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olejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszedł do historii. Okrągłe rocznice zawsze nastrajają do refleksji, a w tym roku to już 30. raz wszyscy, którym nieobca jest
chęć pomocy potrzebującym, wspomogli tę szlachetną inicjatywę swoimi datkami. W tym roku zbieraliśmy na doposażenie
oddziałów okulistyki dziecięcej. Niestety pandemia wciąż jest
groźna i już drugi raz odcisnęła swoje piętno, także na tym wydarzeniu, zmuszając do zorganizowania go w nietypowej, nieco
okrojonej formule. Podobnie jak w ubiegłym roku nie mogliśmy wspólnie i gremialnie cieszyć się licytacjami, czy podziwiać
naszych młodych artystów, występujących na naszej scenie
w poprzednich edycjach WOŚP. Nie oznacza to oczywiście, że
puszczykowianie mogli uczestniczyć w naszym miejskim finale
tylko wirtualnie. Nasz sztab, mimo restrykcyjnych obostrzeń
przygotował wiele atrakcji, które cieszyły się powodzeniem.
Orkiestra gra także dzięki wolontariuszom, a tych w Puszczykowie nigdy nie brakowało, a ich zapał w zbiórce jak zwykle był
godny podziwu. Dlatego bardzo dziękuję im za to, że poświęcili swój czas, aby uczestniczyć w 30. finale WOŚP. Oczywiście
dziękuję także wszystkim puszczykowianom, którzy podzielili
się z potrzebującymi wrzucając do puszek hojne datki (fotorelacja z WOŚP w naszym mieście znajduje się na str. 11-13).
Ze względu na kolejną falę COVID-19 zostaliśmy także zmuszeni do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego, szczegóły znajdziecie Państwo na
str. 20. Z tego samego powodu rząd kolejny raz wprowadził
naukę zdalną dla części uczniów. Po powrocie z zimowych ferii
w trybie zdalnym uczą się uczniowie klas 4-8, a ci z klas 1-3
wrócili do nauki stacjonarnej.
Zważywszy na pandemiczne obostrzenia oraz warunki atmosferyczne zwracam się z apelem do mieszkańców, aby zwrócili uwagę czy ich starsi sąsiedzi nie potrzebują pomocy,
np. związanej z transportem do lekarza czy zrobienia zakupów.
Niekiedy wystarczy tak niewiele, aby pomóc naszemu sąsiadowi. W przypadkach wymagających interwencji można też zgłosić je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zima to tradycyjnie okres, w którym powraca temat smogu,
wymiany starych pieców, a także wsparcia ze strony naszego
samorządu dla tych, którzy decydują się na takie proekologiczne rozwiązania. W ubiegłym roku rząd uruchomił Centralną
Ewidencję Emisyjności Budynków – ogólnokrajowy projekt
mający na celu zewidencjonowanie źródeł ogrzewania. Zgodnie
z jego zapisami właściciele nieruchomości zobowiązani zostali
pod groźbą grzywny do złożenia obowiązkowych deklaracji dotyczące źródeł ogrzewania w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, lokalach usługowych, budynkach publicznych, biurach, magazynach, hotelach, budynkach gospodarczych, kościołach, szpitalach itp. Niedawno samorządy otrzymały dostęp do
informacji o źródłach ogrzewania, które trafiły do CEEB. Po
złożeniu deklaracji przez wszystkich mieszkańców da to nam
możliwość dokładnego sprawdzenia ile pieców w naszym mieściemusi zostać jeszcze wymienionych. Niestety jak wynika
z pierwszych analiz danych tylko około 14 procent puszczykowian złożyło dotychczas deklaracje. Oczywiście na wypełnienie
tego obowiązku zostało jeszcze pięć miesięcy, jednak zachęcam
wszystkich żeby nie czekali do ostatniej chwili. Przypominam,
że jeśli do 30 czerwca 2022 r. właściciel lub zarządca nieruchomości nie zgłosi źródła ogrzewania, grozi mu grzywna. Deklaracje można składać w wersji papierowej w Urzędzie oraz elektro-
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nicznie logując się na portalu ceeb.gov.pl. Szczegółowe informacje znajdziemy m.in. na stronie internetowej Puszczykowa
oraz na 24 stronie tego wydania Echa. Ponadto taką informację
oraz wydrukowaną deklarację dołączamy do każdej wysyłanej
do mieszkańców naszego miasta deklaracji podatkowej.
Zgłoszenie do CEEB jest ważne także z innego względu.
Jest ono promowane przy składaniu wniosków o dodatek osłonowy rekompensujący wzrost cen energii elektrycznej i gazu
ziemnego. Jego wartość jest wyższa, jeżeli źródło ogrzewania
zasilanego węglem zostanie zarejestrowane w CEEB (wysokość dodatku będzie wynosić od 500 zł dla osoby samotnej do
1437,5 zł dla rodziny sześcioosobowej, podczas gdy podstawowe wartości widełek to 400-1150 zł).
W styczniu zakończyliśmy wymianę wszystkich lamp na naszym Rynku. Inwestycja znacząco poprawiła doświetlenie płyty
i chodników. Zamontowane zostały energooszczędne lampy
LED, co jest również istotne w dobie stale rosnących cen za
energię elektryczną. Wymiana została też pozytywnie odebrana przez mieszkańców.
W styczniu w końcową fazę weszły także prace związane
z przygotowaniem koncepcji przebudowy ul. Poznańskiej, na
odcinku od ronda F. Heigelmanna do ul. Podleśnej. Aktualnie
rozpatrywane są wnioski radnych i mieszkańców. Koncepcja
pozwoli nam starać się o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Polskiego Ładu. Głównym zadaniem tej przebudowy,
poza remontem nawierzchni, jest poprawa bezpieczeństwa
pieszych i kierowców szczególnie na odcinku, gdzie zlokalizowanych jest najwięcej placówek handlowo-usługowych. Należy
podkreślić, że ze względu na olbrzymie planowane koszty tego
zadania nie jesteśmy w stanie zrealizować go wyłącznie ze
środków budżetu Miasta.
Pozostając w temacie miejskiego budżetu ponawiam prośbę i apel do wszystkich mieszkańców, którzy nie rozliczają jeszcze podatku PIT w naszym mieście, aby składając w Urzędzie
Skarbowym deklarację PIT za 2021 r., jako miejsce zamieszkania wskazali Puszczykowo. Jest to konieczne, aby Wasz podatek mógł trafić właśnie do budżetu Puszczykowa.
Jednym z głównych celów strategicznych wpisanym do
Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa na lata 2017
– 2030 jest zwiększenie atrakcyjności życia w Puszczykowie.
Chcemy ten cel, jak i inne określone w Strategii skutecznie realizować, a z Państwa pomocą może to być dużo łatwiejsze.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 36. SESJI rady miasta puszczY kowa PRZEPROWaDZoNEJ 18 I 2022 R.

