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dronem z zielonego projektu w smog

Z

SAMORZĄD

a nami kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już 29. raz wszyscy, którym nieobca jest chęć pomocy potrzebującym wspomogli tę szlachetną inicjatywę
swoimi datkami. W tym roku zbierane one były dla oddziałów dziecięcych laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki
głowy. Niestety pandemia odcisnęła swoje piętno także na
tym wydarzeniu, zmuszając do zorganizowania go w nietypowej formule. Mieszkańcy naszego miasta od lat wspaniale
bawili się na finałach organizowanych przez puszczykowski
sztab. Tym raz nie mogliśmy wspólnie cieszyć się licytacjami,
czy podziwiać naszych małych artystów, którzy występowali tego dnia na scenie. Jednak chętnych wolontariuszy nie
zabrakło, a ich zapał w zbiórce jest godny podziwu. Dlatego
bardzo dziękuje im za to, że poświęcili swój czas, aby uczestniczyć w 29. Finale WOŚP. Natomiast puszczykowianom,
którzy wrzucili do ich puszek datki dziękuję za to, że podzielili się przysłowiowym groszem ( fotorelacja z WOŚP w naszym mieście na stronach 11-13).
Wraz z mroźniejszą aurą jak bumerang wrócił temat smogu. Dzięki Puszczykowskiemu Budżetowi Obywatelskiemu
w tym roku przybędzie nam kolejny sojusznik do walki
z nim. Mam oczywiście na myśli drona wyposażonego
w specjalne czujniki, które pomogą zidentyfikować osoby
nie stosujące się do przepisów związanych z paleniem
w piecach na paliwa stałe. Przypomnę, że projekt „Skończmy
ze smogiem w Puszczykowie!”, zakładający właśnie zakup
drona i przeszkolenie obsługi zyskał najwięcej głosów w kategorii Projektów zielonych, która w ubiegłym roku po raz
pierwszy została wprowadzona do PBO. Dron, który zostanie zakupiony w ramach tego projektu będzie analizował
skład spalin wydostających się z kominów, co pozwoli na
określenie rodzaju spalanego paliwa stałego. Takie eko patrole operujące dronami ma już np. Poznań. Obsługują je
Strażnicy Miejscy i tak też będzie w przypadku naszego miasta. Oczywiście, aby dron wzbił się w powietrze w poszukiwaniu szkodliwych spalin, upłynie jeszcze trochę czasu. Po
pierwsze trzeba rozstrzygnąć procedurę zakupu, a po drugie
osoby obsługujące urządzenie muszą zdobyć odpowiednie
kwalifikacja na kursach. Najprawdopodobniej dron zacznie
więc patrolować nasze miasto od nowego sezonu grzewczego. Dla mnie zwycięstwo tego projektu w głosowaniu PBO
jest wyraźnym sygnałem, że nasi mieszkańcy bardzo poważnie podchodzą do tematu walki ze smogiem i dostrzegają
konieczność intensyfikowania działań związanych z jego likwidacją. Z roku na rok dostrzegamy zwiększającą się liczbę
składanych do PBO projektów. Jest to dla nas dowód na to,
że mieszkańcy chcą włączać się w proces decydowania
o tym, na co przeznaczane są pieniądze z budżetu miasta.
Korzystając z okazji chcę podziękować tym, którzy złożyli
swoje projekty i tym, którzy wzięli udział w głosowaniu, niezależnie od tego na co oddali swoje głosy.
Kolejnym elementem, naszej miejskiej walki ze smogiem
jest chęć powołania przez naszych radnych komisji ochrony
środowiska. Ci, którzy zadeklarowali chęć działania w tej komisji, jako jeden z najważniejszych tematów na najbliższy
okres wymieniają właśnie walkę ze smogiem oraz ochronę
zieleni (głosowanie nad formalnym powołaniem komisji za–
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planowano na lutową sesję - przyp. red).
Jak już wielokrotnie podkreślałem, mimo trudności spowodowanych koronawirusem na ten cel środków nie zabraknie. Przypomnę, że aktualnie w Puszczykowie realizowane
są trzy projekty z budżetu miasta, związane z ochroną środowiska. Mam na myśli dopłaty na wymianę starych pieców
na nowoczesne systemy grzewcze, dopłaty dla osób, które
w związku z wymianą źródła ogrzewania ponoszą wyższe
koszty ogrzewania oraz najnowszy program, czyli „Łap deszczówkę”, w ramach którego można uzyskać dopłaty do systemów wykorzystujących wody opadowe. Przy każdej okazji
zachęcam gorąco naszych mieszkańców do skorzystania
z tych możliwości. Będąc przy temacie wymiany pieców pozaklasowych przypominam, że to nie jest zależne tylko od
naszej chęci czy dobrej woli, ale jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa. Zgodnie z Uchwałą antysmogową
przyjętą w grudniu 2017 r. przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego bezklasowe kotły na paliwo stałe musimy wymienić do końca 2023 r. Ile dokładnie dni zostało do tej daty
można sprawdzić na naszym zegarze, który umieściliśmy na
stronie internetowej miasta www.puszczykowo.pl. Wchodząc w tę zakładkę uzyskamy informacje na temat naszych
oraz powiatowych i ogólnopolskich projektów związanych
z uzyskaniem dofinansowania na wymianę pieców. Jeszcze
raz gorąco zachęcam do zapoznania się z tą ofertą i podjęcia
decyzji o wymianie. To wszystko robimy przecież dla nas
i naszych najbliższych.
Pod koniec stycznia w naszym kraju rozpoczęły się
szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności rejestrować się mogą seniorzy, którzy ukończyli 70 rok życia.
Dla tych, którzy jeszcze nie zarejestrowali się na szczepienie
na stronie 19 przygotowalismy krótki poradnik jak mogą to
zrobić.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa
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Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres odbywać się będzie:
Od 1 lutego danego roku w przypadku wniosków
składanych drogą elektroniczną.
Od dnia 1 kwietnia danego roku w formie papierowej.

komunikat W sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności
i o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Poznaniu informuje, że przedłużona zostaje ważność posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych w następujący sposób:
1. Orzeczenia, których ważność:
a) upłynęła w okresie od 9.12.2019 r. do 7.03.2020 r. (pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia), zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
b) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – 08.03.2020 r., zachowują ważność do upływu 60 dnia od
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia
o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Karty parkingowe:
a) w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności karty parkingowe wydane w oparciu o orzeczenia wymienione w pkt 1 a i b niniejszego komunikatu również zachowują ważność do 60 dnia
od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 25. SESJI rady miasta puszczY

SAMORZĄD

Uchwała Nr 228/21/VIII
w sprawie: planu pracy Rady Miasta
Puszczykowa na rok 2021.
§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady
Miasta Puszczykowa na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Plan pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2021
26 stycznia – plan pracy Rady Miasta; plan
pracy Komisji Rewizyjnej; sprawy bieżące.
23 lutego – sprawy bieżące.
30 marca – sprawy bieżące.
27 kwietnia – sprawy bieżące.
25 maja – sprawy bieżące.
22 czerwca – debata nad raportem o stanie gminy; rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok; głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza.
Absolutorium za 2020 rok; sprawy bieżące.
24 sierpnia – sprawy bieżące.
28 września – sprawy bieżące.
26 października – roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Sprawy bieżące.
23 listopada – sprawy bieżące.
21 grudnia – sprawy bieżące; budżet na
2022 rok.
Uchwała Nr 229/21/VIII
w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na
rok 2021.
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok
2021, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Puszczykowa na rok 2021
1. Bieżąca kontrola dokumentów finansowo-księgowych Urzędu Miejskiego.
2. Przygotowanie wniosku i opinii w sprawie absolutorium.
3. Kontrola inwestycji: „Budowa ul. Mazurskiej”.
4. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą – w formie
zaprojektuj i wybuduj”.
Założono, że posiedzenia Komisji Rewizyjnej będą się odbywać raz w miesiącu,
z uwzględnieniem większej liczby posiedzeń potrzebnych do przygotowania wniosku i opinii w sprawie absolutorium.
Uchwała Nr 230/21/VIII
w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu
„Zasłużony dla miasta Puszczykowa”
Zbigniewowi Gorzelannemu.
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje
pośmiertnie tytuł „Zasłużony dla miasta
Puszczykowa” Panu Zbigniewowi Gorzelannemu za szczególnie zasłużoną dla
Miasta Puszczykowa działalność.
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Uzasadnienie: Radni Miasta Puszczykowa złożyli wniosek o pośmiertne nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” dla Zbigniewa Gorzelannego. Zbigniew Gorzelanny urodził się 8 czerwca
1951 roku. Jego przygoda ze sportem
zaczęła się jeszcze w szkole podstawowej,
gdzie grał w piłkę nożną. Trenował na pozycji bramkarza w Polonii Nowy Tomyśl.
To właśnie w Nowym Tomyślu miał pierwszy kontakt z badmintonem. Tam grał
w zespole drugoligowym. W II lidze grał
też w Zbąszyniu, gdzie spotkał państwa
Suterskich - pierwszych mistrzów Polski
w badmintonie. Wiele się od nich nauczył.
Później grał jeszcze w Stali Sulęcin i MOS
-ie Oborniki Wielkopolskie. I właśnie
w Obornikach zakończył starty w lidze.
Swą pracę trenerską zaczął w Sulęcinku.
Później pracował w Obornikach, Puszczykowie i Nowym Tomyślu. Doskonalenie
trenerskie rozpoczął od zajęć w Koszalinie
z trenerem chińskim. Zdobył uprawnienia
instruktora, a potem w Wyższej Szkole
Wychowania Fizycznego w Supraślu
uprawnienia trenerskie. Podczas swojej
ponad 35-letniej pracy instruktorsko-trenerskiej wychował wielu zawodników kadry narodowej, m.in. Szymona Zwolińskiego i Wojciecha Szkudlarczyka - mistrzów
Polski. Był aktywnym działaczem Okręgowego Związku Badmintona w Poznaniu
i został Honorowym Prezesem Wielkopolskiego Okręgowego Związku Badmintona, był członkiem komisji rewizyjnej
i członkiem zarządu Polskiego Związku
Badmintona. Zbigniew Gorzelanny
w 1990 roku rozpoczął pracę w Puszczykowie jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie
założył sekcję badmintona. W swojej pracy zawsze kierował się dobrem zawodników i był niezwykle oddany swoim podopiecznym. Jako trener badmintona wychował zawodników, którzy wielokrotnie
zdobywali medale Mistrzostw Polski i reprezentowali kraj w tej dyscyplinie, m.in.
Jakuba Janaszka i Wojciecha Szkudlarczyka. Jednym z jego wielu sukcesów było
wywalczenie awansu klubu PTS Puszczykowo do I ligi badmintona i zdobycie
III miejsca w I lidze.
Przez wiele lat z ramienia Urzędu
Miejskiego w Puszczykowie był Miejskim
Organizatorem Sportu, współorganizatorem wielu imprez szkolnych, organizatorem Puszczykowskiej Ligi Piłki Koszykowej, Puszczykowskiej Ligi Piłki Siatkowej,
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Szkół Podstawowych i Gimnazjów, zawodów badmintonowych, speedmintonowych i tenisa stołowego.
Zbigniew Gorzelanny był pomysłodawcą wielu sportowych inicjatyw, redak–

