ulicę
Powstańców Wielkopolskich. Miasto zapłaci za prace
1 187 391 zł. W tym postępowaniu wpłynęło pięć ofert.
Wszystkie przekraczały środki zarezerwowane w budżecie
Miasta na realizację tej inwestycji. Dlatego burmistrz zaprosił
firmy do negocjacji, w wyniku których wybrano właśnie firmę
ZRD Marek Dachtera .
Zakres prac obejmuje budowę ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Magazynową do skrzyżowania z ul. Bolesława
Chrobrego (wraz z kanalizacją deszczową). Jezdnia będzie
miała szerokość 5 metrów i chodniki o szerokości 2 m oraz
zjazdy na posesje. Jezdnia, chodniki, jak i zjazdy zostaną wykonane z kostki betonowej typu pozbruk.
Wykonawca ma 4 miesiące na realizację tego zadania.

red.

6

wrzesień 2022

wrzesień 2022

7

z wizytą u francuskich przyjaciół

lato puszczykowskich harcerzy
Prócz obozowych obowiązków melodią codzienności były
gry i zabawy, którym towarzyszyły śmiechy, a przede wszystkim szanty. Lokalizacja bazy harcerskiej była zacna, można było
codziennie chodzić nad morze, a szum fal słyszalny był na podobozie!
Na koniec każdego dnia harcerze i zuchy otrzymywali koralik, będący symbolem umiejętności, którą tego dnia posiedli.
W ten sposób wszyscy wrócili z pięknymi bransoletami, masą
wspomnień i… piaskiem w butach.

Anna Prendke

OŚWIATA

lipca harcerze i zuchy z Ośrodka ZHP Puszczykowo wybrali się na północ, aby tam wcielić się w role Wikingów.
Spędzili ponad tydzień w Pobierowie, gdzie poznawali wikińskie cechy, między innymi siłę i odwagę oraz uczyli się umiejętności takich jak budownictwo czy handel.
Skonstruowali własne tratwy, które następnie wypuścili na
morze. Podczas wędrówki poznali tajemnice ruin kościoła
w Trzęsaczu, rozpalili własne ogniska na których upiekli pyszne
podpłomyki i pianki, a niektórzy przełamali swój strach, aby
przejść trasę w parku linowym.

dzień integracji w sp nr 2

Człowiek jest z natury istotą społeczną i na co dzień
funkcjonuje w przestrzeni relacyjnej – każdego dnia nawiązuje i rozwija relacje z innymi ludźmi. W prawidłowych relacjach ludzie odnajdą bezpieczeństwo, które jest niezbędne
do kształtowania poczucia własnej wartości i wpływa na
wiele decyzji podejmowanych przez nich w życiu. Ponieważ
edukacja to relacja, 2 września w Szkole Podstawowej nr 2
- zamiast tradycyjnych lekcji odbył się Dzień Integracji.
Uczniowie mogli spędzić czas ze sobą i nauczycielami na
różnych działaniach, a także rozmowach budujących poczucie wspólnoty.

Beata Durczewska

8

dwójka eko szkołą

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich uzyskała tytuł EKO-SZKOŁA 2022 w ramach ogólnopolskiego projektu ekologicznego Eko-Szkoła.
Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w realizację zadań projektowych w minionym
roku szkolnym.
Cieszymy się, że udało nam się znaleźć w gronie laureatów.

Paulina Łączna
wrzesień 2022
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retończycy rozkochani w swojej małej Ojczyźnie, w drugim
tygodniu naszej wizyty w Châteaugiron zaprosili nas do
Normandii. Naszym celem było Falaise, miasto, w którym
w 1028 roku urodził się Wilhelm Zdobywca i miasto, które
1000 lat później stało się miejscem najbardziej krwawych walk
w czasie II wojny światowej.
Normandia zawdzięcza swoje powstanie i nazwę Normanom, którzy przybyli ze Skandynawii, to kraj Wilhelma Zdobywcy uznanego za jednego z największych władców średniowiecza – przez 52 lata był księciem Normandii, a od 1066 roku
po pokonaniu Anglików przez 21 lat zasiadał na tronie Anglii.
Był to okres okrucieństwa i barbarzyństwa, ale też realizacji
wspaniałych budowali. To właśnie on pozostawił w Londynie
system fortyfikacji, między innymi słynne więzienie Tower of
London oraz zapoczątkował budowę zamku Windsor. Do dzisiaj zamek Windsor przez 1000 lat służy nie tylko jako twierdza, ale też jako miejsce zamieszkania rodziny królewskiej.
Zamek w Falaise był jedną z głównych rezydencji książąt Normandii. Ta imponująca twierdza, prawie tak stara jak Normandia jest ostatnim świadkiem potęgi książąt normańskich.
W 1204 roku Normandia weszła do królestwa Francji.

Obok tego olbrzymiego zamku w 1994 roku zbudowano
Muzeum Montormel poświęcone ostatnim walkom Bitwy
o Normandię w sierpniu 1944 roku, wyrażające wdzięczność
dla wyzwolicieli, upamiętniające poświęcenie i wysiłek żołnierzy pięciu narodów połączonych w walce przeciw wspólnemu
wrogowi, ale też przede wszystkim uświadamiające jak wysoka jest cena wolności. Muzeum Montormel znajduje się dokładnie w miejscu, w którym 21 sierpnia 1944 r. została pokonana niemiecka armia. Przez panoramiczne okna Muzeum
rozciąga się wyjątkowy widok na miejsce walk i na słynne
wzgórze 262 odbite z rąk Niemców przez Polską Dywizję.
W roku 2022 oglądaliśmy przepiękny sielski widok na dolinę rzeki - a tak w roku 1944 opisał ten dramatyczny obraz wojny generał Dwight. D. Eisenhower: „Zobaczyłem scenę, którą
mógł opisać tylko Dante. Można było przejść kilka metrów tylko
po gnijących ludzkich szczątkach w ciszy, w bujnej scenerii, gdzie
nagle wszystko, co żyło, brutalnie ustało.”
Polska Dywizja Pancerna licząca 16 tysięcy żołnierzy i dowodzona przez gen. Stanisława Maczka wzięła udział w operacji, której celem było odcięcie drogi odwrotu siłom niemieckim. W wyniku niezwykle krwawych walk, które rozegrały się
w dniach od 7 do 21 sierpnia 1944 roku przełamano obronę
niemiecką w Normandii. Generał Montgomery, który dowodził
siłami lądowymi oceniając bitwę, powiedział: Niemcy byli jakby
w butelce, a polska dywizja była korkiem, którym ich w niej zamknęliśmy.
W hołdzie dla odwagi żołnierzy polskich, na szczycie wzgórza 262 kanadyjscy żołnierze umieścili tablicę „Polish Battle
Field” (Polskie Pole Walki). Z wdzięcznością i wzruszeniem złożyliśmy bukiet biało-czerwonych róż na grobach żołnierzy na
polskim wojskowym cmentarzu w Urville.
Nie mniej wzruszająca była wizyta w małym, historycznym
miasteczku Potigny, do którego zostaliśmy zaproszeni przez
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Mirosław Derengowski i Claudine Desmet składają kwiaty
na grobach polskich żołnierzy w Urville.
mera tego miasta i przedstawicieli Polonii. Potigny znalazło się
w obszarze walk w roku 1944, to tutaj zaczął się tzw. „ korytarz śmierci”, który zakończył się w Falaise. Z wdzięczności dla
walczących Polaków główny plac tego miasta, przy którym
znajduje się merostwo nosi nazwę I Polskiej Dywizji Pancernej
(1.Plac Division Blindeee Polonaise).
Historia tego miasta wiąże się z tradycją górniczą i polską
emigracją, która odcisnęła głębokie piętno w różnych dziedzinach - wśród mieszkańców miasto nazywano „Małą Warszawą”
albo „Ziemią Imigrantów”. Polacy byli drugą najliczniejszą grupą imigrantów (po społeczności Włoskiej). Większość polskich
robotników była zatrudniona w kopalniach rudy żelaza
i w kamieniołomach łupków. Polacy przywiązani do polskich
tradycji organizowali się w licznych stowarzyszeniach kulturalnych, kościelnych i oświatowych, Swoją miłość do Polski dokumentowali malując na swoich roboczych kaskach biało-czerwone flagi.
Po zamknięciu kopalni i kamieniołomów, w latach 1985 –
1986 przy współudziale byłych górników i wolontariuszy zamieniono je w turystyczne atrakcje. Zwiedziliśmy obie kopal-