UCHWAŁA NR 342/22/VIII
w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na
rok 2022.
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej
na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Puszczykowa na rok 2022
– bieżąca kontrola dokumentów finansowo-księgowych Urzędu Miejskiego.
Przygotowanie wniosku i opinii w sprawie absolutorium.
– kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy
Tenisowej ETAP I wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.
– kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy
Tulipanowej wraz z budową kanalizacji
deszczowej.
– kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy
Prusa wraz z budową kanalizacji deszczowej.
– kontrola rozliczeń dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych.
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Uzasadnienie: Zgodnie z § 51 ust. 1 Sta–
tutu Miasta Puszczykowa, który stanowi
załącznik do Uchwały Nr 68/19/VIII Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca
2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa, Komisja Rewizyjna składa Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
UCHWAŁA NR 343/22/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości
położonych w Puszczykowie, w rejonie ul. Łąkowej.
§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
Panu Robertowi Sokołowi części nieruchomości, oznaczone na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, na okres:
►od 31.03.2022 do 31.03.2027 r. - części nieruchomości położonej w Puszczykowie, obręb Puszczykowo, ark. mapy 3,
dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare
Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00106660/8, z wpisem prawa
własności na rzecz Miasta Puszczykowa,
oznaczone ewidencyjnie jako działki nr:
203, 206/3, 207 i 208,
►od 1.05.2023 r. do 31.03.2027 r. - części nieruchomości położonej w Puszczykowie, obręb Puszczykowo, ark. mapy 3,
dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare
Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00106660/8, z wpisem prawa
własności na rzecz Miasta Puszczykowa, oznaczone ewidencyjnie jako działka nr 203,
►od 7.12.2024 r. do 31.03.2027 r. części
nieruchomości położonej w Puszczykowie, obręb Puszczykowo, ark. mapy 3,
dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare
Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00106660/8, z wpisem prawa
własności na rzecz Miasta Puszczykowa,
oznaczone ewidencyjnie jako działki
nr 203, o łącznej powierzchni przeznaczonej do oddania w dzierżawę, o której
mowa w punktach 1-3 powyżej - 0,2953
ha oraz
►od 1.07.2022 r. do 31.03.2027 r. - części nieruchomości położonej w Puszczykowie, obręb Puszczykowo, ark. mapy 2,
dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare
Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00008209/2, z wpisem prawa
własności na rzecz Skarbu Państwa oraz
prawa użytkowania wieczystego na rzecz
Miasta Puszczykowa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 60 o powierzch-

ni przeznaczonej do oddania w dzierżawę 0,0200 ha.
Uzasadnienie: Pan Robert Sokół jako
aktualny dzierżawca części nieruchomości będących przedmiotem niniejszej
uchwały, zwrócił się z prośbą o umożliwienie wydzierżawienia mu tego terenu
na dłuższy okres, na kontynuowanie
działalności sportowo-rekreacyjnej. Ponadto zwrócił się również z prośbą o oddanie w dzierżawę dodatkowego terenu
pod wiatę dwustanowiskową oraz ścieżkę łączącą dzierżawione tereny. Gmina
ma prawo do gospodarowania mieniem
w ramach swoich uprawnień, w trakcie
trwania aktualnej umowy dzierżawy, nie
istnieje przepis zobowiązujący do zawarcia umowy dzierżawy jedynie po zakończeniu umowy istniejącej. Dla dzierżawcy
istotne może być, ze względu na poczynione oraz planowane nakłady na dzierżawioną nieruchomość zapewnienie, że
kolejna umowa dzierżawy zostanie zawarta, a gmina, jako właściciel nieruchomości ma możliwość zapewnienia ciągłości wykorzystania gruntu z uwagi na potrzeby lokalnej społeczności.
Przepis art. 37 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami określa, że zawarcie umów
użytkowania, najmu lub dzierżawy na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na
czas nieoznaczony następuje w drodze
przetargu. Wojewoda albo odpowiednia
rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy w drodze
indywidualnej uchwały dotyczącej konkretnie wskazanej nieruchomości. Burmistrz Miasta Puszczykowa przedkłada
niniejszy projekt uchwały z propozycją
5-letniego okresu dzierżawy. Projekt
obejmuje wszystkie tereny dzierżawione
przez Pana Roberta Sokoła oraz nowe
tereny uzupełniające dotychczasowe
dzierżawy - w celu ujednolicenia terminów dzierżaw.