torem naczelnym i inicjatorem kwartalnika Puszczykowski Przegląd Sportowy,
twórcą sportowych Oskarów oraz wielu
innych sportowych wydarzeń na terenie
Puszczykowa.
Za swoją pracę Zbigniew Gorzelanny
otrzymał m.in. złotą odznakę Polskiego
Związku Badmintona, odznaczenie Ministra Sportu Jacka Dębskiego i nagrodę
Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Jana Stefana Paszczyka.
Przez lata pracy z młodzieżą potrafił
zaskarbić sobie szacunek i sympatię zawodników, którzy z wielkim sentymentem wspominają godziny spędzone na
zgrupowaniach, zawodach i wspólnych
treningach. Jego powiedzonka i anegdoty powtarzane są przez nowe pokolenie
trenerów, którzy przejęli prowadzenie
puszczykowskiej sekcji badmintona i starają się z równym zaangażowaniem i troską przekazywać młodym ludziom miłość
do sportu.
Zbigniew Gorzelanny zmarł 11 sierpnia 2020 roku.
Uchwała Nr 231/21/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały nr 85/15/
VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
24 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
Uzasadnienie: Stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
podatków i opłat lokalnych w granicach
określonych w odrębnych ustawach.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość
stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy, z tym że nie
mogą one przekroczyć kwot ustalonych
w tym przepisie i nie mogą być niższe od
stawek minimalnych określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy. Górne granice stawek oraz stawki minimalne ulegają
przeliczaniu na zasadach określonych
w art. 12b i art. 20 ust. 1 ustawy i są ogłaszane przez Ministra Finansów w drodze
obwieszczenia.
W wyniku analizy stawek podatku
obowiązujących w sąsiednich gminach
proponuje się obniżenie części stawek
obowiązujących na terenie miasta Puszczykowa.
Przepis art. 5 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) przewiduje
możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli
zasady demokratycznego państwa praw–
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kowa PRZEPROWaDZoNEJ 26 I 2021 R.
nego nie stoją temu na przeszkodzie.
W praktyce sytuacja taka występuje
w przypadku działania na korzyść obywateli, a wprowadzenie obniżeń w podatku
od środków transportowych niewątpliwie
wprowadza mechanizm na korzyść obywateli. Zatem wskazać należy, że retroaktywność niniejszej uchwały jest możliwa
i nie stanowi naruszenia przepisów ww.
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Uchwała Nr 232/21/VIII
w sprawie: przedłużenia terminu na
wniesienie pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż na-

pojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze
zm.) w związku z art. 31zzca ust. 1 i 3
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.)i art.
4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.

z 2019 r., poz. 1461) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1. Przedłuża się, określony dotychczas na dzień 31.01.2021 r. termin
wniesienia opłaty I raty za korzystanie
w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży do dnia
30.11.2021 r.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do
opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży.

SESJA W LUTYM

SAMORZĄD

Informujemy, że 26. sesja Rady Miasta Puszczykowa odbędzie się 23.02.2021 r. o godz. 17.00. W związku z trwającym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, sesja odbędzie się zdalnie, w systemie on-line. Zachęcamy do pozostania w domu
i śledzenia transmisji z obrad w internecie, która będzie dostępna 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: www.puszczykowo.pl.
Informacje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: biurorady@puszczykowo.pl.

styczniowe posiedzenia komisji rady miasta
18 stycznia
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
1. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców
ul. Pomorskiej i Mazurskiej ws. budowy
chodników.
19 stycznia
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Funkcjonowanie puszczykowskich
szkół w czasie pandemii (na wniosek

radnego Filipa Ryglewicza, radnej Barbary Kamińskiej i radnej Marii Michałowskiej).
2. Podsumowanie Puszczykowskiego
Budżetu Obywatelskiego – dyskusja.
3. Omówienie kalendarza wydarzeń
i działań na 2021 rok:
- Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
- Stanowisko do spraw sportu,
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji
Kultury.

28 stycznia
Komisja Spraw Społecznych
1. Informacja na temat wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017-2021.
2. Przedstawienie danych o sytuacji pandemicznej i szczepieniach w Puszczykowie (z podziałem na grupy wiekowe).
3. Spotkanie z Piotrem Rubiszem koordynatorem wolontariatu WPN.
4. Propozycja planu pracy KSS na rok
2021r.

Wymiana pieców grzewczych - terminarz
18 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego
przyjął tzw. Uchwałę antysmogową (nr XXXIX/941/17).

Zgodnie z zapisami uchwały trzeba
wymienić kotły na paliwo stałe:

- do 1.01.2024 r. kotły bezklasowe
- do 1.01.2028 r. kotły klasy 3 i 4
- do 1.01.2026 r. rekreacyjne kominki i kozy niespełniające wymagań emisyjnych

Na wymianę pieców grzewczych można
otrzymać dofinansowanie:
- z Powiatu Poznańskiego
–nabór wniosków w dniach 8-28 lutego 2021 r.
- z Urzędu Miejskiego
– nabór do 30 września w roku realizacji przedsięwzięcia
- z programu Czyste Powietrze
– nabór ciągły do 31 grudnia 2027 r.

Dotacje można ze sobą łączyć!
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się:
- w sprawie dotacji miejskiej: (61) 898 37 06
- w sprawie programu Czyste Powietrze: tel. 698-900-835
- w sprawie dotacji z Powiatu: (61) 841 05 45, (61) 841 07 50

ECHO PUSZCZYKOWA - luty 2021
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duże zainteresowanie przetargiem
na ulice Kosynierów Miłosławskich i tenisową

11

ofert wpłynęło na budowę fragmentu ulicy Tenisowej
i 10 na budowę ulicy Kosynierów Miłosławskich.
Obecnie trwa ich weryfikacja.
Zgodnie z przetargową specyfikacją, budowa ulicy Tenisowej obejmuje wykonanie robót budowlanych, pierwszego
etapu tej inwestycji na odcinku o długości ok. 223 m.
W zakres prac wchodzi budowa drogi z kostki wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.
Natomiast w przypadku ul. Kosynierów Miłosławskich
chodzi o jej fragment na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Śląskiej
o łącznej długości ok. 90 m. (to jedyny fragment tej ulicy na
którym dotychczas nie ma utwardzonej nawierzchni). Zakres
prac, poza wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej,
obejmuje także wykonanie studzienek ściekowych.

red.

Kto zajmie się pielęgnacją miejskiej zieleni?

T
INWESTYCJE

rzy firmy wystartowały w przetargu na utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Puszczykowa. Obecnie trwa weryfikacja ofert. W zakres prac objętych postępowaniem
przetargowym wchodzi m.in.: wykonywanie prac związanych
z całoroczną pielęgnacją i utrzymaniem, urządzaniem, podlewaniem zieleni miejskiej. Zakres prac obejmuje także przycinanie gałęzi drzew i krzewów w ciągach dróg, chodników
i ścieżek rowerowych ograniczających widoczność. W tym
roku po raz pierwszy w zakres zadań wchodzi utrzymanie
zieleni na terenie Zakola Warty.
Dodatkowo w ramach tej samej umowy planowane jest
obsadzenie zielenią skweru przy ul. Piaskowej.

red

budują oświetlenie na ul. Wysokiej
Firma Magelektro rozpoczęła prace przy budowie oświetlenia na fragmencie ul. Wysokiej na odcinku od ulicy Studziennej do ulicy Zalesie. W ramach tej inwestycji przybędzie
8 słupów z oprawami LED. W ramach prac firma Magelektro
zamontuje także dwie lampy doświetlające przejście dla pieszych przy ul. Ogrodowej. Koszt tych prac to 44.333 zł. Budowa oświetlenia na ul. Wysokiej jest drugim zadaniem przetargu, w którym firma Magelektro wykonała już oświetlenie
na ul. Dębowej (koszt 48 666 zł).

powstaje most na warcie w rogalinku
Filary nowego mostu na Warcie w Rogalinku są już doskonale widoczne ze starego mostu. Nowa pięcioprzęsłowa przeprawa o długości 315,5 m i najwyższej klasie nośności
„A” połączy trasę między Mosiną a Kórnikiem. Inwestorem jest
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a wykonawcą firma
Skanska. Wartość kontraktu to ponad 63 mln zł, z czego blisko
52 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Koniec prac
zaplanowano na październik 2022 r.
Nowy most w Rogalinku zaplanowano po północnej stronie starego obiektu, który docelowo zostanie rozebrany.

6
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Świetlica już działa po feriach

P

o zimowych feriach świetlica w Dwójce wróciła do pracy.
Dzieci z klas 0a oraz 0b spędzały w niej czas bardzo pracowicie. Pierwszy tydzień po feriach był szczególny, ponieważ,
to właśnie wtedy obchodzimy Dzień Babci i Dziadka.

Z tej okazji podopieczni świetlicy przygotowali piękne
laurki. Nie zapominając o karnawale, postanowili przygotować też maski. Podczas prac nie zabrakło eksperymentowania
– slime udał się doskonale.

SP nr 2

karnawał w dwójce
hociaż z powodu pandemii w tym roku nawet karnawałowe
baliki odbywają się w nieco zmienionych formułach, to jednak najmłodsi uczniowie z „dwójki” bawili sie na nich wspa–

niale. Tradycyjnie przystrojone sale lekcyjne oraz świetlica
zmieniły się w balowe sale, na których pojawili się mali przebierańcy.