INFORMACJE
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Polscy emigranci zatrudnieni w kopalniach
(zdjęcie z muzealnej ekspozycji wykonane w 1927 r.)
nie, po których oprowadzali nas byli polscy pracownicy.
Odwiedziliśmy również, zbudowaną w latach 20-tych, i funkcjonującą do dziś, polską kaplicę, którą w latach 20-tych zbudowali emigranci polscy, a która funkcjonuje do dziś.
Tegoroczny wyjazd do Bretanii i Normandii uświadomił
nam dramatyzm i barbarzyństwo wojny, gorycz bycia emigrantem, tęsknotę za swoim krajem, która nigdy nie gaśnie i jak
powiedziała nam pani Lydia - działaczka polonijna, urodzona
już we Francji, ale mówiąca w języku polskim z urokliwym francuskim akcentem - na emigracji wystarczy kropla krwi polskiej,
aby czuć się Polakiem”, a pracę w Stowarzyszeniach „Ochrona
polskiego dziedzictwa”, oraz w „Narodowym Stowarzyszeniu Pamięci 1. Polskiej Dywizji Pancernej” traktuje się tutaj priorytetowo, jako obowiązek pamięci...

Elżbieta Mikołajczyk
vicece prezes Stowarzyszenia
Chatougirion-Puszczykowo
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puszczykowscy Seniorzy nad morzem
Natomiast w Dąbkach uczestników powitała wspaniała letnia, aczkolwiek nie upalna pogoda. Liczne atrakcje na obu pobytach, podwieczorki taneczne, ognisko z kiełbaskami oraz
dobra kuchnia sprawiły, że wakacje z całą pewnością można
zaliczyć do udanych. Wróciliśmy do Puszczykowa bardzo zadowoleni i pełni energii.
Przy tej okazji dziękujemy panu Burmistrzowi Puszczykowa
za dofinansowanie obu wyjazdów.

Włodzimierz Kędzierski
prezes PZERiI Oddział w Puszczykowie

27

sierpnia odbyło się spotkanie przy ognisku dla osób pomagających uchodźcom oraz rodzin z Ukrainy, które
jeszcze pozostały w Puszczykowie. Ognisko z pieczonymi kiełbaskami, kawą, herbatą i słodkim stworzyło doskonałą okazję,
by spokojnie porozmawiać i poznać się bliżej. Można było pograć w mölkky, postrzelać na bramkę (dziękujemy KP Las i Stowarzyszeniu Gier Planszowych Kości), wziąć udział w mini konkursie wiedzy o Puszczykowie (szczególne uznanie dla dwóch
gości z Ukrainy, którzy przyjęli to wyzwanie). Spotkanie to było
również okazją do podziękowania wolontariuszom za ich pracę
i serce włożone w pomoc Ukrainie. Chociaż drobną przypinką
„Super Wolontariusz” i pisemnym podziękowaniem chcieliśmy
pokazać, że praca wolontariusza jest cenna i ważna.
Głos zabrała również Swietłana Demko – dyrektor centrum
rehabilitacji i fundacji „Otwarte Serce” na Ukrainie. Nakreśliła
sytuację społeczno-polityczną swojego kraju, podziękowała

Polsce za pomoc i wsparcie. Szczególnie dziękowała społeczności Puszczykowa za bezpieczne schronienie, które znalazła
u nas między innymi grupa osób z niepełnosprawnościami. Wymiernym efektem spotkania była natychmiastowa reakcja
trzech wolontariuszek, które umówiły się i wyraziły wolę,
pomagać, w miarę możliwości tej grupie. To było miłe i wzruszające.
Ognisko sfinansowane zostało ze środków Puszczykowskiego Komitetu Społecznego. Dziękujemy za wsparcie i pomoc
Miastu Puszczykowo oraz Bibliotece Miejskiej CAK jak również
wsparcie finansowe Pani Marzenie Fiedler i Panu Jakubowi
Kuźniarskiemu. Serdeczne podziękowania kierujemy także do
Dh Joanny Ostrowskiej Komendantki Ośrodka ZHP w Puszczykowie oraz Dh Zuzanny Mazurek, a także wszystkich harcerzy,
którzy włączyli się w pomoc.

Piotr Guziałek, Maria Michałowska, Filip Ryglewicz

imieniny czterech ulic

jubileusz kurkowych braci

7

sierpnia 2022 roku na strzelnicy brackiej w Ludwikowie odbył się XXIV Memoriał doktora Tadeusza Jakubiaka połączony z obchodami 25-lecia reaktywacji Mosińsko-Puszczykowskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Uroczyste otwarcie
rozpoczęto od przedstawienia historii bractwa, po którym nastąpiło wręczenie orderów zasługi Zjednoczenia - krzyży oficerskich, przyznanych przez Kapitułę Orderu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu
za szczególne osiągnięcia w popularyzacji idei bractw kurko-
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Fot. Miron Skołuda

Fot. Anna Guziołek (3x)
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godnie z wieloletnią tradycją puszczykowscy seniorzy odpoczywali na morzem. W tym roku dwie 50-osobowe grupy
przebywały na turnusach rehabilitacyjno-zdrowotnych nad
Bałtykiem. Dla pierwszej bazą był pensjonat „Bursztynowy
Brzeg” w Sarbinowie, a druga, która udała się do Dąbek, przebywała w doskonale znanym pensjonacie „Maria”.
W Sarbinowie na początku turnusu pogoda nie rozpieszczała uczestników. Słońce nie przygrzewało, było za to deszczowo.
Jednak ostatnie trzy dni bardzo ładnej aury poprawiły wszystkim humory.

wych burmistrzowi Puszczykowa Andrzejowi Balcerkowi oraz
wójtowi Komornik Janowi Brodzie. Kolejnym punktem uroczystości była proklamacja króla Kurkowego Anno Domini 2022
Sławomira Malechy, po której nastąpił okolicznościowy wystrzał z armaty wiatrowej. Zawody strzeleckie zapoczątkowało
oddanie honorowych strzałów do tarcz Puszczykowa i Komornik przez burmistrza Andrzeja Balcerka i wójta Jana Brodę.

Franciszek Popławski
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więto czterech ulic” to sympatyczne wydarzenie, które
27 sierpnia zorganizowali mieszkańcy ulic Żupańskiego,
Reja, Langego i Kosińskiego. Spotkanie i wspólna, uliczna zabawa rozpoczęła się o godzinie 18 i trwała… do późnych godzin
nocnych. Przygotowania zaczęły się już o godzinie 15. Licznie
przybyli mieszkańcy dekorowali własnoręcznie sporządzonymi
transparentami, girlandami, kolorowymi balonami, itp. (zamknięty wcześniej dla ruchu) odcinek Żupańskiego (pomiędzy
Reja i Langego). Dzieci kolorowymi rysunkami udekorowały
jezdnię, a dorośli ustawili na środku ulicy stoły i grille, które
wkrótce zapełniły się przyniesionymi przez nich potrawami
oraz domowymi wypiekami. Spotkanie, w którym uczestniczyło 60-70 osób, miało również oprawę muzyczną. „Do posłuchania”, a wkrótce i do tańca przygrywał kwartet (saksofon, gitara,
bas, perkusja) Jacka Rubczaka, specjalizujący się w ciekawych
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interpretacjach jazzowych standardów.
Ideą wspólnej zabawy była chęć bliższego poznania się, integracji – ważnych dla sąsiedzkiego bezpieczeństwa i przy podejmowaniu lokalnych działań. Pomysł powstał w trakcie spotkań na spacerach z psami. Inicjatorką całego przedsięwzięcia
była Pani Anna z ul. Żupańskiego, którą mocno wsparli Państwo Dorota i Jarek z ul. Żupańskiego i Panie Kasie z ul. Żupańskiego i ul. Reja. Warto jednak podkreślić, że sukces imprezy
(nikt nie śpieszył się do domu, wszyscy natomiast mówili, żeby
powtórzyć zabawę w przyszłym roku) był wynikiem tego, że do
jej organizacji włączyli się niemal wszyscy przybyli na nią
uczestnicy. Wsparcie ze strony samorządu zapewnił radny Tomasz Potocki, który pomógł w organizacji imprezy od strony
formalnej oraz aktywnie uczestniczył w przygotowaniach, jak
również w samej zabawie.
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Ognisko integracyjne