wnętrzną – ul. Sowią.
§ 2. Przebieg drogi gminnej, o której
mowa w § 1 przedstawia załącznik do ni–
niejszej uchwały.
Uzasadnienie: Działki będące własnością Miasta Puszczykowa nr: 555/18,
555/22, 555/35, 555/38, 555/46, 393/4
oraz części działek nr: 394/25 i 394/18,
położone w obrębie Puszczykowo Stare,
wchodzą w skład ulicy Myśliwskiej.
Nazwa ulicy została nadana Uchwałą
Nr 154/08/V Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 października 2008 r., następnie
zmieniona Uchwałą Nr 223/17/VII z dnia
20 czerwca 2017 r., a następnie Uchwałą
Nr 305/21/VIII z dnia 28 września 2021 r.
– obrazującą aktualny przebieg ulicy Myśliwskiej. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
nałożyła na gminy obowiązek zaliczenia
do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innych
kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć
dróg, służących miejscowym potrzebom,
z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczaniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej
ustawie lub innych przepisach szczególnych. Zaliczenie drogi do określonej kategorii drogi publicznej może nastąpić
tylko odpowiednio do faktu, który z podmiotów publicznoprawnych jest właścicielem nieruchomości zajętej pod drogę,
np. do kategorii drogi gminnej mogą być
zaliczone tylko drogi przebiegające przez
nieruchomości stanowiące własność
gminną. Zaliczenie ulicy Myśliwskiej do
kategorii dróg publicznych gminnych nastąpiło Uchwałą Nr 162/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 listopada
2016 r., po zasięgnięciu opinii Zarządu
Powiatu Poznańskiego. Zarząd Województwa Wielkopolskiego nadał ulicy
Myśliwskiej numer G331094. W wyniku
kolejnych podziałów, powstały działki
przeznaczone pod drogę publiczną
w tym rejonie.

UCHWAŁA NR 344/22/VIII
w sprawie: zmiany przebiegu drogi
gminnej położonej na terenie gminy
Puszczykowo.
§ 1. Ustala się przebieg dla istniejącej
drogi gminnej G331094 (ul. Myśliwska)
przez jej przedłużenie na działkach o numerach: 555/46, 393/4 oraz na częściach
działek nr: 394/25 i 394/18, obręb Puszczykowo Stare, na odcinku ok. 253 m.
Droga łączy się bezpośrednio z drogą
gminną nr G331202 oraz z drogą we–

UCHWAŁA NR 345/22/VIII
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg
gminnych - drogę, która składa się z działek położonych w obrębie Niwka, będących własnością Miasta Puszczykowa, nr:
1017/22, 1017/15, 1017/17, 1017/19,
1017/9, 1018, 1019/11 oraz z części
działki nr 1017/3.
§ 2. Przebieg drogi gminnej, o której
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mowa w § 1 przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
Uzasadnienie: Działki będące własnością Miasta Puszczykowa nr: 1017/22,
1017/15, 1017/17, 1017/19, 1017/9,
1018, 1019/11 i 1017/3 wchodzą w skład
ulicy Jeździeckiej. Nazwa ulicy została
nadana Uchwałą Nr 246/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26.09.2017 r.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. nałożyła
na gminy obowiązek zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu
lokalnym, nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć
dróg, służących miejscowym potrzebom,
z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczaniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej
ustawie lub innych przepisach szczególnych. Zaliczenie drogi do określonej kategorii drogi publicznej może nastąpić
tylko odpowiednio do faktu, który z podmiotów publicznoprawnych jest właścicielem nieruchomości zajętej pod drogę,
np. do kategorii drogi gminnej mogą być
zaliczone tylko drogi przebiegające przez
nieruchomości stanowiące własność
gminną. Zaliczenie ulicy Jeździeckiej,
w części przeznaczonej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną - do kategorii
dróg publicznych gminnych pozwoli między innymi na stosowanie zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Go spodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz.
124 ze zm.) – jest ono stosowane między
innymi przy projektowaniu czy remoncie
dróg publicznych oraz analogicznie przy
stosowaniu przepisów wynikających
z ustawy o drogach publicznych. Zarząd
Powiatu w Poznaniu – Uchwałą
Nr 2735/2021 z dnia 2.12.2021 r. zaopiniował negatywnie zaliczenie wymienionych w uchwale działek do kategorii
dróg gminnych na terenie gminy Puszczykowo. Przewidziane w ustawie o drogach publicznych - zaliczenie dróg do
jednej z kategorii dróg publicznych, dotyczy zarówno dróg już wybudowanych
tj. już stanowiących budowle w rozumieniu prawa budowlanego, jak i dróg dopiero przewidzianych do urządzenia
w planach zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zgodnie z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 1 paździer