OŚWIATA

C

SP nr 2

zrobili prezenty podpopiecznym schroniska

P

rzed Bożym Narodzeniem uczniowie klasy 7b z SP nr 1 zamiast prezentów gwiazdkowych dla kolegów i koleżanek
zrobili je zwierzętom przebywającym w schronisku w Gaju.
Spotkanie rodziców, dzieci i wychowawcy odbyło się w niedzielę. Uczniowie otrzymali pamiątkowe kartki, a szkoła podziękowania. Na zakupy do schroniska wydano łącznie 440,83 zł.
Zakupione zostały: rękawiczki jednorazowe, podkłady oraz
11 worków żwirku dla kotów, bo takie było zapotrzebowanie.
Uczniowie miło spędzili przedświąteczny czas, a przy tym
przekonali się, że warto pomagać.

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska
ECHO PUSZCZYKOWA - luty 2021
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Bal, wielki bal

29

stycznia dzieci z oddziałów przedszkolnych ze Szkoły
Podstawowej nr 1 bawiły się na szkolnym baliku przebierańców. Każda dziewczynka i każdy chłopiec przebrany był
za swoją ulubioną postać bajkową lub filmową. Nie zabrakło
Elsy, Kopciuszka, Belli, biedronki, kotka, księżniczek, kowbojów,
rycerzy oraz super bohaterów Batmana i Spidermana. Dzieci
bawiły się przy dźwiękach największych hitów radiowych i dzie-

cięcych. Śpiewała dla nich: Cleo, Sanah, Roksana Węgiel i Viki
Gabor, a tańczyli: kaczuszki, jedzie pociąg z daleka, czy taniec
ojciec Wirgiliusz. W tracie wesołej zabawy przy muzyce zorganizowane zostały różne konkursy. Na koniec każde dziecko
uśmiechnięte i zadowolone wyszło do domu z balonikiem na
pamiątkę ze wspaniałego balu.

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

OŚWIATA

zimowe Półkolonie w Jedynce

P

odczas ferii zimowych Miasto Puszczykowo zorganizowało
w Szkole Podstawowej nr 1 dwutygodniowe półkolonie.
Odbywały się one na terenie szkoły, a uczestniczyły w nich dzieci z klas 1-4. W każdym tygodniu dzieci brały udział w różnego
rodzaju zajęciach. Były to zajęcia w pracowni komputerowej,
w salach lekcyjnych organizowane były gry i zabawy, związane
z zainteresowaniami dzieci, zajęcia plastyczne, techniczne i manualne. W hali widowiskowo- sportowej uczniowie uczestniczyli w rozgrywkach sportowych oraz brali udział w zabawie laser
Tag na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej. Podczas półkolonii odbywały się również projekcje filmów z serii
„Było sobie życie”, a także o tematyce historycznej i przygodowej oraz inne dostosowane do grup wiekowych i zainteresowań dzieci. Uczestnicy półkolonii spędzali czas aktywnie na
świeżym powietrzu, bawiąc się na śniegu na boisku szkolnym.
Półkolonie upłynęły dzieciom przyjemnie, chętnie spotkali się
ze swoimi koleżankami i kolegami i miło spędzili razem czas.

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

8
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Sportowe ferie w dwójce

W

tym roku Miasto Puszczykowo również było organizatorem półkolonii zimowych, które odbyły się w obu szkołach. W ścisłym reżimie sanitarnym, w 12-osobowych grupach,
bez wyjazdów na basen czy do kina, dla dzieci z klas 1-4.
Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by w Szkole Podstawowej nr 2 były to półkolonie wesołe i interesujące. Dzieciom
zaproponowano zajęcia plastyczne, edukacyjne i komputerowe. Na sali gimnastycznej można było skorzystać ze sprzętu
sportowego i nareszcie trochę się poruszać. Przy pięknej pogodzie chodziliśmy na spacery, wszystkie grupy wzięły też udział
w grze terenowej Laser Tag, zorganizowanej przez Miasto na
terenie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Kościelnej. Najważniejsze jednak dla dzieci było to, że mogły być razem i wspólnie
spędzić ten wakacyjny czas.

OŚWIATA

Joanna Hejnowicz/główny specjalista ds. sportu

Zajęcia w Klubie Puszcza

18

stycznia 2021, po przerwie świąteczno-feryjnej w Klubie Puszcza wznowiliśmy zajęcia grupowe, indywidualne, terapię pedagogiczną oraz konsultacje dla rodziców lub
opiekunów prawnych. Póki co, wszystkie spotkania mają formę zdalną.
Zapraszamy Państwa na naszą stronę na Facebooku – publikujemy tam bieżące informacje na temat funkcjonowania
Klubu Puszcza, a także przygotowane przez nas krótkie filmiki i przydatne linki.
Dla uczestników zajęć została utworzona zamknięta grupa
na Facebooku, gdzie zamieszczamy komunikaty dotyczące
aktualnie prowadzonych zajęć, projektów, warsztatów oraz
informacje i materiały uzupełniające do zajęć. Na stronie grupy można znaleźć także linki do zajęć i listy potrzebnych materiałów. Do grupy dołączyć mogą tylko zapisane osoby.
Codziennie o 16:30 spotykamy się grupowo za pomocą
platformy Meet. Spotkania mają formę dostosowaną do potrzeb i możliwości uczestników. Dane do logowania są publikowane na stronie grupy – wystarczy kliknąć w link.
Wspieramy edukację zdalną naszych podopiecznych. Każdy, kto potrzebuje pomocy w nauce, może się z nami kontaktować przez telefon, grupę lub Messengera, aby ustalić indywidualne spotkania online. W trakcie takich spotkań odrabiamy wspólnie lekcje, pomagamy uczyć się, sprawdzamy po
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prawność wykonanych zadań.
Terapia pedagogiczna i konsultacje indywidualne kontynuowane są online. Aktualnie brak wolnych terminów – kierowniczka Klubu prowadzi dodatkową listę chętnych osób.
Na nasze zajęcia zapraszamy dzieci od 6 roku i młodzież,
która jeszcze nie skończyła 15 lat.
Zapisów można dokonać online. Prosimy, aby rodzice/
opiekunowie prawni kontaktowali się z kierowniczką Klubu
Puszcza telefonicznie – 608 209 239 – aby ustalić termin
i formę zapisu.
Wszystkie nasze zajęcia są bezpłatne!
Bądźcie z nami w kontakcie i zaglądajcie na naszą stronę
na FB: www.facebook.com/klub.puszcza. Jesteśmy dla Was
od poniedziałku do piątku.
Mamy nadzieję, że już wkrótce znowu spotkamy się stacjonarnie, twarzą w twarz w Klubie Puszcza, na ulicy
Wysokiej 1, w Puszczykowie.
Zapraszamy serdecznie!

Monika Gazecka
Kierowniczka ŚwietlicySocjoterapeutycznej
i Środowiskowej Klub Puszcza w Puszczykowie
Klub Puszcza prowadzony jest przez Fundację ReStart,
a dofinansowany z budżetu Miasta Puszczykowa.
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oświata

L

harcerskie spacery z grami

osowanie punktu startowego i w trasę. Tak podczas zimowych ferii spędzili czas uczestnicy gry miejskiej „Architektura Puszczykowa w kilku krokach” przygotowanej przez puszczykowskich harcerzy z Ośrodka ZHP im. Żwirki i Wigury. Gra skierowana była głównie do zuchenek, zuchów, harcerek i harcerzy, ale mógł wziąć udział każdy, kto dołączył się do niej poprzez stronę ośrodka na facebooku. Jak mówi hm. Joanna
Ostrowska-Chudy, komendantka puszczykowskich harcerzy,
gra ułożona została na okręgu, co dawało możliwość rozpoczęcia jej w wielu miejscach. Punkt startowy każda drużyna losowała na specjalnym kole fortuny przygotowanym przez harcerzy w Internecie. W trakcie pokonywania trasy uczestnicy do-

wiadywali się ciekawostek o zabytkach naszego miasta, jego
historii. O kolejnych punktach swoich tras dowiadywali się po
rozwiązaniu zadań. Gra była także doskonałą okazją do pospacerowania i wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu.
Natomiast 23 stycznia kadra 8. Puszczykowskiej Drużyny
Harcerskiej „Rejwach” zaprosiła wszystkie dzieci klas 4-6, chociaż młodsze i starsze też były mile widziane, na grę detektywistyczną, „Co się wydarzyło nad rzeką Wartą”, którą rozegrano na Zakolu Warty. Tym razem uczestnicy wcielili sie w role
detektywów rozwiązujących zagadkę topielca i zamieszanego
w to zdarzenia rybaka.

red

Biblioteka Czyta online

KULTURA

N

owy Rok – nowe tematy na spotkania online z przedszkolakami. W ramach kolorowego projektu Pracowitych
Pszczółek pierwsze noworoczne spotkanie dotyczyło koloru
czarnego. Aby jak najbardziej wpasować się w atmosferę tego
koloru filmik przygotowany został późną nocą. Dzieci wysłuchały opowiadania o sympatycznej Czarownicy Winnie, której
cały dom i jego wystrój był czarny. Problem tkwił w tym, że jej
kot – Wilbur również był czarny i stąd wzięły się problemy Czarownicy. Na szczęście dzięki pomysłowości i magicznym umiejętnościom Winnie zostały one z sukcesem rozwiązane. Ciemna
noc sprzyjała zabawom z cieniami, na zakończenie spotkania
dzieci otrzymały czarne papierowe koło, które dzięki wspaniałej dziecięcej wyobraźni zmieniło się w coś zupełnie innego.
Inne styczniowe spotkanie poświęcone zostało bezpieczeństwu i odpowiedniemu zachowaniu wobec psów, zwłaszcza
obcych dzieciom.
Styczeń to także święto ukochanych Babć i Dziadków. Nie
mogło więc tego tematu zabraknąć w ramach naszych „spot–

10

kań”. W scenerii herbatki u babci i dziadka towarzyszyły nam
dwie książki „Babcie od A do Z” oraz „Dziadkowie od A do Z”,
hiszpańskiej autorki Raquel Díaz Reguery. Obie książki zawierają opis różnych rodzajów babć i dziadków np. Babcia Królowa, Babcia Kucharka, Babcia Powierniczka, Babcia Palce Lizać
czy też Dziadek Podróżnik, Dziadek Bohater, Dziadek Usypiacz
Wnuków, Dziadek Druga Młodość. Za pomocą losowania wybrane i przeczytane zostały po dwa opowiadania o babciach
i dziadkach. Być może znalazły się wśród nich podobieństwa do
dziadków naszych przedszkolaków. Spotkanie zakończyła tradycyjna propozycja pracy plastycznej – prezencik dla babci
i dziadka na różne okazje, nie tylko w dzień ich wyjątkowego
święta.
Spotkania z dziećmi, choć zupełnie inne niż te, do których
przywykliśmy i za którymi tęsknimy, dają nam również wiele
radości i satysfakcji. Przygotowania do kolejnych już trwają.
Wszystkich chętnych nauczycieli zapraszamy do współpracy.