RESZTKI Z PAŃSKIEGO STOŁU czyli uważajmy z dokarmian iem dzikich zwierzat

czy przeterminowane leki. Okazuje się jednak, że coraz większym problemem zaczynają być odpadki organiczne. W Stanach Zjednoczonych w roku 2012 wyprodukowano ponad
250 mln ton odpadów z czego plastikowe butelki stanowiły
zaledwie 3 mln ton, podczas gdy odpady organiczne 70 mln
ton! Generalnie uważamy, że większym problemem są dla
środowiska odpady z tworzyw sztucznych, bo przecież te „naturalne” się rozłożą. Tymczasem sprawa nie jest wcale taka
oczywista i prosta. Gnijące warzywa i owoce nie tylko przyczyniają się do wytwarzania wielu trujących gazów ale i ocieplenia klimatu (metan jest dwudziestokrotnie groźniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla). Z tego powodu
w coraz większej ilości miejsc na świecie wprowadza się zakaz
mieszania odpadów organicznych z innymi, zachęcając do
kompostowania bądź segregowania w celu wywiezienia np.
do biospalarni. Na bazie metanu powstającego w procesie
rozkładu uzyskuje się również energię w specjalnych elektrowniach.
RESZTKI WABIĄ ZWIERZĘTA
Zagrożenia, jakie niosą ze sobą odpady organiczne są bardzo szerokie, począwszy od chemicznego zanieczyszczenia
gleby, wody i powietrza (z uwagi na unoszące się gazy możliwy jest nawet samozapłon), jakie może powstać w procesie
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DOKARMIAĆ ODPOWIEDZIALNIE
Wracając do odpadów organicznych nie sposób nie wspomnieć o dokarmianiu zwierząt. Dziś to niestety bardzo poważny problem. O ile można uznać, że zachowanie takie ze
strony ludzi jest podyktowane troską o zwierzęta, o tyle niestety nie należy jednocześnie do najbardziej przemyślanych.

wrzesień 2022

Najpopularniejsze jest oczywiście dokarmianie ptaków. Już
od dziecka jesteśmy uczeni, że zima to czas kiedy należy
wspomóc naszych „skrzydlatych braciszków” i to nawet
w specjalnie przygotowanych „stołówkach”. Tymczasem ornitolodzy zwracają uwagę, że to dzikie zwierzęta, które muszą

aktywnie poszukiwać pokarmu, nabierając umiejętności przetrwania. Dokarmianie ptaków to też duża odpowiedzialność,
bo raz nauczone będą wracać i nie bardzo rozumieją, że „dokarmiacz” wyjechał na ferie i trzeba będzie o siebie zadbać.
Karmnikami na pewno zachwycone są drapieżniki i to zarówno te domowe, np. kocury, jak i dzikie - kuny, krogulce czy
sójki, dla nich to też „stołówka”. Natomiast z całą pewnością
poprawiła się jakość podawanego w karmnikach pokarmu,
który stał się powszechnie dostępny pod różnymi postaciami.
Nauczyliśmy się już dokarmiać naturalnym pokarmem w postaci różnego rodzaju ziaren, niestety nie dotyczy to ptaków
wodnych, które najczęściej pasiemy pieczywem i to często
starym, nierzadko wręcz spleśniałym. No cóż, trudno powiedzieć, że chleb, bułki czy drożdżówki są dla kaczek i łabędzi
pokarmem naturalnym, na próżno szukać wśród nich piekarzy
czy cukierników. Część tego „poczęstunku” zjedzą ryby czy
ślimaki, jednak bardzo duża część pozostanie stając się pożywką dla drobnoustrojów, prowadząc też do organicznego
zanieczyszczenia wody, a w efekcie do spadku jej przezroczystości, przyrastania warstwy mułu, „zakwitu” glonów i specyficznego „zapaszku”. A ptaki? No cóż, poza gastrycznymi sensacjami, przyzwyczajone do dokarmiania pozostają na zbiornikach wody stojącej i przy ostrych zimach wmarzają w lód,
podczas gdy naturalnie powinny migrować na rzeki, gdzie
woda nie tak szybko zamarza i zawsze można znaleźć naturalny pokarm.
UWAGA NA DZIKI
Ale problem dokarmiania może dotyczyć także większych
zwierząt. Czasami jest on nieświadomy, jak poprzez wcześniej
opisane wyrzucanie odpadków organicznych do kontenerów
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czy koszy. Jednak zdarza się celowe dokarmianie, szczególnie
popularne wśród turystów. To skrajna nieodpowiedzialność,
która może skutkować przenoszeniem chorób i pasożytów,
ale prowadzi także do zmian w zachowaniu się zwierząt. Nie
tylko przestają poszukiwać naturalnego pokarmu, ale zatracają wrodzony lęk przed człowiekiem traktując go jak żywiciela. Oczywiście może być to dla nich zgubne, bo nie każdy jest
przyjaźnie nastawiony do dzikich zwierząt, dochodzi do starć
z psami, potrąceń przez samochody itd. Warto również zdawać sobie sprawę, że taka „znajomość” nie jest również bezpieczna dla nas. Zwłaszcza duże zwierzęta, które w naturze
nie mają naturalnych wrogów, bo duże drapieżniki, jak np.
wilki, w wielu miejscach zostały wytępione, szybko przyzwyczają się do dokarmiania. Przykładem mogą być dziki. To bardzo inteligentne zwierzęta, jednocześnie duże i silne, a to już
„mieszanka wybuchowa”. Bardzo szybko uczą się, że człowiek
jest tym, który karmi i przekazują tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Z czasem stają się nie tylko uciążliwe ale i niebezpieczne. Potrafią domagać się pokarmu a na próby odganiania reagują agresją. Wszystko to, może się skończyć tragicznie, a przykładów jest niestety coraz więcej.
Chętnie wypoczywamy i osiedlamy się w bezpośrednim
sąsiedztwie natury. Chcemy mieć piękny widok z okien, spacerować, biegać i jeździć rowerem wśród łąk i lasów. Chcielibyśmy pełnymi garściami czerpać z dobrodziejstw czystego
środowiska. Sielankowe obrazki burzą nam komary i kleszcze,
nie chcemy „robactwa”, za głośne są żaby czy ptaki, krety ryją
nam trawniki, myszy wchodzą do domów, osy zakładają
w nich swoje gniazda, kuny przegryzają kable w samochodach, jelenie i dziki szukają pożywienia na naszych polach
i w sadach. Zapominamy jednak, że jesteśmy tylko częścią
wielkiego kręgu życia, jednym z bardzo wielu gatunków zamieszkujących Ziemię, że coraz większą jej część zabieramy
dla siebie, myśląc, że czynienie jej sobie poddaną nie ma nic
wspólnego z odpowiedzialnością. A przecież skoro uważamy
siebie za najbardziej inteligentną istotę na naszej Planecie to
oznacza, że to właśnie my jesteśmy najbardziej za nią odpowiedzialni. Kto ma Ją chronić? Dęby, stokrotki, borsuki, dziki
czy wilki? A może jabłonie, porzeczki, krowy, konie lub psy?
Kierujmy się więc nie tylko sercem, ale i rozumem, pogłębiaj-
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Fot. Beata Gerlof
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GÓRY ODPADÓW
Choć z jednej strony wydaje się, że nasza świadomość
ekologiczna rośnie, to wciąż jeszcze śmieci są jednym z największych problemów współczesnego świata. Tymczasem
trudno sobie wyobrazić, że ktokolwiek nie zdaje sobie sprawy
z problemów i zagrożeń dla środowiska, a w nim dla nas samych, jakie niosą ze sobą odpady. Wydaje się, że mamy szczególnie szeroką wiedzę dotyczącą różnych opakowań np. szklanych, papierowych, plastikowych czy też odpadów niebezpiecznych typu baterie, środki ochrony roślin, lakiery, farby