nika 2009 r., sygn. akt II SA/Bk 297/09 na przeszkodzie zaliczenia uchwałą rady
gminy drogi do kategorii drogi gminnej,
nie stoi fakt wydania negatywnej opinii
przez zarząd powiatu, gdyż opinia ta nie
ma wiążącego charakteru.
UCHWAŁA NR 346/22/VIII
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej
przebiegu.
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg
gminnych drogę, która składa się z działek położonych w obrębie Puszczykowo
Stare, będących własnością Miasta Puszczykowa, nr: 723/2, 728/1, 718/4, 728/2
i 718/6.
§ 2. Przebieg drogi gminnej, o której
mowa w § 1 przedstawia załącznik do
niniejszej uchwały.
Uzasadnienie: Działki będące własnością Miasta Puszczykowa nr: 723/2,
728/1, 718/4, 728/2 i 718/6 wchodzą
w skład ulicy Azaliowej. Nazwa ulicy została nadana Uchwałą Nr 201/09/V Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca
2009 r. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
nałożyła na gminy obowiązek zaliczenia
do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innych
kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć
dróg, służących miejscowym potrzebom,
z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy,
zgodnie z jej przeznaczaniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej
ustawie lub innych przepisach szczególnych. Zaliczenie drogi do określonej kategorii drogi publicznej może nastąpić tylko odpowiednio do faktu, który z podmiotów publicznoprawnych jest właścicielem nieruchomości zajętej pod drogę,
np. do kategorii drogi gminnej mogą być
zaliczone tylko drogi przebiegające przez
nieruchomości stanowiące własność
gminną. Zaliczenie ulicy Azaliowej do kategorii dróg publicznych gminnych pozwoli między innymi na stosowanie zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz.
124 ze zm.) – jest ono stosowane między
innymi przy projektowaniu czy remoncie
dróg publicznych oraz analogicznie przy
stosowaniu przepisów wynikających
z ustawy o drogach publicznych. Zarząd
Powiatu w Poznaniu – Uchwałą

SAMORZĄD

SAMORZĄD

UCHWAŁA NR 341/22/VIII
w sprawie: planu pracy Rady Miasta
Puszczykowa na rok 2022.
§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady
Miasta Puszczykowa na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
1. 18 stycznia – plan pracy Rady Miasta.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej; sprawy
bieżące.
2. 22 lutego – sprawy bieżące.
3. 29 marca – sprawy bieżące.
4. 26 kwietnia – sprawy bieżące.
5. 31 maja – sprawy bieżące.
6. 21 czerwca – debata nad raportem
o stanie gminy; rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok;
głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza; Absolutorium za 2021 rok; sprawy bieżące.
7. 23 sierpnia – sprawy bieżące.
8. 27 września – sprawy bieżące.
9. 25 października – roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi; sprawy bieżące.
10. 29 listopada – sprawy bieżące.
11. 20 grudnia – sprawy bieżące.
Budżet na 2023 rok.
Uzasadnienie: Zgodnie z § 13 ust. 1
pkt 2 Statutu Miasta Puszczykowa, który
stanowi załącznik do Uchwały Nr 68/19/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
26 marca 2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa, Rada Miasta działa
zgodnie z rocznym planem pracy przyjętym na pierwszej sesji danego roku.

cd. na str. 6
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cd. ze str. 5

SAMORZĄD

UCHWAŁA NR 347/22/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie działek.
§ 1. Wyraża się zgodę na wystąpienie przez Burmistrza Miasta Puszczykowa z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie na własność następujących części nieruchomości:
1) położonej w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, arkusz mapy 3, działki nr 144 o powierzchni 289 m², dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto
w Poznaniu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00003069/3,

UCHWAŁA NR 348/22/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części
nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Pszenicznej.

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie
przez Miasto Puszczykowo części nieru–
chomości położonej w Puszczykowie
o powierzchni około 0,0008 ha, wskazanej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, z działki nr 606/8, obręb
Puszczykowo Stare, ark. mapy 14, wskazanej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
Uzasadnienie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 – 18 – część A, zatwierdzonym Uchwałą Nr 334/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia
28 sierpnia 2018 r., część nieruchomości
będąca przedmiotem niniejszej uchwały
przeznaczona jest pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone
symbolem 29 KD-D.
Nabycie przedmiotowej części nieruchomości jest dla Miasta Puszczykowa
niezbędne w związku z planowaną inwestycją dotyczącą budowy ulicy Pszenicznej. Właściciele nieruchomości wyrazili zgodę na zbycie części swojego
terenu, przeznaczonego pod drogę publiczną.