BM CAK
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31

stycznia 2021 roku Puszczykowo grało wraz z WOŚP,
zbierając fundusze na zakup sprzętu dla laryngologii,
otolaryngologii i diagnostyki głowy. Tegoroczny finał WOŚP
przebiegł zupełnie inaczej niż w poprzednich latach. Przyświecało mu hasło „Gramy z głową” o podwójnym znaczeniu – tym
mówiącym o celu zbiórki oraz zupełnie innym pandemicznym,
nawołującym do wyjątkowej ostrożności. Nie mogliśmy zobaczyć pięknych uśmiechów naszych wspaniałych Wolontariuszy,
w tym roku schowanych pod maskami. Nie mogliśmy spotkać
się na zwyczajowym wydarzeniu wypełnionym pokazami talentów mieszkańców Puszczykowa. Nie mogliśmy spotkać się
z sąsiadami na kawie i pączku podczas „licytacji”. Nie przeszkodziło nam to jednak, by sprawić żeby ten dzień był wyjątkowy,
by trwał wypełniony pozytywną energią. Razem zebraliśmy
29.051,39 zł (jest to kwota deklarowana, po przeliczeniu pieniędzy przez Sztab główny może ona ulec zmianie). Wspólnie
do eSkarbonki zebraliśmy 1 555 zł ta kwota zostanie doliczona
przez Fundację do naszej deklarowanej.
Już od rana ulice Puszczykowa przemierzali Wolontariuszki
i Wolontariusze z puszkami. Pełni entuzjazmu czekali na każdego kto zachciał wesprzeć zbiórkę. Wielu z Was wypatrywało
młodzieży dzielnie kwestującej w słoneczny, piękny zimowy
dzień. Nasi wolontariusze spotkali się, jak co roku, z mnóstwem
miłych i ciepłych słów. Gdy jednak, mimo tego ciepła, ręce marzły od trzymania puszki wracali do puszczykowskiego sztabu
WOŚP, by posilić się gorącą pomidorówką, zrobić sobie przerwę na gorącą herbatę i pyszne pączki oraz drożdżówki czy też
apetyczne wafelki „Kokosówki”. Za wsparcie naszego sztabu
tymi pysznościami dziękujemy sponsorom – Piekarni Cukierni
BJB Błaszkowiak, SPOŁEM PSS Puszczykowo oraz firmie Tovago. Choć dzień był piękny, to jednak chłód dokuczał naszym
Wolontariuszom, tym bardziej dziękujemy za ufundowanie
krzepiących pyszności.
Nie wszystkim jednak straszna mroźna pogoda. Nasza
wspaniała grupa puszczykowskich morsów, jak co roku, trady-

cyjnie zaprosiła nas z puszką na swoje WOŚP-owe morsowanie.
Uczestnicy morsowania pełni pozytywnej energii chętnie
wsparli akcję, za co dziękujemy.
Być może, drogi Mieszkańcu, spotykałeś w Puszczykowie
mobilną samochodową puszkę Orkiestry. Za kierownicą tego
krążownika siedziała pani Iwona Janicka, która z zapałem pomagała nam i wspierała puszczykowski WOŚP nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem, jak przystało na prawdziwego działacza społecznego. Ogrom zaangażowania przełożył
się nie tylko entuzjastyczny odbiór samochodowej zbiórki, ale
i wspaniały wynik zebranych środków. Dziękujemy za puszczykowski WOŚP-owy patrol, radosną muzykę, szeroki uśmiech
i chęć pomocy.
W sztabie czekały na Wolontariuszki i Wolontariuszy panie
skrupulatnie rozliczające każdą puszkę. Wyjątkowo trudne zadanie czekało na nie, gdy ze wszystkich zaangażowanych sklepów i firm przyjechały puszki stacjonarne naszego sztabu. Taką
puszkę mogli Państwo znaleźć w sklepach SPOŁEM PSS na terenie Puszczykowa, Lubonia i Wir, w Piekarni -Cukierni BJB
Błaszkowiak oraz Hurtowni Dodatków Krawieckich „U Stefana”.
Za zaangażowanie tych podmiotów niezmiernie dziękujemy,
w tym roku datki klientów ze sklepowych puszek szczodrze
zasiliły nasz WOŚP-owy wynik.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się
w tym niełatwym czasie, pełnym wymagań, by przygotować
29. finał WOŚP. Wasza pomoc, dobre słowo i chęć działania są
w tym dniu, są zawsze, najcenniejsze.
*************
Ten rok przypomniał nam wszystkim o co naprawdę chodzi
w Wielkiej Orkiestrze – o granie do jednego celu, troskę
i wsparcie dla drugiego człowieka. Nasza codzienność okazała
się bardzo krucha, a przed wieloma z nas pojawiły się nowe
trudności. Tym bardziej, gorąco i z całego serca, dziękujemy
każdemu kto wsparł, w jakikolwiek sposób, Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. Się ma !

przyjaciele 29. finału WOŚP
Sztabowe Puszki Stacjonarne:
Cukiernia Piekarnia
BJB Błaszkowiak,
„SPOŁEM” Powszechna
Spółdzielnia Spożywców
w Puszczykowie
„U Stefana” Hurtownia
Dodatków Krawieckich
Daniel Kowalski
Sponsorzy:
Cukiernia Piekarnia
BJB Błaszkowiak
PYCHOTKA Dorota Libera
SPOŁEM PSS Puszczykowo
TOVAGO G.P. Wapniarscy Sp.j.
Zielarnia Runo
Wolontariat
Kaja
Wiktoria
Zuza

Przemek
Wolontariuszki
i Wolontariusze WOŚP:
Nicole Cierżniak
Maria Dymarska
Joanna Gasik
Aleksandra Ignaszewska
Kaja Janicka
Maksymilian Janicki
Alicja Jankowiak
Mateusz Jankowiak
Marianna Kosmowska
Wiktoria Kubicka
Marianna Kubicka
Pola Miśkiewicz
Oliwia Anna Nowicka
Zofia Pietruszyńska
Juliusz Pietruszyński
Jan Pietruszyński
Maja Rybczyńska
Hanna Sadowska

Krystyna Szwed
Kaja Szwed
Daniel Wietrzyński
Opieka Wolontariatu
Iwona i Jacek Janiccy
Eulalia Jankowska
Anna i Jakub Pietruszyńscy
Olga i Jerzy Pietruszyńscy
Violetta Rybczyńska
Katarzyna Szwed
Liczenie Pieniędzy
Róża Grześkowiak
Zuzanna Standar
Justyna Nawrocka
Katarzyna Gronek
Magdalena Komakowska
Magdalena Glina
Małgorzata Niedzielska
Transport Pieniędzy
Straż Miejska w Puszczykowie

Dziękujemy Wszystkim z całego serca z zaangażowanie.
Puszczykowski Sztab XXIX Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
ECHO PUSZCZYKOWA - luty 2021
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29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Zupełnie inny finał – ta sama energia
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Czerwony Regał, Książka na Rozgrzewkę
i Zielona komórka

W

raz z ponownym otwarciem Biblioteki i umożliwieniem
Czytelnikom samodzielnego wybierania książek powróciliśmy do działalności Czerwonego Regału. Jest to miejsce, do
którego po kwarantannie trafiają książki podarowane przez
Czytelników dla innych Czytelników. Po wcześniejszej dezynfekcji rąk można wybrać i zabrać sobie coś interesującego.
Jednocześnie trwa również akcja „Książka na rozgrzewkę”.
Do zabawy zapraszamy zarówno małych, jak i dorosłych Czytelników. Na stoliku w wejściu do Biblioteki czekają książki również podarowane przez Czytelników dla innych Czytelników,
zapakowane zgodnie z ideą zero waste w gazetę. Każdy odwiedzający naszą Bibliotekę może wybrać sobie książkowy prezent
i umilić tym samym zimowe wieczory.
Jest też nowość - od kilku dni działa w Bibliotece Zielona
Komórka. Coś dla siebie znajdą tu miłośnicy ogrodów, zielarstwa i zdrowego jedzenia. Jest to regał, na którym można zostawić, a także zabrać dla siebie nasionka ogrodowych roślin,
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ziół i kwiatów. Zachęcamy do dzielenia się tym, co naturalne,
zdrowe i co daje nam przyroda.
Przed przekazaniem książek do biblioteki prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 61-8-194-649.