ich rozkładu, po problemy epidemiologiczne. Na takiej pożywce doskonale rozwijają się chorobotwórcze drobnoustroje. Odpadki wyrzucane na kompostowniki bądź do niezabezpieczonych koszy czy kontenerów, przyciągają zwierzęta,
z których sąsiedztwa nie zawsze jesteśmy zadowoleni. Stale
rośnie liczba gatunków wybierających życie obok ludzi, a podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy są właśnie resztki
jedzenia. Szczególnie bogate doświadczenie mają w tym
względzie mieszkańcy terenów sąsiadujących z lasem. Te bardzo atrakcyjne krajobrazowo i klimatycznie miejsca, są jednocześnie domem dla wielu stworzeń, które są potencjalnymi
amatorami resztek z naszych stołów. Popularne są więc spotkania z dzikami, lisami, borsukami, sarnami czy jeleniami, nie
licząc już drobniejszych „biesiadników”. Zwierzęta żerujące na
śmieciach mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania niebezpiecznych chorób. Można więc powiedzieć, że odpowiednie
postępowanie z odpadkami organicznymi jest jak mycie rąk.
Śmieci pozostawiane bezpośrednio w środowisku, np.
przez turystów, stanowią równie poważny problem w obszarach chronionych. Zwierzęta szybko uczą się, że człowiek =
jedzenie. Nierzadko odpady mogą być dla nich bezpośrednią
przyczyną śmierci. Szczególnie niebezpieczne są w tym względzie sztuczne opakowania produktów spożywczych, które
wabią zapachem, a po połknięciu prowadzą do zatorów przewodu pokarmowego i śmierci w cierpieniach. Resztki jedzenia
wyrzucane przez turystów są, jak już wspomniano, potencjalną pożywką dla drobnoustrojów chorobotwórczych. Mogą
więc przyczyniać się do ich rozwoju i rozprzestrzeniania. Zdarza się również, że produkty spożywcze już są zakażone i po
wyrzuceniu stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich
żywych istot. Przy tej okazji podnoszony jest czasem problem
braku pojemników na odpady w terenach chronionych, przywoływany zwykle wtedy, kiedy turysta zostaje przyłapany na
gorącym uczynku. I rzeczywiście przy szlakach najczęściej nie
spotkamy żadnych koszy na śmieci, jednak warto wiedzieć, że
jest to działanie celowe. Obszary chronione, jak np. parki narodowe powinny chronić przyrodę w stanie jak najbardziej
naturalnym, niezmienionym. Tymczasem nie odkryto, jak dotąd, naturalnie rosnących koszy na śmieci. W miejscach odpoczynku możemy znaleźć pojemniki na odpady, ale na trasach
w zasadzie nie powinno być ich wcale. Znajdując się w obszarze chronionym powinniśmy podziwiać naturalne krajobrazy,
w które ciężko jest wkomponować kosze. Musimy zdać sobie
sprawę, że park narodowy nie jest parkiem miejskim. Oczywiście ze śmieciami, zwłaszcza stanowiącymi resztki jedzenia, są
problemy nawet wtedy, kiedy lądują w koszach. Nie zmniejsza
to wcale ich „atrakcyjności”, skutkuje tylko chęcią dostania się
do środka. W efekcie zwierzęta buszują w śmietnikach
rozwlekając odpady po okolicy. Wiele z tych śmieci wykorzystywane jest niestety przez ptaki do budowy gniazd. Bociany
na przykład foliowymi torebkami „uszczelniają” gniazda czyniąc z nich trudno przepuszczalne „miski”. W czasie opadów
deszczu gromadzi się w nich woda, która potem powoduje
wychłodzenie pisklaków a w efekcie nawet ich śmierć. Plastikowe butelki są pułapką bez wyjścia dla ogromnej liczby bezkręgowców, wśród nich wielu rzadkich a także takich, które
uważamy za pożyteczne, bo pomagają nam zwalczać szkodniki leśne, polne czy ogrodowe.

Fot. J. Wyczyński

mieci, problem z którym ludzkość boryka się od lat starając
się w nich nie utonąć. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym
produkujemy coraz to nowe odpady. Paradoksalnie zaraz za
kolejnymi odkryciami mającymi ułatwić nasze życie, musimy
myśleć o rozwiązaniach, które będą niwelowały ich skutki
uboczne, mogące zagrażać naszemu zdrowiu a nawet życiu.
Cywilizacja to pies zjadający własny ogon. Ilość i różnorodność odpadów, a co za tym idzie ich potencjalny wpływ na
środowisko, jest porażająca. Czasami (by nie powiedzieć zwykle) zdziwienie może budzić ilość warstw, w które opakowywane są produkty. Ale może chodzi o to żeby było bardziej
ekscytująco zanim dostaniemy się do środka …?

Fot. Wikipedia

Ś

my wiedzę, która kształtuje naszą świadomość, walczmy
z tym co zagraża naturze, bo oznacza to, że jest zagrożeniem
dla nas samych. Zadbajmy o właściwe przechowywanie odpadów organicznych, nie wyrzucajmy ich w środowisku i nie dokarmiajmy dzikich zwierząt!

dr inż. Rafał Kurczewski
z-ca dyrektora ds. Ochrony Przyrody i Obszarów
Natura 2000 w Wielkopolskim Parku Narodowym
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okresie od 10 czerwca 2022 r. do 15 sierpnia 2022 r.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej zrealizowali 354 interwencje. Do niezwłocznej realizacji przez referaty UM
przekazano 35 interwencji dotyczących m.in. (m. in. awarie
sygnalizacji świetlnych, wiatrołomy i odchody końskie na jezdniach, uszkodzone drogi i chodniki, uszkodzony słupek ozdobny, zapadnięte studzienki, przekrzywione i zarośnięte znaki,
znaleziony plecak i rower) 14 razy polecono usunięcie padliny
z ulic miasta oraz 21 razy odłowienie dzikich zwierząt lub bezdomnych psów i kotów. Przewieziono do przytuliska
1 psa, którego odebrał właściciel. W związku z nieprawidłowym
parkowaniem pojazdów wobec kierowców zastosowano
40 żółtych kart oraz 32 pouczenia. Za wykroczenia porządkowe
zastosowano 8 pouczeń (niedopilnowanie psa, picie alkoholu
i palenie tytoniu w miejscu niedozwolonym, strzelanie z łuku
na otwartej przestrzeni, zaśmiecanie miasta).
W trakcie prowadzenia czynności służbowych wylegitymowano 65 osób. Założono 7 blokad na koła samochodów. Na
14 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 bo-

iska SP nr 2 i SP nr 1, ul. Rynek). Funkcjonariusze kontrolowali
także sprawność lamp ulicznych i sygnalizacji świetlnej oraz
stan nawierzchni dróg. Kilkukrotnie w ciągu dnia prowadzili
kontrole natężenia ruchu na ul. Berwińskiego, Bema i Szpitalnej. Strażnicy przewieźli też rodzinę ukraińską do nowego miejsca w Poznaniu.
Wybrane interwencje: 11 czerwca - ul. Poznańska –
uszkodzone rogatki – zabezpieczono przejazd kolejowy do
przyjazdu służb PKP. 28 czerwca - ul. Fiedlera – osoba bezdomna potrzebująca opieki. Nawiązano kontakt w tej sprawie
z MOPS w Puszczykowie. 2 lipca - ul. Gołębia – zgłoszenie
o zaatakowaniu przechodnia przez psa bez opieki - pies znany
straży miejskiej. Zebrano dane osobowe zgłaszającego celem
przekazania do ref. OiMŚ UM. 27 lipca - ul. Cicha – zgłoszenie
mieszkańca o przebywaniu dzików w pasie drogi. Poproszono
firmę Falco o kontrolę terenu. Prowadzony będzie nadzór nad
tym obszarem przez SM. 4 sierpnia - ul. Bema – czarny dym
wydobywający się z domu – udano się na miejsce, wezwano
Straż Pożarną, zabezpieczono okolicę pożaru do przyjazdu jednostek ratowniczo-gaśniczych. 9 sierpnia - ul. Kościelna/CAS
– zgłoszenie o dzikach na terenie obiektu – wezwano firmę
Falco, młodzieży nakazano opuścić teren CAS-u.