Dyżury w urzędach skarbowych
w zakresie Polskiego Ładu
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10 stycznia br.
Komisja Ochrony Środowiska
1. Omówienie wyników kontroli stanu zieleni na Zakolu (posiedzenie komisji
20 września 2021).
2. Zapoznanie się ze stanem zieleni
na terenach miejskich i propozycjami
prac w 2022 r.
3. Wyniki pracy drona, kontrole jakości powietrza i palenisk.
4. Sprawy bieżące.
11 stycznia br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Omówienie pisma p. Marka Fiedlera oraz burmistrza miejscowości Casapulla we Włoszech ws. nawiązania współ-

pracy kulturalnej z Puszczykowem.
2. Podsumowanie PBO 2022.
3. Omówienie pisma dotyczącego
30-lecia współpracy bretońsko-polskiej.
4. Plan pracy na 2022 rok:
– Referat promocji, kultury i turystyki,
– Samodzielne stanowisko ds. sportu,
– Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
5. Sprawy bieżące.
13 stycznia br.
Komisja Spraw Społecznych
1. Wybór programów zdrowotnych
na podstawie raportu o stanie zdrowia
mieszkańców Puszczykowa.
2. Program osłonowy – informacje
(kierownik MOPS Karol Majewski).
3. Sprawy bieżące.
17 stycznia br.
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
1. Sprawa dzierżawy terenów przy
ul. Łąkowej.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał
w sprawie:

– w yrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie, w rejonie
ul. Łąkowej,
– zmiany przebiegu drogi gminnej
położonej na terenie gminy Puszczykowo,
– zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych i ustalenia jej przebiegu,
– zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych i ustalenia jej przebiegu,
– wyrażenia zgody na wystąpienie do
Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie
działek,
– wyrażenia zgody na nabycie przez
Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy
ul. Pszenicznej.
3. Sprawy bieżące.
19 stycznia br.
Komisja Rewizyjna
1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
2. Sprawy bieżące.

Powiat dotuje
wymianę kotłów

P

Informujemy, że 37. sesja Rady Miasta Puszczykowa, odbędzie się 22.02.2022 r. o godz. 17.00. Sesja zostania przepro–
wadzona zgodnie z obowiązującymi na ten dzień obostrzeniami, o czym będziemy informować na stronie internetowej
Miasta. Zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad w Internecie, pod adresem: 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.

dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00 pracownicy
urzędów skarbowych udzielają informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie.
Informację można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub
osobiście z urzędem skarbowym.
Oprócz ogólnopolskich infolinii:
- Polskiego Ładu - 22 765 64 64,
- Krajowej Informacji Skarbowej – 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych), w wielkopolskich urzędach skarbowych uruchomione

4 stycznia br.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie
nadania ulicy/skwerowi w Puszczykowie
nazwy „Unii Europejskiej”.
2. Rozpatrzenie petycji w sprawie odstąpienia od realizacji drugiego etapu
budowy ul. Sportowej w Puszczykowie.

Pełne treści uchwał dostępne
są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Puszczykowie:
https://tiny.pl/9jqtp

SESJA W LUTYM

W

styczniowe posiedzenia komisji rady miasta

SAMORZĄD

Nr 2734/2021 z dnia 2.12.2021 r. zaopiniował negatywnie zaliczenie wymienionych w uchwale działek do kategorii dróg
gminnych na terenie gminy Puszczykowo. Przewidziane w ustawie o drogach
publicznych - zaliczenie dróg do jednej
z kategorii dróg publicznych, dotyczy zarówno dróg już wybudowanych tj. już
stanowiących budowle w rozumieniu prawa budowlanego, jak i dróg dopiero
przewidzianych do urządzenia w planach
zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zgodnie z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 1 października 2009 r., sygn.
akt II SA/Bk 297/09 - na przeszkodzie zaliczenia uchwałą rady gminy drogi do kategorii drogi gminnej, nie stoi fakt wydania negatywnej opinii przez zarząd powiatu, gdyż opinia ta nie ma wiążącego
charakteru.

2) położonej w obrębie geodezyj
nym Puszczykowo, arkusz mapy 17,
działki nr 1943/24 o powierzchni 106
m², dla której Sąd Rejonowy PoznańStare Miasto w Poznaniu, Wydział
VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr PO2P/00062910/5,
3) położonej w obrębie geodezyjnym Puszczykowo Stare, arkusz mapy 1,
działki nr 24 o powierzchni 1324 m², dla
której Sąd Rejonowy w Śremie, Wydział
IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr PO1M/00040359/4.
§ 2. Działki gruntu nr: 144, 1943/24
i 24 przeznaczone są na realizację zadań
własnych Miasta Puszczykowa, tj. utrzymanie dróg gminnych oraz organizację
ruchu drogowego.
Uzasadnienie: Wymienione
w uchwale działki stanowią części ulic:
Poznańskiej, Maksymiliana Jackowskiego
i Brata Józefa Zapłaty, w związku z czym
powołując się na art. 5 ust. 4 tej ustawy
określający, że gminie na jej wniosek,
może być także przekazane mienie ogólnonarodowe (państwowe) inne niż wymienione w ust. 1-3, jeżeli jest ono związane z realizacją jej zadań. Do zadań gminy należy między innymi zaspakajanie
potrzeb mieszkańców w zakresie prowadzenia dróg i ulic gminnych. Działki wymienione w uchwale spełniają ten warunek, gdyż są częścią dróg gminnych.

zostały specjalne infolinie dotyczące zmian podatkowych
wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Numery telefonów
są dostępne w zakładce „Kontakt” na podstronach poszczególnych urzędów w serwisie www.wielkopolskie.kas.gov.pl.
Również system rezerwacji wizyt dostępny na stronie wizyta.podatki.gov.pl został rozbudowany o nową tematykę.
Od 11 stycznia można w nim rezerwować wizyty dotyczące zmian podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu.