BM CAK
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Willa Jana Deierlinga w Puszczykówku

historia

W

1939 roku kupiec poznański Jan Deierling był u szczytu
rozwoju swojej firmy. 1 stycznia 1939 roku ukazał się
w „Gazecie Powszechnej” artykuł „Zasłużone odznaczenie wybitnego kupca poznańskiego” o następującej treści: „Świat kupiecki a zwłaszcza branża żelaza i towarów pokrewnych przyjęła z wielkim zadowoleniem wiadomość o odznaczeniu Złotym
Krzyżem Zasługi jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli kupiectwa poznańskiego
p. Jana Deierlinga właściciela znanej hurtowni żelaza i emalii pod firmą „Bracia Deierling”
i sklepu detalicznego, prowadzonego pod
firmą „Jan Deierling i Spółka”. Dzięki rzutkości i solidności szefa tej firmy rozwinęła się
poważnie i rodzima wytwórczość w dziedzinie metalowej, zamówienia bowiem tej firmy, robione na wielką skalę a także rady,
a niejednokrotnie poparcie kapitałem ze
strony p. Deierlinga przyczyniły się wydatnie
do utworzenia i utrzymania tych placówek
wytwórczych. Stąd też ogólne poważanie
i szacunek, jakim otacza p. Deierlinga cała
branża metalowa, zarówno wytwórcy jak
i kupcy”. Słowa w artykule w pełni pokazują
szacunek jakim ten szacowny kupiec obdarzony był w zachodniej Polsce. Odznaczenie
zostało nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej. Za sukcesem zawodowym szedł również sukces finansowy, dzięki któremu kupiec Jan Deierling w 1939 roku posiadał piękną rezydencję w Puszczykówku. Warto teraz cofnąć się
do początków tej niesamowitej kariery.
Bamberskie korzenie
Jan Deierling wywodził się z rodziny Bambrów, czyli osadników, którzy przybyli na zaproszenie magistratu poznańskiego
z okolic Bambergu i osiedlili się we wsiach służebnych miasta
Poznania na początku XVIII wieku. Osadnicy ci ulegli polonizacji
w XIX wieku, kiedy to Wielkopolska znajdowała się pod zaborem pruskim. Jan Deierling urodził się 7 marca 1878 roku we
wsi Rataje. W latach 1894-1897 odbył nauki i praktyki w sklepie
żelaznym kupca Gustawa Hempla, a w 1898 Jan Deierling rozpoczął pracę w firmie Paula Morgensterna. W 1902 roku po
śmierci właściciela wszedł w spółkę z jego spadkobiercą - Ernestem Morgensternem. W latach 1904-1905 przy ulicy Szkolnej
3 w Poznaniu wybudowali dużą kamienicę za 1 milion marek,
które Deierling uzyskał dzięki poręczeniu otrzymanemu od
swego ojca Józefa. W tym miejscu od 1905 roku do zakończenia I wojny światowej w 1918 roku prowadzony był sklep pod
szyldem Paula Morgensterna.
Jeszcze przed 1914 rokiem Jan Deierling działał w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, które było polską organizacją
patriotyczną mająca za zadanie poprzez ćwiczenia integrować
ludność polską. W czasie I wojny światowej został wcielony do
armii pruskiej, gdyż Poznań znajdował się na terenie zaboru
pruskiego. W armii służył jako intendent i odbywał służbę m.in.
w Konstantynopolu. Po powrocie z wojska wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 w oddziałach Straży Ludowej, za co dostał odznakę pamiątkową „Za waleczność” i patent podpisany przez Naczelnego Komendanta Straży Ludowej
Juliana Lange. W okresie późniejszym Jan Deierling wspoma-
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gał budowę Domu Żołnierza w Poznaniu, finansowanie czasopisma „Powstaniec Wielkopolski”.
Firma zmieniła nazwę na „Jan Deierling dawn. P. Morgenstern Hurtownia żelaza i narzędzi” w 1919 roku po wyzwoleniu
Wielkopolski, kiedy to Jan Deierling wykupił resztę udziałów
w przedsiębiorstwie. Znajdowała się ona na parterze kamienicy
przy ul. Szkolnej 3. W kamienicy można było
wynająć od jej właściciela mieszkania oraz
biura. W 1994 roku w Kronice Miasta Poznania ukazał się wywiad z Ewą Mielcarek przeprowadzony przez Andrzeja Nizołka, którego tytuł bardzo trafnie przedstawiał asortyment sklepu, a brzmiał on tak: „U Deierlinga
było wszystko”. Firma bardzo mocno ogłaszała się we wszystkich dziennikach takich
jak „Kurier Poznański”, „Orędownik”, „Nowy
Kurier”. W sklepie można było kupić wszystko do budowy i wyposażenia domu wraz
z ogrodem, a także akcesoria turystyczne
czy sportowe, np. łyżwy. W hurtowni Braci
Deierling przy ul. Składowej, która posiadała własną bocznicę kolejową, można było
kupić materiały konieczne do wybudowania
domu, np. dźwigary. Obsługa sklepu musiała utrzymywać najwyższe standardy moralne. W 1936 roku doszło do zdarzenia odnotowanego przez prasę. Mianowicie Pani Nowotna z Murowanej
Gośliny zgubiła 200 złotych w sklepie Jana Deierlinga. Zgubę
znalazł ekspedient działu sprzedaży kuchennej p. Stanisław Piłat i oddał do kasy. Pani Nowotna po odkryciu zguby wróciła do
sklepu, gdzie oddano jej pieniądze. Firma składała również datki na takie cele jak wykopaliska w Biskupinie.
Posiadłość w Puszczykówku
Jan Deierling myślał również o swojej rodzinie. W kwietniu
1927 roku kupił w Puszczykówku gospodarstwo rolne od wdowy Prymuth liczące 3,5 hektara za 10 tysięcy złotych. Łącznie
tereny będące w jego posiadaniu zamykały się między dzisiejszą ulicą Przyszkolną, Świerkową i Żupańskiego. Nowy właściciel przeprowadził porządkowanie ziemi w wyniku czego wyburzono „walącą się stodołę i chlewik”. Domek po gospodar-
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w okolicy rodzaje roślin. Alejki parkowe upiększone były kwiatami, krzewami. W parku znajdowała się grota Matki Boskiej.
Na terenie rezydencji znajdował się również kort do gry w tenisa. Można powiedzieć, że było to idealne miejsce do życia.
Jednak radość z powodu nowego domu nie trwała długo.
Niemiecka okupacja
W roku 1939 wybuchła II wojna światowa. Niemieckie wojska we wrześniu 1939 roku wkroczyły do Wielkopolski. Jan
Deierling został zatrzymany i aresztowany przez Niemców. I jak
mówiła Ewa Mielcarek w „Kronice Miasta Poznania”: „Ojciec
przesiedział jako zakładnik sześć tygodni. Zdążyli mu w tym
czasie wszystko odebrać: mieszkanie, nieruchomości, firmę,
sklep”. Sklep przy ul. Szkolnej w Poznaniu został zajęty przez
Kurta Lentza, który był treuhänderem, czyli niemieckim admi-
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stwie został odnowiony i przebudowany na domek letniskowy.
Przy nowym domu powstał sad. Puszczykówko słynęło wtedy
z bardzo zdrowego klimatu oraz ze świeżego powietrza. Pod
lasem, przy dzisiejszej ulicy Przyszkolnej, Jan Deierling wyznaczył miejsce na okazałą rezydencję-dworek. Nowy budynek
zlokalizowany był na obrzeżach wsi Puszczykówko, więc okolica była niezwykle cicha i malownicza. Projekt budynku przygotował Marian Pospieszalski. Wmurowanie kamienia węgielnego nastąpiło w sierpniu 1934 roku. Warto zacytować fragment
tekstu napisanego przez Jana i Ewę Deierling i wmurowanego
wraz z kamieniem węgielnym: „Grunt w Puszczykówku położony 15 km od Poznania kupiłem specjalnie jako letnisko dla naszych córek. Ufam gorąco, że w nowym dworku chować się
nam będą w łasce Bożej dobrze i zdrowo na pociechę naszą
i chwałę Bożą”. Prace trwały do 1936 roku i efekt był zachwycający. Wygląd niewiele zmienił się do dnia dzisiejszego z tym,
że w miejscu dzisiejszej dobudówki znajdował się taras. Fasada
była koloru różanego. Wnętrze budynku wykończone było najlepszymi materiałami. Do dzisiaj przetrwały przepiękne parkiety oraz poręcz prowadząca na górne piętro. Na ścianach wewnątrz rezydencji wisiały obrazy pędzla Leona Wyczółkowskiego i Jacka Malczewskiego. Budynek otoczony był przepięknym
parkiem, w którym można było znaleźć niespotykane nigdzie

nistratorem z ramienia władz. Hurtowania przy ul. Składowej
przejęta została przez Eisenhandel und Stahlbau GmbH należącą do koncernu Krupa. Dworek przy dzisiejszej ulicy Przyszkolnej został zajęty przez szefa poznańskiego Hitler-Jugend
Wernera Kuhnta. Rodzina zamieszkała w okresie okupacji
w małym domku letniskowym przy ul. Piaskowej, który przebudowany był z chaty wiejskiej.
Po 1945 roku dworek przy ul. Przyszkolnej został zajęty
przez Państwo Polskie. Do 1951 roku w dworku mieścił się
dom partyjny wykorzystywany przez KW PZPR. Po 1951 roku
budynek został przeznaczony na szkołę dla dzieci z Puszczykówka. Od połowy lat 70. XX wieku w budynku mieści się
Przedszkole nr 3 „Leśni Przyjaciele”. Po II wojnie światowej Jan
Deierling odzyskał na krótko sklep przy ulicy Szkolnej. Jednak,
jak wynika z ogłoszeń prasowych z „Głosu Wielkopolskiego”,
sklep znalazł się pod „tymczasowym zarządem państwowym”.
W 1948 roku sklep przejął Józef Grabowski, który był wspólnikiem Jana Deierlinga od 1936 roku. Od tego czasu sklep nazywał się: „Józef Grabowski i Spółka. Dawniej Deierling”. Zakoń-

czenie działalności sklepu nastąpiło w 1949 roku. Państwo
Polskie, które było w zarządzie komunistycznym, wypowiedziało prywatnym właścicielom „Wojnę o handel”, która miała za
zadanie wyeliminować sektor prywatny z gospodarki.
Rodzina Deierlingów wybudowała w latach 1948/1949
nowy dom na obrzeżach swoich nieruchomości przy ul. Żupańskiego. Projektantem był Marian Pospieszalski. Dom ten można
nazwać ostatnią willą letniskowego Puszczykowa. Jan Deierling zmarł w Puszczykówku w dniu 18 września 1952 roku.
W dniu 30 października 1955 roku zmarła również żona Jana,
czyli Ewa z Błotnickich Deierling. Jan i Ewa zostali pochowani
na puszczykowskim cmentarzu. Poznańskie nieruchomości rodziny Deierlingów zostały odzyskane dopiero po transformacji
ustrojowej 1989 roku.
W Puszczykowie przed II wojną światową osiedliło się wiele
osób zasłużonych dla Poznania i Wielkopolski. Zachęcam do
podzielenia się ze mną wszystkimi małymi historiami i ciekawostkami z Puszczykowa. Interesują mnie historie puszczykowskich domów i osób, które mieszkały w tych domach. Mój numer telefonu to 508467405, a adres poczty elektronicznej to
krzyzanskimaciej@gmail.com.