Dariusz Borowski
Komendant Straży Miejskiej

uwaga na oszustów załatwiających 14 emeryturę

Z

US przestrzega przed oszustami, którzy podają się za pracowników Zakładu i proponują „załatwienie” 14. emerytury. O czternastkę nie trzeba wnioskować, bo to dodatkowe
roczne świadczenie, ZUS będzie wypłacał z urzędu. Apel
o rozwagę jest uzasadniony, bo pseudo usługi „na pracownika
ZUS” mogą skutkować wyłudzeniem gotówki, danych z dowodu osobistego bądź numeru rachunku bankowego.
Jak informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów
i rencistów w domach i nie proponują płatnych usług. Niestety
ciągle zdarza się, że osoby podszywające się pod pracowników
Zakładu, proponują szybkie załatwienie formalności. Okazją
do oszustwa może być zbliżająca się wypłata czternastej emerytury.
Co do zasady, przedstawiciele ZUS nie odwiedzają klientów w domach lub w miejscu pracy. Wyjątkiem są kontrole
wykorzystania zwolnień lekarskich oraz wizyty inspektorów
kontroli u płatników składek. Podczas takich odwiedzin, pracownik ZUS musi okazać legitymację służbową bądź z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić o wizycie. Nie pobierają

Strzelczyk Stefan
Lubińska Renata Jolanta
Świerski Edmund
Gorzyńska Zofia
Szczotka Kamila Antonina
Falkiewicz Barbara Anna
Mędrzyk Marianna
Cyl Janina Maria
Ścibior Józef
Kulas Czesław
Tobolewska Władysława
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również żadnych opłat i nie żądają żadnych gratyfikacji finansowych.
W tym roku czternastki trafią do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym do 8,1 mln, które co miesiąc otrzymują świadczenia
z ZUS.
Prawo do dodatkowego świadczenia pieniężnego będą
mieli emeryci i renciści, którym te świadczenia przysługują na
24 sierpnia. Czternastka będzie zwolniona z podatku dochodowego, a wyniesie „na rękę” 1 217,98 zł. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych terminy wypłat czternastki to 25 sierpnia, a następnie 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.
Na czternastki w pełnej wysokości mogą liczyć świadczeniobiorcy, których wysokość emerytury bądź renty nie jest
wyższa niż 2900 zł brutto. W przypadku osób, które mają przyznane świadczenia w wysokości między 2 900 zł brutto
a 4188,44 zł brutto, czternasta emerytura będzie zmniejszana
na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Stąd minimalna wartość
dodatkowego świadczenia wyniesie 50 zł.

ODESZLI

data ur.

data zg.

30.08.1947
7.09.1950
7.2.1943
27.31945
20.5.1936
22.7.1931
15.8.1928
31.5.1946
29.7.1935
5.5.1936
16.8.1936

3.7.2022
4.7.2022
5.7.2022
10.7.2022
10.7.2022
15.7.2022
17.7.2022
25.7.2022
26.7.2022
29.7.2022
30.7.2022

data ur.
Kaszuba Maria
Pełczyńska Krystyna
Chojnacka Aleksandra
Grocka Irena
Borowiecka Beata Maria
Babijów Janusz Józef
Szulc Jacek Stanisław
Skowron Lidia Elżbieta
Nowak Irena
Czyż Teresa

17.8.1946
10.9.1934
14.4.1935
24.9.1928
5.1.1970
14.3.1958
11.9.1954
1.3.1962
15.9.1937
26.7.1935

data zg.
1.8.2022
4.8.2022
9.8.2022
9.8.2022
10.8.2022
13.8.2022
16.8.2022
19.8.2022
28.8.2022
29.8.2022
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M

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie informuje, że od dnia 17 sierpnia 2022 r. można składać
wnioski o dodatek węglowy w następującej formie:
• w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Puszczykowie przy ul. Wysoka 1, w poniedziałki od 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 art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek
ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego – nie
przyjmujemy wniosków przesłanych drogą mailową.
Przy składaniu wniosku prosimy podać numer konta bankowego, co przyśpieszy wypłatę świadczenia.
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie
domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania
gospodarstwa domowego jest:
1. kocioł na paliwo stałe; 2. kominek; 3. koza; 4. ogrzewacz powietrza; 5. trzon kuchenny; 6. piecokuchnia; 7. kuchnia węglowa lub 8. piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane
paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone 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.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się:
1. węgiel kamienny,
2. brykiet lub pelet zawierające, co najmniej 85% węgla
kamiennego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła
więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po
dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od
dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku
węglowego wymagają wydania decyzji.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na
wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile
wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we
wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku, gdy
wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we
wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz
albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od
tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 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

Program „Ciepło z rekompensatą”

2

września br. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Dodatek dla gospodarstw domowych
Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają wsparcie
finansowe w ramach jednorazowego dodatku.
Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:
• 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest
kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny
rodzajem biomasy,
• 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
• 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest
kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
• 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest
kocioł olejowy.
Warunek konieczny - wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do właściwej dla
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zamieszkania gminy. Gmina będzie miała z kolei 30 dni na jego
wypłatę.
Wsparcie dla podmiotów wrażliwych, które nie są przyłączone do sieci gazowej i sieci ciepłowniczej
Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany będzie
jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wsparcie będzie przysługiwało tym jednostkom, które ponoszą koszty zakupu węgla
kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej
85% węgla kamiennego, peletu drzewnego, a także innego
rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej. Chodzi
m.in. o szpitale, przychodnie, jednostki organizujące pomoc
społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury.
Wysokość dodatku stanowić będzie 40% wzrostu kosztów
związanych z zaopatrzeniem w ciepło.
Liczba beneficjentów to 23 tys. budynków, a łączny koszt
wsparcia: 1,2 mld zł.
Warunek konieczny - wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada
2022 r. do gminy właściwej dla siedziby. Gmina na rozpatrzenie
wniosku oraz wypłatę będzie miała maksymalnie miesiąc.
Źródło: www.gov.pl
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INFORMACJE

W

Dodatek węglowy

NA rowerze po powiecie poznańskim i okolicach

INFORMACJE

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2022 r, poz. 503) oraz Uchwały nr 239/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2021 r.
zawiadamiam
o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo,
arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od
27.09.2022 r. do 25.10.2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, pokój nr 17, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Z projektem w. wym. planu miejscowego będzie można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej
Miasta Puszczykowa, znajdującym się na stronie internetowej miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.10.2022 r.
o godz. 15:00 w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 (pokój nr 13).
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenie
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie papierowej do Burmistrza Miasta Puszczykowa lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@puszczykowo.pl lub za pomocą
platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2022 r.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2022r, poz. 1029 ze zm.) informuję, że z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski
do przedmiotowej dokumentacji mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, 62-040 Puszczykowo - w nieprzekraczalnym terminie do 16.11.2022 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (dotyczy obu obwieszczeń)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Puszczykowa ul. Podleśnej 4, 62-040 Puszczykowo, zwany dalej Administratorem.
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/
Pana danych osobowych.
3. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie: iodo@puszczykowo.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców
danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub
ograniczeniu przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• przenoszenia danych osobowych;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
6. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa
http://www.bip3.wokiss.pl/puszczykowo/ w zakładce Przetwarzanie danych osobowych.
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ne rowery funkcjonującego tam z powodzeniem społecznego
projektu Darmowy Rower Małomiasteczkowy. Popularne
DrRooMy przydają się choćby na szlakach Nadleśnictwa Babki:
Rogalińskim, Łabędzim i Szlaku Warty albo na trasie rowerowej
gry turystycznej TRInO Rogaliński Park Krajobrazowy. Szlakiem
majestatycznych dębów. Rowerzyści mogą też skorzystać
z oferty… Mosińskiej Kolei Drezynowej, by drezyną rowerową
dojechać do samego serca Wielkopolskiego Parku Narodowego. Północnymi obrzeżami parku przebiega Pierścień Rowerowy dookoła Gminy Dopiewo – najdłuższy z tamtejszych szlaków
rowerowych, liczących łącznie ponad 60 km. Co istotne, szlaki
łączą się również z podobnym systemem czterech oznakowanych tras w sąsiedniej gminie Tarnowo Podgórne, o długości
nieco przekraczającej 100 km.