luty 2022

owiat poznański w 2022 roku kolejny raz będzie dofinansowywał likwidację kotłów na paliwo stałe oraz zastąpienie ich
proekologicznym systemem ogrzewania. Dotacja udzielana
będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji i dotyczy zamiany na terenie powiatu poznańskiego systemu ogrzewania
opartego na paliwie stałym na jedno z rozwiązań proekologicznych. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację jest
ogrzewanie lokalu urządzeniem na paliwo stałe, które stanowi
główne źródło ciepła. Jeżeli wnioskodawca ma w lokalu kocioł
na paliwo stale i dodatkowo starą instalację gazową, może
ubiegać się o udzielenie dotacji na likwidację kotła na paliwo
stałe oraz na wymianę istniejącej instalacji gazowej, w tym zamontowanie nowego kotła gazowego. Wysokość dotacji może
wynieść 80 procent zgłoszonych we wniosku kosztów kwalifikowanych (netto), jednakże nie więcej niż 7.000 złotych na lokal (a w przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej –
14 000 złotych).
Wnioski można składać w dniach od 8 lutego 2022 r.
do 28 lutego 2022 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, w godzinach pracy
urzędu lub korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego
wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Więcej informacji na stronie Powiatu Poznańskiego:
https://tiny.pl/9jqhd
(źródło: Starostwo Powiatowe w Poznaniu)

luty 2022
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remont ul. leśnej i chodnika na ul. odskok

Z

akład Drogowo-Budowlany Nojan z Grodziska Wielkopolskiego zmodernizuje ulicę Leśną. W zakres prac wchodzi
także przebudowa kanalizacji deszczowej i remont chodnika
na ulicy Odskok.
Obecnie ulica Leśna posiada nawierzchnię bitumiczną.
Jednak stan drogi jest zły. Uszkodzone i zaniżone względem
jezdni są także kraty wpustów odwadniających. Dlatego
przewidziano ich wymianę oraz regulację wysokościową na
całym odcinku remontowanej drogi.
Na ul. Leśnej zlokalizowane są dwa progi zwalniające
z kostki betonowej. Po wykonaniu nowej konstrukcji jezdni
w aktualnej lokalizacji powstaną nowe progi zwalniające wyspowe tzw. „poduszki berlińskie” – łącznie 4 sztuki.
W przypadku ul. Leśnej problemem była uszkodzona kanalizacja deszczowa oraz liczne kolizje podziemnej infrastruktury technicznej. Zostały one wykryte dopiero w wyniku kontroli kamerą, która poruszała się wewnątrz rur kanalizacyjnych. Dlatego w zakres robót oprócz prac drogowych
wchodzi także przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej, na kanał z nowego materiału oraz konserwacja (rękaw
naprawczy) kanału w ul. Mazurskiej. Kolektory zlokalizowane

P

red.

firma bobrowski obsłuży bezpłatną linię 695
że jest jedną z najczęściej odwiedzanych miejscowości
powiatu. Staramy się zapewnić tak mieszkańcom, jak
i turystom odpowiednią infrastrukturę drogową. Przekazujemy środki na utrzymanie „powiatówek”, ale też
budujemy i modernizujemy. Niedługo, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, poszerzona zostanie ul. Poznańska, przy której powstanie oświetlona
ścieżka rowerowa. Wspólnie z samorządem lokalnym
dofinansowujemy też remonty cennych obiektów. Tak
było m.in. z dworcem w Puszczykowie, który został laureatem „Zabytku Zadbanego 2021” w kategorii „Architektura i budownictwo drewniane”. A konkurencja była
spora – zgłoszono 136 obiektów z 15 województw.
To oczywiście tylko niektóre przykłady świadczące
o rozwoju Puszczykowa. Jubileusz jest doskonałą okazją, by podziękować wszystkim, którzy korzystając ze
zdobyczy demokracji, jak najlepiej dbają o swoje otoczenie. Mogą Państwo być z siebie dumni. Gratulując
dotychczasowych osiągnięć życzę, aby i w przyszłości
Puszczykowo było dobrym miejscem do życia. Niech troska o „małą ojczyznę” spaja całą lokalną społeczność,
a wspólne doświadczenie pomaga dostrzegać to,
co w życiu dobre, ważne i piękne.

F

irma Bobrowski Trans z Puszczykowa będzie obsługiwała
bezpłatną linię autobusową nr 695. Umowa została podpisana na okres 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.
Autobusy linii 695 będą kursowały jak dotychczas, w dni
robocze na trasie: Puszczykowo, Niwka Szpital, Puszczykówko PKM , Rondo Heigelmanna, Kościelna, Rondo Heigelmanna, Pszeniczna, Rondo Heigelmanna, Puszczykówko PKM,
Niwka Szpital.
Świadczenie usług objętych zamówieniem odbywa się
z wykorzystaniem dwóch nowoczesnych autobusów niskopodłogowych. Przewoźnik zapewnia także autobus rezerwowy.
Autobusy kursujące na trasie linii 695 to Mercedesy Sprintery,
spełniające normę emisji spalin EURO VI.
Każdy autobus może zabrać na pokład, minimum
23 pasażerów, w tym co najmniej 17 na miejscach siedzących. Auta mają niską podłogę na całej długości i dwoje
drzwi otwieranych automatycznie przez kierowcę. Tradycyjnie autobusy są oznakowane herbem Miasta Puszczykowo
oraz napisem „Bezpłatna komunikacja miejska Miasta Puszczykowa”.

red.