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego
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jak zarejestrować się na szczepienia przeciw Covid
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stycznia br. w naszym kraju rozpoczęły się zapisy na szczepienia przeciwko Covid-19. W pierwszej
kolejności mogły to zrobić osoby, które skończyły 80 lat. 22 stycznia br. ruszyły zapisy osób, które
skończyły 70. rok życia. Szczepienia dla nich rozpoczęły się 25 stycznia 2021 r. Osoby z pozostałych grup
wiekowych mogą na razie jedynie zgłosić chęć szczepienia.

Jak zarejestrować się na szczepienie
przez SMS?
Osoby, które ukończyły 70. rok życia, od 22 stycznia mogą
zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19 przez SMS,
pod numerem 664 908 556.
Pamiętaj! Tylko numer 664 908 556 jest przeznaczony do
rejestracji na szczepienia poprzez SMS. Jeżeli dostaniesz SMS-a
z innego numeru, nie odpowiadaj! Może to być próba wyłudzenia pieniędzy. Zawsze weryfikuj numer telefonu na stronie:
gov.pl/szczepimysie.
Z jednego numeru telefonu można zarejestrować tylko trzy
osoby.
Rejestracja przez SMS krok po kroku
1.Wyślij SMS-a o treści SzczepimySie na numer 664 908 556
2.Powinieneś otrzymać SMS-a zwrotnego, w którym zostaniesz poproszony o numer PESEL
3. Wpisz swój numer PESEL i odeślij SMS-a
4. Zostaniesz poproszony o Twój kod pocztowy. Dzięki temu,
zaproponujemy Ci najbliższy termin szczepienia w miejscu,
w którym mieszkasz.
5. Wpisz kod pocztowy w formacie: 00222 lub 00-222
6. Otrzymasz informację o:
• najbliższym możliwym terminie szczepienia,
• adresie placówki, w której to szczepienie ma być wykonane,
• godzinie szczepienia.
7. Jeśli akceptujesz termin i miejsce, odpowiedź na tę wiadomość TAK.
8. Jeżeli odpowiedziałeś TAK, otrzymasz wiadomość, że wizyta została umówiona. Dostaniesz SMS z przypomnieniem na
dobę przed szczepieniem. W celu zmiany terminu szczepienia
zadzwoń pod numer 989.
9. Jeśli termin i lokalizacja Ci nie odpowiada, odpowiedz NIE.
PAMIĘTAJ! Brak odpowiedzi w czasie 5 minut przerwie proces
rejestracji!
10. Jeżeli odpowiedziałeś NIE, otrzymasz SMS-a z propozycją
nowego terminu, godziny oraz lokalizacji.
UWAGA! Jeżeli się pomylisz i wpiszesz błędny numer PESEL
lub kod pocztowy, dostaniesz SMS-a z prośbą o poprawne
wprowadzenie danych.
JAK ZAREJSTROWAĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE
PRZEZ INFOLINIĘ?
• zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
• przygotuj numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego.
• po połączeniu z konsultantem podaj swoje imię i nazwisko,
PESEL i numer kontaktowy.
• wybierz dokładny termin oraz miejsce szczepienia.
Po rozmowie na podany numer telefonu otrzymasz SMS
z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
Uwaga! W ten sposób również twoi bliscy mogą cię zarejestrować na szczepienie. Wystarczy, że będą mieli twój numer
PESEL.
Ważne! Nie martw się, jeśli nie dodzwoniłeś się na infolinię.
Konsultanci do Ciebie oddzwonią.
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JAk zerejestrować się na szczepienie
elektronicznie?
Aby się zarejestrować, potrzebny jest profil zaufany. Osoby,
które ukończyły 70. rok życia mogą skorzystać z uproszczonej
procedury i założyć tymczasowy profil zaufany. Będzie ważny
przez 3 miesiące. Można zrobić to poprzez stronę internetową:
www.gov.pl zakładka szczepimy się na COVID.
Można oczywiście założyć standardowy profil zaufany, np. za
pośrednictwem bankowości elektronicznej lub, jeśli już mamy
profil zaufany, skorzystać z niego.
JAk zerejestrować się na szczepienie
w określonym punkcie szczepień?
Aby zarejestrować się na szczepienie w określonym punkcie
szczepień należy się z nim skontaktować telefonicznie. W przypadku szczepień na COVID nie ma rejonizacji i możemy wybrać
dowolny punkt szczepień dostępny na stronie www.gov.pl.
PUNKT SZCZEPIEŃ W PUSZCZYKOWIE
Medicor, ul. Kraszewskiego 11, 62-040 Puszczykowo
rejestracja telefoniczna pon. – pt. w godzinach 11:00 – 15:00
tel: 512 012 705
koordynator ds. szczepień COVID-19: mgr Iwona Saniecka
e-mail: szczepienia@medicor-puszczykowo.pl
TRANSPORT OSÓB
Od 15 stycznia w Puszczykowie uruchomiona została infolinia
koordynująca dowóz osób niepełnosprawnych oraz mających
trudności w dostępie do punktu szczepień.
telefon 61 898 37 10 czyny od pon. do pt. w godz. 8:00 – 15:00.
JAK ZGŁOSIĆ CHĘĆ SZCZEPIENIA
Osoby urodzone w roku 1952 lub później oraz posiadające PESEL mogą zgłosić chęć zaszczepienia się, wypełniając odpowiedni formularz, dostępny na stronie szczepimysie.pacjent.
gov.pl. Podajemy w nim: imię, nazwisko, adres, e-mail i numer
telefonu. Kiedy szczepieniami zostanie objęta grupa wiekowa,
do której należymy, na wskazany przez nas adres e-mail, otrzymamy informację o tym, że zostało dla nas wystawione e-skierowanie, co pozwoli na zapisanie się na szczepienie. Informacje
o uruchomieniu szczepień dla kolejnej grupy wiekowej będą
dostępne na gov.pl/szczepimysie oraz w mediach.
Jak przebiega szczepienie?
Szczepionka podawana jest domięśniowo, w ramię. Na miejscu,
przed samym szczepieniem zbada nas lekarz, by ocenić, czy
możemy zostać zaszczepieni. Po szczepieniu konieczna będzie
15. minutowa obserwacja pod kątem ewentualnego wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP).
Jeśli dostaniesz szczepionkę, która wymaga podania drugiej
dawki, na termin drugiego szczepienia umów się od razu
w punkcie szczepień, w którym otrzymałeś/aś pierwszą dawkę.
www.gov.pl; pacjent.gov.pl; szczepimysie.pacjent.gov.pl net.
(stan na 1.02.2021)
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Wolontariat WPN działa już rok

W

Pierwszy rok działalności to przede wszystkim działania
związane z „uwolnieniem” WPN od wyrzucanych tam śmieci.
49 wolontariuszy, wspieranych przez mieszkańców okolicznych
gmin, w 27 zorganizowanych akcjach i interwencjach zebrali
około 155 000 litrów śmieci oraz 12 ton innych odpadów (gruz,
stłuczka szklana itp.).
W ramach Wolontariatu działa również kilkuosobowy „Patrol WPN” przemierzający park w poszukiwaniu dzikich wysypisk śmieci, sprawdzający stan infrastruktury turystycznej itp.
– Dzięki działaniom Patrolu odkryliśmy i zabezpieczyliśmy
wiele miejsc niebezpiecznych, takich jak np. stare otwarte studzienki kanalizacyjne, stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla
zdrowia i życia ludzi i zwierząt, doprowadziliśmy do choćby
tymczasowych napraw uszkodzeń infrastruktury turystycznej,
czy usunięcia martwych zwierząt gospodarskich porzucanych
na polach – wylicza P. Rubisz.

Wolontariusze realizują też projekt związany z pielęgnacją
miejsc pamięci historycznej. Jesienią ubiegłego roku rozpoczęli gruntowne porządki w rejonie symbolicznych mogił powstańców z 1848 roku, znajdujących się na granicy gmin Puszczykowo i Mosina. Ich zwieńczenie zaplanowano na wiosnę br.
Dbają także o mieszkańców WPN. Zebrali kilkadziesiąt
uszkodzonych budek lęgowych, z których część zostanie przez
nich wyremontowana.
Pandemia bardzo ograniczyła możliwość działań związanych choćby z edukacją młodzieży czy lokalnych społeczności,
ale jak zapewnia P. Rubisz do tematów powrócą kiedy tylko
będzie to możliwe.
O działaniach Wolontariatu można dowiedzieć się śledząc
ich portal: wolontariatwpn.blogspot.com i media społecznościowe. Zostali już także zauważeni przez media, a o swoich
akcjach i pracy opowiadali na spotkaniach z władzami i radnymi
gmin – niedawno z puszczykowskimi z Komisji Spraw Społecznych – władzami powiatu czy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
– Moim zdaniem już samo powstanie Wolontariatu WPN,
jego szybki rozwój, skuteczne działanie i stabilny skład są dużym sukcesem – mówi P. Rubisz.
Wolontariusze często biorą udział w akcjach ze swoimi pociechami, co jest dodatkowym plusem, kształtującym postawy
przyjazne środowisku naturalnemu.
Ubiegły rok przyniósł wolontariuszom miłą niespodziankę
w postaci nagrody w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu pt. „Wielkopolska
otwarta na Wolontariat”. Otrzymane 4000 zł zostały w całości
wykorzystane na zakup sprzętu przydatnego w czasie akcji
sprzątania WPN i terenów znajdujących się w jego otulinie.
– Kupiliśmy już profesjonalne chwytaki do podnoszenia
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śmieci z trudno dostępnych miejsc oraz wózek do transportu
wypełnionych nimi worków. Oczywiście potrzeb jest znacznie
więcej, związanych choćby z solidną odzieżą czy butami używanymi w czasie pracy, tymczasem radzimy sobie w tym, czym
każdy dysponuje. Kolejne potrzeby związane są z transportem
zebranych śmieci. Średnio każda akcja „przynosi” 40-50 worków śmieci (około 100 litrów jeden). Najczęściej wywozimy je
z lasu do miejsca składowania naszymi prywatnymi samochodami, które zdecydowanie nie nadają się do tego zadania. Podczas akcji na terenie Puszczykowa śmieci odbierało i utylizowało miasto, z terenu Gminy Mosina, przejmuje je od nas ZUK.
Otrzymujemy także wsparcie ze strony Straży Parku Narodowego, ale niestety nie wszędzie i nie zawsze jest taka możliwość – dodaje P. Rubisz.
W tym roku wolontariusze będą kontynuować akcje związane z oczyszczaniem terenu WPN i jego okolic ze śmieci, choć
jak mówią z pewnością kolejnych 30 czy 40 akcji nie rozwiąże
problemu, bo to zadanie na kilka lat. Liczą także na zmianę sytuacji wynikającej z pandemii, która ogranicza możliwość realizacji innych, przyjemniejszych, a jednocześnie ważnych aktywności: spotkań z młodzieżą szkolną, ludźmi starszymi czy
z ograniczeniami samodzielnego poruszania się, czy dziećmi ze
specjalnymi potrzebami.
– Chcielibyśmy organizować im wycieczki do Wielkopolskiego Parku Narodowego, dać możliwość obcowania z naturą.
Prowadzę już rozmowy z pracownikami jednego z okolicznych
ośrodków zajmujących się opieką nad nimi. Opracowaliśmy
wiele innych projektów, które z pewnością będą widoczne na
terenie poszczególnych gmin – zdradza plany na najbliższe
miesiące P. Rubisz.
Niezależnie od pracy w Wolontariacie WPN kilkoro z jego
członków założy w najbliższym czasie fundację, która umożliwi
pozyskiwanie datków na wyposażenie dla wolontariuszy oraz
realizację wymienionych wcześniej projektów.
– Gdy dwa lata temu rozpoczynałem szersze działania na
terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego nie spodziewałem
się, że tak wiele uda się zrobić dla ekosystemu Parku i gmin na
terenie, których leży. Obok głównego celu, którym jest mówiąc
po prostu: oczyszczenie lasu ze śmieci, pojawiły się inne, skierowane bezpośrednio do lokalnych społeczności. Mam nadzieję, że ten rok umożliwi zrealizowanie choć części z nich – podsumowuje P. Rubisz.