„R

ower to jest świat” śpiewał swego czasu Lech Janerka.
I coś w tym jest: dla wielu jednoślad to nie tylko jeden
ze środków transportu, ale po prostu sposób na życie.
Sprawdźmy zatem, co okolice Poznania oferują tym, którzy złapali bakcyla bicykla.
Na długich dystansach
Przez aglomerację poznańską przebiega kilka długodystansowych szlaków rowerowych. Najdłuższe wycieczki można zaplanować korzystając z międzynarodowego szlaku EuroVelo 9
zwanego Bursztynowym, prowadzącego znad Bałtyku po Ad-

Fot: Archiwum Powiatu Poznańskiego

o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo,
arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3.

Komfortowo i bezpiecznie
Asfaltowe drogi rowerowe, wolne od ruchu samochodowego, to świetna opcja na bezpieczną wycieczkę rowerową,
szczególnie dla najmłodszych. Taką przejażdżkę umożliwia droga Słonawy- Stobnica. Trasę o długości 12 km z wygodnymi
miejscami postoju poprowadzono śladem dawnej linii kolejowej wzdłuż południowych obrzeży Puszczy Noteckiej. Wycieczkę można również odbyć w wariancie rowerowo… wodnym:
najpierw spływ tratwą kajakową z Przystani Kowale w Obornikach, a powrót rowerem. Bardzo komfortowo jeździ się również drogą rowerową Biedrusko-Radojewo prowadzącą obok
Ośrodka Edukacji Leśnej Łysy Młyn. Od przyszłego roku wycieczkę będzie można przedłużyć wykorzystując nową kładkę
pieszo-rowerową w Owińskach.

TURYSTYKA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

riatyk. Poznański Węzeł Rowerowy nad Jeziorem Maltańskim
W Kórniku i w Śremie
jest miejscem, gdzie zbiegają się szlaki regionalne: Szlak Stu
W Kórniku wśród rowerzystów popularna jest promenada
Jezior, Piastowski Trakt Rowerowy i Ziemiański Szlak Roweroimienia Wisławy Szymborskiej. Przejeżdżając tą trasą nad Jewy. Cały powiat poznański (i nie tylko) można przejechać na
ziorem Kórnickim, koniecznie trzeba zobaczyć efektowną inszagę Nadwarciańskim Szlakiem Rowerowym albo okrążyć,
stalację Czerwony Peleton, ustawioną na Prowencie. Na terekorzystając z Pierścienia Rowerowego dookoła Poznania: szlanie gminy na rowerzystów czeka Borówiecki Ring Rekreacyjny
ku w kształcie koła z siedmioma „szprychami” – szlakami łączi Kórnicki Pierścień Rowerowy. Nie ma też problemu, by za
nikowymi. Żadnej konkretnej trasy nie narzuca natomiast gra
znakami jednego ze szlaków dojechać na liczne Szlaki Roweroturystyczna Rowerem wokół Poznania, jednak wskazówki do
we Regionu Śremskiego. Na dwóch kółkach można też przeodczytania jej hasła końcowego rozsiane są aż w 14 gminach.
TURYSTYKA
mierzać trasy tamtejszych Questów Regionu Śremskiego
(szczególnie quest „Z narodowym akcentem!”), które rower
W Puszczy Zielonce
mają nawet w swoim logo. W samym mieście działa Śremski
Wśród lasów i jezior Puszczy Zielonki wytyczono dwa pierścieRower Miejski (prowadzony przez tego samego operatora, co
nie rowerowe wraz z 12 szlakami łącznikowymi. Uwzględniając
Sucholeski Rower Gminny). Miejskie bicykle doskonale sprawjeszcze Cysterski Szlak Rowerowy otrzymujemy gęstą sieć,
dzą się na leniwej przejażdżce nadwarciańską promenadą albo
umożliwiającą elastyczne planowanie eskapad na dwóch kółjako dogodny środek transportu na plażę nad Jeziorem Grzykach. Miłośnicy kolarstwa górskiego od niedawna mogą też
misławskim.
skorzystać z 16 kilometrów tras Maximus Singletrack między
Annowem i Mielnem. Do miejsca startu od strony Owińsk doPiotr Basiński
jeżdża się obok białego roweru Ryszarda Walerycha, upamiętPoznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
niającego tragicznie zmarłego wytrawnego rowerzystę i krajoznawcę. Listę wybranych rowerowych akcentów w rejonie
„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z PoPuszczy Zielonki zamyka mural na ścianie hali sportowej
znańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT) przybliw Czerwonaku, promujący aktywność osób z niepełnosprawżamy nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, by zachęnościami jeżdżących rowerowymi wózkami.
cić do mikroturystyki – samodzielnego zwiedzania najWokół Wielkopolskiego Parku Narodowego
Na terenie Lubonia, sąsiednich Komornik i Poznania funkcjonują kompatybilne systemy rowerów miejskich, które umożliwiają przejazdy przy użyciu jednego konta. Na ulicach sąsiedniego Puszczykowa i Mosiny można z kolei spotkać żółto-czar-
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bliższej okolicy i poznawania mniej lub bardziej znanych
turystycznych perełek okolic Poznania.
Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach
informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich
PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim oraz w Prasowej Powiatowej 17.

17

HISTORIA

Początki lodziarni
Założycielami lodziarni przy torach kolejowych byli Tadeusz i Kazimiera Kostusiak. Rodzinna tradycja
cukiernicza rozpoczęła się w 1945
roku się w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chrobrego 14-15. Gorzów
znajdował się na ziemiach odzyskanych, czyli ziemiach polskiego dzikiego zachodu włączonych do Polski po
1945 roku. W tym czasie na tych terenach osiedlali się ludzie, którzy
musieli zagospodarować te ziemie
na nowo. Właśnie w tym mieście Tadeusz Kostusiak, z wykształcenia
mistrz cukierniczo-piekarniczy, założył i prowadził piekarnię i cukiernię.
Od 1950 do 1953 roku Tadeusz Kostusiak był starszym cechu. Następnie rodzina przeniosła się
do Puszczykówka skąd pochodziła żona Tadeusza, Kazimiera.
Ojcem Kazimiery był Jan Taciak – powstaniec wielkopolski i
lokalny przedsiębiorca z ul. Jackowskiego, który zajmował się
m.in. ślusarstwem i wierceniem studni. To właśnie dzięki niemu rodzina Kostusiaków kupiła działkę w doskonałej lokalizacji, tuż przy stacji kolejowej w Puszczykówku. W pierwszej
kolejności rodzina własnymi siłami wybudowała budynek cukierni i lodziarni, która została otwarta 10 maja 1953 roku. Od
początku w zakładzie serwowane były lody jak również wyroby cukiernicze m.in. drożdżówki. Oczywiście wszystko było
wyrabiane w zakładzie według oryginalnych przepisów. Lody
z początku byłe serwowane z okienka, a ogródek znajdował
się w tym miejscu co dzisiaj. Niegdyś z ogródka można było
obserwować buchające parą lokomotywy, które przejeżdżały
przez stację Puszczykówko. Linia Poznań-Wrocław została zelektryfikowana dopiero w latach 60. XX wieku. Sama ulica
Dworcowa była z początku zwykła ulicą gruntową, co widać
na fotografiach z początku działania firmy.