NOWE LAMPY NA RYNKU

Jan Grabkowski
Starosta Poznański
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będą w miejscach już istniejących.
Wykonawca ma na realizację zadania 4 miesiące od wejścia na plac budowy. Rozpoczęcie prac nie może nastąpić
jednak przed 1 marca br.

INWESTYCJE

SAMORZĄD

uszczykowo nabyło prawa miejskie w 1962 roku,
jest więc tylko niewiele młodsze ode mnie. Być może
stąd wynika mój szczególny stosunek do tej miejscowości? W ciągu sześciu dekad, zwłaszcza zaś po przemianie ustrojowej i akcesji do Unii Europejskiej, zaszło tu
wiele pozytywnych zmian. Dzięki trafnym inwestycjom,
wzrostowi świadomości społecznej oraz aktywności zarówno władz, jak i mieszkańców gminy, poprawiła się
jakość życia w mieście i jego okolicach. To efekt wieloletnich starań osób, którym bliskie są losy tego miejsca.
Cieszę się, że dobre owoce przynosi również wieloletnia
współpraca tutejszych włodarzy z powiatem poznańskim i z radością przyłączam się do wspólnego świętowania.
To właśnie z Puszczykowem związane jest jedno
z największych wyzwań w mojej pracy samorządowca
– uratowanie szpitala przed upadkiem. Lecznica ma za
sobą niezwykle skomplikowaną historię. Kilkanaście lat
temu jej sytuacja była bardzo trudna. Powołanie spółki,
w której 100% kapitału zakładowego posiada powiat
poznański, pozwoliło uchronić placówkę przed zamknięciem. Na szczęście kłopoty to już przeszłość, choć
szpital nadal jest moim oczkiem w głowie. Teraz to jedna z najnowocześniejszych jednostek w regionie, z nowym blokiem operacyjnym oraz innowacyjnym sprzętem. Zapewniam, że będziemy nadal w nią inwestować,
by zapewnić pacjentom z miasta oraz poznańskiej metropolii najwyższe standardy opieki medycznej.
W Puszczykowie znajduje się również prowadzone
przez nas Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Uczą się tutaj młodzi mieszkańcy miasta, ale również młodzież z okolicznych gmin. Tym, co wyróżnia tę
szkołę, są bogate tradycje sportowe. Mając je na względzie, powiat wybudował tutaj boisko, któremu Polski
Związek Lekkoatletyczny przyznał świadectwo pozwalające na organizowanie zawodów sportowych obejmujących dyscypliny lekkoatletyczne (oprócz Mistrzostw
Polski). Za obiekt ten otrzymaliśmy m.in. nagrodę drugiego stopnia w konkursie „Budowa Roku 2013”, „Budowniczy Polskiego Sportu” czy „Inwestor na Medal”.
Sukcesy te cieszą przede wszystkim dlatego, że potwierdzają doskonałe warunki treningowe dla naszych
sportowców. Z uwagą obserwuję dokonania puszczykowskich lekkoatletek i lekkoatletów i jestem z nich
naprawdę dumny!
Państwa gmina należy też do najpiękniejszych
miejsc regionu, mogąc się pochwalić nie tylko walorami
przyrodniczymi, ale i ciekawymi zabytkami. Nie dziwi,
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W styczniu na naszym Rynku wymieniono wszystkie uliczne lampy. W miejsce starych, które często ulegały awariom zamontowano nowoczesne i energooszczędne oprawy LED. Inwestycja znacząco poprawiła
doświetlenie całej płyty Rynku.
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Biblioteczne atrakcje na zimowe ferie

Styczeń u Czytajnisiów

N

tym roku zapraszaliśmy dzieci do biblioteki po książki –
niezbędne, by ciekawie spędzić ferie! Na młodych Czytelników czekały książkowe niespodzianki. Feriowy NaNudnik –
zestawy obejmujące: książkę, grę planszową oraz czasopismo
do wypożyczenia na czas ferii. Dzieci mogły też wziąć udział
w „Wyzwaniu na ferie”: należało w nim wylosować śnieżynkę
z ukrytym zadaniem związanym z książką. Każde dziecko mogło
też spróbować szczęścia w losowaniu feriowej niespodzianki:
książki (były to książki podarowane przez innych czytelników),
małego prezentu lub zakładki. Wiele dzieci skorzystało z tych
niespodzianek i cieszyło się zarówno z wylosowanego prezentu, jak i ciekawego zadania.