red

Osoby zainteresowane działaniem w Wolontariacie WPN
powinny zapoznać się z regulaminem dostępnym
na stronie www.wolontariatwpn.blogspot.com
i wypełnić ankietę zgłoszeniową. Zgłoszenie należy
wysłać na adres: wolontariat@wielkopolskipn.pl
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informacje

olontariat Wielkopolskiego Parku Narodowego działa oficjalnie od 10 stycznia 2020 r. i został powołany zarządzeniem dyrektora WPN Zbigniewa Sołtysińskiego. Jego koordynatorem jest Piotr
Rubisz.

kronika straży miejskiej

informacje

W

okresie od 11 grudnia do 14 stycznia 2021 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej zrealizowali 156 interwencji.
28 interwencji przekazano niezwłocznie do Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury (m.in. przewrócone znaki
drogowe, uszkodzona studzienka, wystający krawężnik, nieświecące latarnie, pozostawione odpady, przepełnione kosze
na śmieci, oblodzona jezdnia). 6 razy polecono usunięcie padliny z ulic miasta, 3 bezpańskie psy odwieziono do przytuliska. W związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów
wobec kierowców zastosowano 26 żółtych kart (ŻK) oraz
17 pouczeń, a także 3 pouczenia porządkowe (rozpalenie ogniska). W trakcie prowadzenia czynności służbowych wylegitymowano 22 osoby. Założono 2 blokady na koła samochodów.
Na 3 sprawców wykroczeń nałożono grzywny.
W omawianym okresie funkcjonariusze wykonywali też
objazdy kontrolne w godzinach rannych i popołudniowo-wieczornych, których celem była kontrola stanu obiektów użyteczności publicznej. Kontrolowali też przestrzeganie zasad wprowadzonych obostrzeń w związku z pandemią koronowirusa
COVID-19, akcje informacyjne o zastosowanych obostrzeniach
przy użyciu nagłośnienia radiowozu. Działania prewencyjne,
prowadzone w tym okresie polegały na kontroli miejsc, w których dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz aktów wandalizmu (rejon obiektów sportowo-rekreacyjnych, sklepów,
ul. Kraszewskiego k. szpitala, ul. Poznańska, rejon boiska
SP nr 2 i SP nr 1, ul. Rynek). Kontrola sprawności lamp ulicznych
i sygnalizacji świetlnej. Strażnicy codziennie kontrolowali natężenie ruchu na ul. Berwińskiego, Bema i Szpitalnej w związku
z wprowadzeniem opłat za parking przyszpitalny; kilkukrotne
w ciągu dnia przeprowadzali kontrole toru rowerowego przy
ul. Nowe Osiedle.

Wybrane interwencje: 15 grudnia – podczas patrolowania miasta tego dnia podjęto interwencje: ul. Bema: duża
ilość pojazdów naruszających zakaz postoju, wystawiono
12 ŻK. Jedna z właścicielek samochodu będąca mieszkanką
ulicy wszczęła awanturę po nałożeniu na jej pojazd upomnienia żółtą kartą. O zaistniałej sytuacji powiadomiono Komendanta SM i Burmistrza Miasta. Wysłano zapytanie do ref. GKiI
o możliwość demontażu podtablicy „nie dotyczy mieszkańców”; ul. Kraszewskiego: parkowanie na zakazie - nakazano
przeparkować pojazd; wystawiono 2 ŻK; ul. Poznańska: parkowanie w obrębie zatoki autobusowej. Nakazano przeparkowanie pojazdu zgodnie z przepisami. 16 grudnia – odebrano zgłoszenia: ul. Gołębia: palenie ogniska - po przybyciu na
miejsce potwierdzono, nakazano ugasić, pouczono. 17 grudnia – przyjęto zgłoszenia: ul. Kościelna: parkowanie na chodniku – kierowca odmówił przyjęcia mandatu, wystawiono
wezwanie do stawiennictwa w SM. 18 grudnia – odebrano
zgłoszenia: ul. Dworcowa: o bezdomnym psie - psa odłowiono, stwierdzono brak czipa, przewieziono do przytuliska
w Łęczycy; ul. Poznańska: zgłoszenie o śpiącym na ławce nietrzeźwym mężczyźnie - po przybyciu na miejsce i obudzeniu
mieszkaniec udał się do miejsca zamieszkania o własnych siłach. 28 grudnia – przyjęto zgłoszenia: ul. Wysoka/Cmentarz:
podpalony i zdewastowany samochód na poboczu – sporządzono dokumentację fotograficzną i przekazano policji oraz
do ref. GKiI UM. 4 stycznia – odebrano zgłoszenia: Puszczykówko/nasyp kolejowy: porzucony rower, prawdopodobnie
wyrzucony z pociągu – rower został zabezpieczony.

Dariusz Borowski
Komendant Straży Miejskiej

Kronika policyjna

P

oznańscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej zatrzymali w Puszczykowie mężczyznę,
któremu udowodnili kradzież czterech pojazdów za pomocą
lawety. Dodatkowo okazało się, że samochód, którym dokonywał kradzieży, miał nielegalne tablice rejestracyjne. W momencie zatrzymania w „dziupli” przechowywane były dwa inne
kradzione pojazdy oraz sporo części od samochodów różnych
marek. Teraz grozi mu kara do 10 lat więzienia.
– Sprawa miała swój początek 19 sierpnia ub. r. Tego dnia,
do Komisariatu Policji w Czerwonaku przyszedł mieszkaniec
tego rejonu, który zgłosił kradzież swojego auta – Volkswagena Touareg z 2003 roku. Jak się okazało, auto zaparkował kilkanaście dni wcześniej na jednym z parkingów pod marketem
w miejscowości Koziegłowy, w gm. Czerwonak, ponieważ było
uszkodzone – mówi relacjonuje rzeczniczka prasowa poznańskiej policji, st. sierż. Marta Mróz.
Funkcjonariusze szybko ustalili, jak doszło do tej kradzieży.
Okazało się, że w przeddzień zgłoszenia przestępstwa, około
godziny 18.00 nieznany mężczyzna podjechał na parking lawetą, załadował pojazd za pomocą wciągarki i odjechał, nie
wzbudzając niczyich podejrzeń. Jeszcze tego samego dnia policjanci ustalili, do kogo należy samochód i natychmiast pojechali pod wskazany adres.
Na miejscu zastali mężczyznę, który potwierdził, że jest
właścicielem lawety o ustalonych przez policję numerach rejestracyjnych. Jednak pojazd, pomimo zgodności tablic i dużego
podobieństwa w wyglądzie, nie był tym pojazdem, którego
policjanci szukali.
W związku z tym funkcjonariusze zaczęli działać operacyj–
nie i już po kilku dniach ustalili, kto jest jego właścicielem.
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9 września ub. r. mężczyzna podejrzewany o to przestępstwo
został przez nich zatrzymany w Puszczykowie.
Policjanci ustalili, że mężczyzna znalazł bardzo podobny
pojazd do swojego, wyrobił nielegalnie takie same tablice rejestracyjne i poruszał się nim, dokonując kradzieży innych samochodów za pomocą wciągarki. W trakcie przeszukania pomieszczeń gospodarczych policjanci odzyskali dwa pojazdy
marki Opel Astra i Renault Scenic oraz sporą ilość części samochodowych, natomiast lawetę zabezpieczyli na parkingu
w rejonie poznańskiego Grunwaldu. Wewnątrz auta znaleźli
sprzęt służący do kradzieży pojazdów m.in. wyciągarkę do zamków, wytrych, maszynkę do zmian cech identyfikacyjnych oraz
kilka dowodów rejestracyjnych. Znalezione samochody już
wróciły do prawowitych właścicieli.
Mężczyzna usłyszał zarzuty i na wolności czeka na rozprawę
w sądzie. Policja nie wyklucza jednak postawienia mu kolejnych
zarzutów.

red.
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zakończył się remont
szpitalnej apteki

Z

akończył się remont pomieszczeń aptecznych w Szpitalu
w Puszczykowie. Apteka Szpitalna zmieniając lokalizację
w kompleksie, przede wszystkim zyskała wygodne, przestronne pomieszczenia na dwóch kondygnacjach.
Magazyny: leków gotowych, opatrunków, sprzętu jałowego
oraz płynów infuzyjnych wyposażone są w nowoczesne meble
i sprzęty. Pracownia żywienia pozajelitowego otrzymała sprzęt
umożliwiający przygotowywanie preparatów żywieniowych
zgodnie z najnowszymi wytycznymi.
Farmaceuci zyskali bardzo wygodne warunki do pracy
i duże pomieszczenia socjalne, w których można także przeprowadzać szkolenia.
Zyskali także pacjenci. Zespół Apteki Szpitalnej przygotowuje, według zleceń oddziałów: leki gotowe, leki recepturowe,
płyny infuzyjne, materiały opatrunkowe oraz jednorazowy
sprzęt medyczny, a cały asortyment dostarczany jest dla pacjentów na poszczególne oddziały.