ustawiło wielobarwną mapę planistyczną Parku z oznaczeniem dróg publicznych i szlaków wycieczkowych”. Punktem
wyjścia dla wszelakich wycieczek były właśnie stacje kolejowe
w Puszczykowie i Puszczykówku. Do końca lat 80. XX wieku
pociągi były głównym środkiem
transportu w życiu codziennym jak
i turystycznym, dlatego doskonałym
pomysłem było usytuowanie cukierni
i lodziarni przy ulicy Dworcowej nieopodal stacji kolejowej.
Dalsze losy cukierni i lodziarni
W 1977 roku zmarł Tadeusz Kostusiak, a prowadzenie firmy przejęła
jego żona Kazimiera wraz z synem
Jerzym. W 1983 roku Jerzy Kostusiak
wraz z żoną Danutą otworzyli cukiernię w nowej lokalizacji przy ul. Dworcowej 17, gdzie przez szereg lat rodzina prowadziła biznes z czasem
poszerzony o kawiarnię Cafe Fresco.
Zmierzch cukierni i kawiarni przy
ul. Dworcowej 17 przyniosła śmierć
Jerzego. W starym miejscu przy
ul. Dworcowej 18 od 1983 roku działała już tylko lodziarnia. Za kasą lodziarni zawsze siedziała Kazimiera
Kostusiak. Znała chyba wszystkich
mieszkańców Puszczykowa, zawsze
nawiązywała rozmowę i pytała się
o rodzinę. Jej obecność za kasą była
najbardziej rozpoznawalnym symbolem lodziarni w Puszczykowie. Jej
zdjęcie zostało nawet opublikowane w przewodniku „Spacerownik Wielkopolski” z 2011 roku, gdzie można znaleźć opis:
„Kazimiera Kostusiak. Starszą panią można od prawie sześćdziesięciu lat […] spotkać za ladą. Zawsze czuwa nad kasą.
To jest prawdziwa firma! Poza tym cokolwiek w Puszczykowie
wydarzyło się po wojnie lub dzieje się dziś, najlepiej wie Pani
Kostusiakowa”.
Od 1988 roku właścicielami lodziarni są Maria i Marek Kostusiak – synowa i syn Tadeusza i Kazimiery. Budynek
lodziarni był przebudowywany i unowocześniany kilkukrotnie
od początku działania punktu, świadczą o tym fotografie
z wielu lat działalności firmy. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów lodziarni jest figura lwa z lodem, która została zaprojektowana i wykonana w 1994 roku przez
znanego i cenionego puszczykowskiego artystę-rzeźbiarza
Jana Gracika. Do 2012 roku fasadę budynku pokrywała charakterystyczna żółta klinkierowa cegła, którą można zobaczyć

niczy sposób, namaszczone przez motocyklistów, którzy całymi watahami potrafią tu pomrukiwać silnikami, prezentując
swoje maszyny”. W 2012 roku budynek został przebudowany
i unowocześniony. Uzyskał wygląd znany obecnie.
Lodziarnia współcześnie
Lodziarnia znacznie zmieniła się od początku swojej działalności. Z początku serwowano w niej lody o trzech smakach:
waniliowym, kakaowym i owocowym (najczęściej truskawkowym). Lody wytwarzane były z produktów dostępnych na
rynku. Przez wiele lat wybór lodów znacznie się poszerzył.
Dodano wiele nowych smaków oraz słynne wody włoskie,
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Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego

BEZPŁATNY DOSTĘP DO INTERNETU
ORAZ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ
IM. M. MUSIEROWICZ CAK
W PUSZCZYKOWIE
Od wielu lat w głównej siedzibie naszej Biblioteki
(Puszczykowo, ul. Rynek 15) można nieodpłatnie korzystać
z dostępu do Internetu oraz pracowni komputerowej.
Przez okres wzmożonych obostrzeń związanych z pandemią wirusa COVID-19 czytelnia komputerowa była wyłączona z użytkowania. Obecnie jest otwarta dla Czytelników
w godzinach pracy Biblioteki czyli w poniedziałki i piątki od
godziny 7.00 do 15.00, a we wtorki, środy i czwartki od
godziny 10.00 do 18.00. By skorzystać z komputera należy
każdorazowo wpisać się na listę użytkowników czytelni
komputerowej. Biblioteka dysponuje 5 stanowiskami, służącymi do samodzielnej nauki, pracy i poszukiwania informacji. Z pracowni można korzystać godzinę zegarową
z możliwością przedłużenia tego czasu o kolejną godzinę,
jeśli nie ma kolejki chętnych. Jedno ze stanowisk komputerowych jest terminalem w sieci cyfrowej wypożyczalni
międzybibliotecznej książek i czasopism - ACADEMICA.
Jest to bezpłatna elektroniczna, internetowa wypożyczalnia umożliwiająca korzystanie z cyfrowych zasobów Biblioteki Narodowej. Obejmuje aż 3 673 423 publikacji ze
wszystkich dziedzin wiedzy, również tych najnowszych
objętych ochroną praw autorskich. Zachęcamy do korzystania z takiej możliwości w naszej bibliotece. W czytelni
komputerowej znajduję się również drukarka, wydruk jest
usługą płatną, koszt to 0,20 zł za 1 stronę A4.

Jak wyglądało Puszczykówko w latach 50. XX wieku?
W celu wczucia się w klimat Puszczykówka z czasu, kiedy
zakładano lodziarnię warto zajrzeć do przewodnika z lat 50.
XX wieku. W 1952 roku w przewodniku po Wielkopolskim
Parku Narodowym pisano: „Najbardziej uczęszczane ośrodki
Parku to osady letniskowe Puszczykowo i Puszczykówko nad
Wartą. [...] W Puszczykowie istnieje dom wypoczynkowy FWP,
muzeum parkowe oraz przystań kajakowa na Warcie. Latem
kursują tu liczne dodatkowe pociągi, istnieje również możliwość urządzenia wycieczki drogą wodną statkiem po Warcie.
[…] Puszczykowo posiada dobrą piaszczystą plażę, zagospodarowaną i strzeżoną. Naprzeciwko wyjścia z dworca P.T.T.K
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które były serwowane od lat 70. XX wieku. Obecnie lodziarnia
jest wyposażona w nowoczesny park maszynowy do produkcji i dystrybucji lodów. W lodziarni dystrybuowane są lody
produkowane z najlepszych składników m.in. z sezonowych
owoców. Do dzisiaj puszczykowska lodziarnia jest kultowym
miejscem dla turystów i mieszkańców Puszczykowa. Warto
dodać, że na lodach w tym miejscu byli premier Jerzy Buzek
czy biznesmen Jan Kulczyk. W 2014 roku lodziarnia Państwa
Kostusiaków otrzymała Honorową Nagrodę miasta Puszczykowa „Laur Puszczykowa”. Nagrodę wręczył Burmistrz Andrzej Balcerek w Pałacu Ślubów. Miałem przyjemność również
być na uroczystości z ramienia Rady Miasta Puszczykowa.
Zachęcam do kontaktu ze mną wszystkie osoby posiadające ciekawe informacje, przedmioty, pocztówki, zdjęcia dotyczące przeszłości naszego miasta Puszczykowa. Jestem
dostępny pod numerem telefonu 508467405 bądź pod adresem poczty elektronicznej krzyzanskimaciej@gmail.com
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Puszczykówku przy torach kolejowych od 10 maja 1953
roku działa najsławniejsza lodziarnia w Wielkopolsce do
której przyjeżdżają tłumy turystów z pobliskiego Poznania.
Podróżując po Polsce często spotykam się z ludźmi, którzy
kojarzą Puszczykowo z Muzeum Arkadego Fiedlera i właśnie z lodziarnią przy torach kolejowych. Ciekawostką jest, że kolejarze przejeżdżający przez stację Puszczykówko często wysiadali ze swoich pociągów,
żeby kupić lody w lodziarni Kostusiaków. Obsługiwani byli poza kolejką.
Po zakupie wracali do pociągów,
gdzie raczyli się pysznymi lodami.
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W

na zdjęciu w książce „Puszczykowo miasto-ogród” Andrzeja
Przybysza wydanej w 2007 roku. Autor znakomitego opracowania o Puszczykowie pisał o lodziarni: „Tuż przy stacji kolejowej w Puszczykówku stoi niewielki pawilonik, w którym
sprzedaje się lody. Wystarczy przyjechać tu w ciepłe niedzielne popołudnie, a przekonamy się, że jest to miejsce nietypowe. W kolejce po lody potrafi ustawić się spora ciżba zagorzałych miłośników słodkości i trudno im się dziwić – wyroby zawiadującej lodziarnią rodziny Kostusiaków są przepyszne. […]
Co ciekawe, puszczykowskie lody zostały także, w jakiś tajem-

Fot. Archiwum autora

Na pyszne lody i desery do lodziarni Kostusiaków
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Biblioteka Miejska
im. M. Musierowicz zaprasza na koncert Andrzeja
Poniedzielskiego, który już
27 listopada 2022 roku
o godz. 17.00 będziemy
mogli zobaczyć na scenie
w s a l i ko n fe re n c y j n e j
w hali widowiskowo sportowej. Bilety będą dostępne od 15 września
w Bibliotece Miejskiej im.
M. Musierowicz w Puszczykowie, cena 40 zł.
Koncert Andrzeja Poniedzielskiego promuje nową
płytę pt. „BA”. W koncercie inteligentny humor, satyra,
piosenki w temacie kobieta-mężczyzna, ich wzajemna
relacja.

Salsa w parach
dwie grupy:
od podstaw P1 oraz P2

Prowadzący
Iwona i Jakub
Wojtkowiak
Miejsce: Willa Mimoza
Start w październiku
po uzbieraniu grupy!
Terminy zajęć: P1 Wtorki 20:15 oraz P2 Czwartki 20:15
Zapisy: +48 606-267-483
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Wiktoria Rutkowska mistrzynią Polski w deblu

SMGP Kości zaprasza na planszówki

P

uszczykowianka Wiktoria Rutkowska i Marcelina Podlińska
(KS Górnik Bytom) wywalczyły tytuł Mistrzyń Polski Kobiet
w grze deblowej. Mistrzowski debel zwyciężył podczas Narodowych Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn, które zorganizowano w Bytomiu w dniach 9-16 lipca.
Wiktoria z Marceliną nie były faworytkami tego turnieju
i sprawiły dużą niespodziankę wygrywając z wyżej rozstawionymi parami.
Wcześniej w czerwcu Wiktoria po raz trzeci obroniła tytuł
Mistrzyni Polski w grze deblowej w kategorii U23 - tam grała
w parze z koleżanka klubową Anną Hertel (obie AZS Poznań).
Gra deblowa to niewątpliwe atut Wiktorii. Wspomnieć
można chociażby zwycięstwo w prestiżowym turniej Eddie
Herr w Miami w 2014 roku, gdzie odniosła niespodziewane
zwycięstwo grając w parze z Igą Świątek!
Wiktoria swoją pasję do sportu cały czas nad wyraz udanie
łączy z edukacja. Właśnie skończyła 4-letnie studia na Loyola
Marymount Univeristy w Los Angeles i od września będzie kontynuować studia magisterskie na tej samej uczelni.

S

Tam też została wyróżniona - w tym roku - zdobyła tytuł
najlepszego i przełomowego sportowca roku Uniwersytetu.

towarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości zaprasza,
w co drugi piątek do sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Podgórnej, gdzie od 19.00 do 24.00 gramy
w planszówki.
Jeśli nie masz z kim grać lub chcesz zacząć swoją przygodę
z grami planszowymi to wpadaj na nasze spotkania. Ludzi do
grania nie zabraknie, a i będzie okazja, by poznać nowe osoby.
Przekrój gier jakie przynosimy zaczynają się od tytułów dla najmłodszych, przez rodzinne, na grach dla zaawansowanych
skończywszy. Oczywiście jeśli będzie potrzeba to chętnie wyjaśniamy zasady i zagramy. Zatem niezależnie od tego czy masz
5 lat (i umiesz już to przeczytać), czy jesteś tak zwanym seniorem, czy może wielkim fanem gier od lat, przyjdź na nasze spotkania. Klubik ma już na tyle dużą renomę, że wpadają do nas
fani planszówek nie tylko z Puszczykowa i okolic, ale nawet ze
Śremu, Obornik czy nawet Wolsztyna. Znajdziecie nas też na
facebooku fb.me/smgpkosci, gdzie mamy specjalną grupę,
w której umawiacie się na konkretne gry, czy piszecie nam co

mamy specjalnie dla was przynieść. Mamy w kolekcji ponad
tysiąc gier, więc zawsze znajdziecie coś dla siebie. Podsumowując, jeśli lubicie gry planszowe lub chcecie spędzić miło czas
zapraszamy do Klubu Kości Puszczykowo.

Osti

(I.Ż-R)

pięć medali marka wykroty
arek Wykrota, mieszkaniec Puszczykowa, zdobył aż 5 medali na Mistrzostwach Europy Sportu po Transplantacji
i Dializowanych, które odbyły się pod koniec sierpnia w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii.
Pan Marek był bezkonkurencyjny w pchnięciu kulą oraz
w rzucie piłeczką palantową. Srebrne medale zdobył w rzucie
dyskiem, w biegu na 100 m oraz w biegu na 400 m.
Mistrzostwa Europy Sportu po Transplantacji i Dializowanych organizowane są od 1978 roku. Ich ideą jest promowanie
korzyści płynących ze sportu, podziękowanie za dar życia dawcom, ich rodzinom oraz transplantologom.
W dniach 21-28 sierpnia w mistrzostwarz w Oxfordzie brało udział ponad 400 zawodniczek i zawodników po przeszczepie narządów z 25 krajów, którzy rywalizowali w kilkunastu
dyscyplinach.
Serdecznie gratulujemy sukcesów!

SPORT

SPORT

M

zwycięstwo KP Las na inaugurację sezonu

Z

wycięstwem 4:2 nad Maratończykiem Brzeźno rozpoczęli
sezon 2022/23 seniorzy KP Las Puszczykowo.
Zwycięstwo tym cenniejsze, że zespół z Brzeźna nigdy
szczególnie „nie leżał” ekipie Lasu. Trafienia w tym pojedynku
zanotowali: Dawid Krzyżaniak, Bartosza Grasza oraz Kamil Makosz, który wzmocnił zespół na zasadzie wypożyczenia z KSGB
Manieczki. W II kolejce seniorzy zremisowali z Piastem Łubowo.
W drużynach młodzieżowych nadal trwa nabór nowych zawodników, więc z tego miejsca serdecznie zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcieliby zasilić szeregi naszego klubu do
kontaktu z prezesem Mironem Skołudą pod numerem 509 592
231. Las Puszczykowo pragnie podziękować Miastu Puszczykowo oraz wszystkim sponsorom za dotacje i pomoc w funkcjonowaniu klubu.

JUVENIa rekrutuje
MKS Juvenia Puszczykowo wznawia bezpłatne treningi w grupie LEKKOATLETYKA dla każdego.
Zapraszamy zawodników należących już do programu LDK oraz nowych chcących brać udział w profesjonalnych treningach i zawodach lekkoatletycznych. Czekamy na DZIEWCZĘTA i CHŁOPCÓW.
Roczniki 2008 -2011; wtorek 17.00, piątek 16.30
Roczniki 2012 -2015; wtorek 18,00 i piątek 17.30
Kontakt: trenerka Lucyna Chmielarz 697 844 720
Kontakt: trenerka Monika Piekarska 516 052 644
Treningi odbywają się na stadionie LO Puszczykowo , ul. Kasprowicza 3

Miron Skołuda
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