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T.
Dąbrowskiego S.A. poszukuje aktualnie
kandydatów do pracy na stanowisku:
pracownik gospodarczy
Wymagania:

►umiejętność wykonywania prac naprawczych
w zakresie malowania, gipsowania, szpachlowania,
oraz wykonanie drobnych prac ślusarskich
► umiejętność posługiwania się elektronarzędziami
► umiejętność pracy w zespole
► punktualność

red.

Oferujemy:

informacje

► satysfakcjonującą pracę w dynamicznie rozwijającej się Spółce,
► szansę na rozwój i realizację celów zawodowych,
► stabilne warunki zatrudnienia,
► przyjazną atmosferę w pracy,
► możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV na adres:
a.dutkowska@szpitalwpuszczykowie.com.pl
kontakt telefoniczny:
Anna Dutkowska 515 970 685
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi
kandydatami.
, ,Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej
rekrutacji”

przekaż swój 1% podatku

O

d wielu lat każdy, kto rozlicza swojego PIT-a może przekazać 1% swojego podatku z deklaracji rocznej PIT na rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego. Ich aktualne listy znajdziemy
w Internecie np. na stronie Ministerstwa Finansów: www.podatki.gov.pl w zakładce wyszukiwarki/wyszukiwarka OPP. Poniżej prezentujemy Organizacje Pożytku Publicznego działajce na terenie Puszczykowa, na które można przekazać swój 1% podatku.
„ROTARY KLUB POZNAŃ
– KRS 0000126731
PUSZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE
– KRS 0000135268
STOWARZYSZENIE SPORTOWE
„AKADEMIA TENISOWA ANGELIQUE KERBER”
– KRS 0000292082
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ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW
WIELKOPOLSKA – KRS 0000266321
cel szczegółowy: Ośrodek ZHP Puszczykowo
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej – KRS 0000116212
cel szczegółowy: OSP Puszczykowo, ul. Zacisze 3,
62-040 Puszczykowo
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Nasz Kaziu

W

minał nas za brak czapki na głowach nawet wówczas, gdy spotykał nas na ulicy już jako dorosłych ludzi. Do dziś słyszymy też
jego powiedzonka: „bez serwu nie ma punktu”, „czego Jaś się
nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”…
Nasz Kaziu sprawił, że mimo wielu lat od ukończenia szkoły
podstawowej nadal czujemy się jego klasą. Mamy ze sobą kontakt, organizujemy spotkania, współpracujemy.
Pan Kazimierz Dolczewski zawsze był blisko nas także
w naszym dorosłym życiu. W dniu jego pogrzebu, my byliśmy
blisko niego; towarzyszyliśmy jemu w jego ostatniej ziemskiej
podróży. Mimo, iż jest nam niezwykle smutno, to obecność tak
wielu z nas przy nim w tej chwili najlepiej pokazuje to, czego
dokonał.

informacje

środę, 20 stycznia 2021 roku po Puszczykowie rozeszła
się bardzo smutna informacja o śmierci pana Kazimierza
Dolczewskiego – naszego Kazia.
Nasz Kaziu… to nasz wspaniały, niezapomniany wychowawca, trener, opiekun, przyjaciel. W, czasach kiedy chodziliśmy do szkoły, po prostu drugi tata.
Pan Kazimierz Dolczewski został naszym wychowawcą kiedy byliśmy w piątej klasie. Od tamtej pory, dzięki niemu, staliśmy się zgranym zespołem młodych ludzi, który intensywnie
grał w siatkówkę, dobrze się uczył, wyjeżdżał na obozy do Wisełki, urządzał niezapomniane dyskoteki (wtedy zabawy), zachęcał całą szkołę do dopingowania na rozgrywanych meczach.
Nasz Kaziu stworzył z nas, bardzo różnych osobowości i charakterów, jeden zgrany zespół, który lubił chodzić do szkoły
i lubił ze sobą przebywać.
Pan Kazimierz Dolczewski zawsze był dla wszystkich taki
sam: solidny, zaangażowany, sprawiedliwy i bardzo troskliwy;
dzięki temu czuliśmy się pod jego skrzydłami bardzo bezpiecznie. Czas spędzony w szkole podstawowej pod jego wychowawczą pieczą wielu z nas do dziś wspomina jako najlepsze
edukacyjne doświadczenie. Pamiętamy go w jego ukochanym
dresie z gwizdkiem na szyi; energicznego, zawsze zainteresowanego tym, co się z nami dzieje, jak się mamy, czy się ciepło
ubieramy… Dzisiaj z łezką w oku wspominamy czasy, gdy upo-

Absolwenci SP nr 2 w Puszczykowie rocznik 1982

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś+p

KAZIMIERZA DOLCZEWSKIEGO
miejskiego działacza sportowego, nauczyciela wychowania
fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców
Wielkopolskich w Puszczykowie, trenera piłki siatkowej
Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia
z podziękowaniem za pracę na rzecz miasta i mieszkańców
składają
Burmistrz Miasta Puszczykowa
Rada Miasta Puszczykowa
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

ODESZLI

data zg.
Barłóg Ryszard
Kita Jolanta Maria
Kubiak Marek
Dryjańska Eugenia Maria
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12.01.2021
14.01.2021
14.01.2021
18.01.2021

data zg.
Dolczewski Kazimierz Bogdan
20.01.2021
Cwojdziński Romuald jan
21.01.2021
ratajczak Władysław Stefan 30.01.2021
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Podsumowanie sezonu wędkarskiego 2020

S

ezon 2020 pozostanie w pamięci wielu wędkarzy jako jeden z trudniejszych w historii Koła. Głównie
spowodowała to panująca pandemia, która wszystkim mieszkańcom Puszczykowa dała się we znaki.
Jednak mimo trudności związanych z zamknięciem wszelkiej działalności na początku roku, udało się
zorganizować trzynaście imprez wędkarskich.

W obecnym sezonie zarząd panuje zorganizować dziesięć
zawodów wędkarskich i dwa czyny wędkarskie. Realizacja tych
zadań zależy w głównej mierze od otrzymanej dotacji oraz znoszeniu obostrzeń sanitarnych na terenie kraju. Do tego czasu
nie możemy organizować zawodów wędkarskich. Gdy tylko
poprawi się sytuacja epidemiologiczna zaczniemy zawody według harmonogramu, który zostanie zamieszczony na stronie
internetowej koła: www.puszczykowo.pzw.org.pl. Tam znajdą
państwo wszelkie informacje związane z działalnością koła,
które są aktualizowane na bieżąco. Serdecznie zapraszam do
odwiedzin.
W tym miejscu pragniemy podziękować Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi, za przyznawane dotacje i Katarzynie Nowak-Śronek za pomoc merytoryczną podczas realizacji zadania
i wzorcową współpracę między Kołem a Urzędem Miejskim.
Zgodnie z harmonogramem od czerwca do października
zorganizowaliśmy wszystkie zaplanowane imprezy – 10 zawodów wędkarskich oraz 3 czyny wędkarskie. W imprezach wzięło udział około 230 uczestników, a internetową stronę koła od
1 stycznia do Sylwestra 2020 roku odwiedziło 1 049 806 użytkowników, co stanowi absolutny rekord w historii działalności
internetowej Koła. W zeszłym roku nie uniknęliśmy zmian
w zarządzie koła. Z funkcji wiceprezesa koła zrezygnował kolega Kazimierz Anioła, który na zebraniu zarządu koła otrzymał
Złotą Odznakę PZW za zasługi dla wędkarstwa oraz ryngraf
w ramach podziękowań za wieloletnią pracę, poświecenie
i współpracę. W miejsce Kazimierza zarząd koła na stanowisko
wybrał Adama Przydanka, który wcześniej pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego koła. Z kolei funkcję rzecznika przejął
Maciej Połomski, członek zarządu, były skarbnik i wieloletni
członek koła. Wybór którego dokonaliśmy, zgodnie ze Statutem PZW podlega akceptacji walnego zebrania członków Koła.
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wieści o śmierci nestorów
Koła Pani Kazimiery Gust, Pana Mieczysława Rakowskiego, byłego członka zarządu koła Pana Andrzeja Ratajczaka oraz członków koła Kazimierza Dolczewskiego i Gennadija Zienkiewicza.
Do rodzin naszej koleżanki i kolegów kierujemy szczere wyrazy
współczucia i zapewnienia pamięci o zmarłych, która pozostanie w naszych sercach przez lata.
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Patrząc w przyszłość z optymizmem, zachęcamy wszystkich
pasjonatów wędkarstwa do zakupu zezwoleń na połów w wodach PZW oraz wstępowania w szeregi koła.
Do czasu zniesienia obostrzeń sprzedaż zezwoleń prowadzona jest wyłącznie po uprzednim umówieniu się ze skarbnikiem koła pod numerem telefonu 664 537 797 (pon. – pt. od
08:00 – 16:00). Skarbnik koła posiada również zezwolenia dobowe i okresowe na połów w stawach w okolicach Manieczek.
Wszelkie pytania w tym zakresie proszę kierować na podany
numer telefonu.
Z wędkarskim pozdrowieniem
Do zobaczenia wkrótce nad wodą.

Adam Stefaniak/Sekretarz Koła
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Zmagania wędkarskie pierwotnie miały rozpocząć się
w kwietniu, jednak ostatecznie pierwsze zawody zorganizowaliśmy dopiero 20. czerwca w Puszczykowie nad Wartą. Gościem
honorowym był Burmistrz Andrzej Balcerek, który oficjalnie
rozpoczął wędkarskie zmagania. Rok zakończono czynem na
rzecz ochrony środowiska. Posprzątaliśmy brzegi rzeki Warty
na Niwce oraz Zakolu Warty z zalegających tam śmieci oraz pomalowaliśmy belki i poręcze przy schodach prowadzących nad
brzegi rzeki Warty. Wszystkie działania, jak co roku od kilkunastu lat, zostały przeprowadzone dzięki realizacji zadania publicznego: „Organizacja zawodów wędkarskich” w ramach
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Kwota dotacji
przeznaczana jest głównie na sfinansowanie przejazdów i wyżywienia dla uczestników imprez.