BM CAK

Miłość i śmierć w Silvie
czwartek, 13 stycznia br. w willi „Mimoza” Burmistrz Miasta Puszczykowa wręczył puszczykowskiej grupie teatralnej TEGES nagrodę specjalną za film zrealizowany w ramach
projektu fundacji Key 4 Tomorrow pt. Filmowa akcja! Aktywizacja i integracja wokół miejskiej legendy.
Produkcja puszczykowskiej grupy teatralnej Teges „Miłość
i śmierć w Silvie” stylizowana jest na czasy filmu niemego, a co
ciekawsze, stanowi interpretację prawdziwej historii znanego
archeologa - dr. Blume i jego żony.
O czym konkretnie opowiada film nie zdradzimy, ale zachęcamy do tego, by go obejrzeć!
Wystarczy wpisać adres: https://tiny.pl/9j2qt

Fot. Anna Kołeczek-Szyszło

KULTURA

W

BM CAK

oworoczne spotkanie Maluchów i rodziców z Misiem Czytajnisiem rozpoczęło się zabawą ze śniegiem w książce.
Dzieci bawiły się w czarowanie śniegu i lepienie bałwana wraz
ze znanymi postaciami: Anną i Elsą – bohaterkami książki „Ulepimy dziś bałwana?”. Każda jej strona stanowiła wyjątkowe
zadanie do wykonania, dzięki któremu na kartach opowieści
przybywało śniegu. Dziecięce czary spowodowały ulepienie
bałwana Olafa, który na końcu pięknie podziękował za wspólną
zabawę. Po czarach z książką dzieci bawiły się śnieżkami papierowymi: rzucały do celu, w siebie i w rodziców oraz przerzucały papierowe śnieżki na drugą stronę sali. W ramach odpoczynku zaśpiewały zimową piosenkę z użyciem dzwoneczków.
W drugiej części spotkania Maluchy bawiły się lodem. Zadaniem było wyłowić jak najwięcej lodowych rybek ukrytych
w lodowej masie. Ta aktywność spotkała się z dużym entuzjazmem małych uczestników zajęć. Z dużym skupieniem dzieci
łapały rybki, obserwowały topnienie lodu, sprawdzały w której
wodzie: ciepłej czy zimnej lód stopi się szybciej.
Spotkanie przed feriami dotyczyło ptaków zimą. Najmłodsi
poznali historię ptaszka kopciuszka, który postanowił zostać na
zimę w Polsce. Marzył, by zobaczyć śnieg na własne oczy. Nie
było mu łatwo przetrwać zimowy czas, każdy dzień mijał pod
znakiem trudnych poszukiwań jedzenia. Na szczęście dzięki
pomocy leśnych przyjaciół udało mu się przetrwać zimę, jednak
bez chęci na powtórkę tego doświadczenia… Po czytaniu

książki dzieci bawiły się piórkami, wykonały sporo ćwiczeń oddechowych dmuchając piórko z ręki rodzica, wydmuchując
piórko z miseczki, czy utrzymując piórko jak najdłużej w powietrzu. Kolejnym zadaniem było znaleźć jak najwięcej ziarenek
dla ptaszków przesiewając je z kaszki manny. Po zdobyciu odpowiedniej ilości ptasiego pokarmu można było przystąpić do
wykonania pracy plastycznej: karmnika z użyciem ziarenek
i kolorowych piórek. I tak powstało kilka pięknych ptasich stołówek, a w nich niezwykle kolorowi ich bywalcy.
Dziękujemy za niezwykle miły początek roku, pełen dziecięcych śmiechów i zabaw.
Kolejny miesiąc naszych spotkań dotyczyć będzie klasyki
wierszy dla dzieci. Planujemy zabawy sensoryczne z „Lokomotywą” Juliana Tuwima, wspólne tańce z Dwoma Michałami oraz
inne atrakcje, które mamy nadzieję również spodobają się Maluchom. Zapraszamy serdecznie!

BM CAK
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Motyle tańce na zajęciach Kraina Książek

G

rupa dzieci uczestniczących w zajęciach czytelniczo-plastycznych Kraina Książek zakończyła pierwszy sezon
warsztatów. Przed feriami spotkaliśmy się na książkowej
zabawie „Kolorowy odlot”. Zajęcia tematycznie poświęcone
były barwnym motylom, rozpoczęliśmy historią z papierowego teatrzyku kamishibai „Mój przyjaciel Kemushi”. Japońska
sztuka łącząca w sobie piękno ilustracji i opowieści przeniosła nas do niezwykłego ogrodu, w którym pośród drzew wiśni i śliw ukryty był domek Kemushiego - gąsienicy przygotowującej się do zmiany w motyla. Wraz ze zmianami pór
roku, zmieniał się wygląd Kemushiego. Przemiana niezwykłego stworzenia była inspiracją do gier i zabaw tanecznych.
Pełzaliśmy pod kolorową chustą, karmiliśmy wygłodniałą
gąsienicę, tańczyliśmy z kolorowymi balonowymi skrzydełkami, a nawet jak ćmy lataliśmy pod osłoną nocy, podążając
z kolorowym światełkiem. Zmęczone motylki przysiadły na
koniec zabawy na kolorowej chuście, by wyciszyć się podczas relaksacji. Mamy nadzieje, że nadchodzący sezon zajęć
będzie równie udany i odkryjemy kolejne sekrety Krainy
Książek.

PARANIENORMALNI
W „BEZ ZNIECZULENIA”
W styczniową niedzielę bawiliśmy się na występie kabaretu Paranienormalni w programie „Bez znieczulenia”.
Gdy codzienność nas nie rozpieszcza najlepiej sięgnąć po
lekarstwo w postaci śmiechu. Podczas tego występu
chyba wszyscy widzowie otrzymali go w bród. Sytuacyjne
skecze, zabawne dialogi, satyryczne teksty kabaretowego duetu oraz zaproszonego gościa, sprawiły, że przez
dwie godziny śmialiśmy się do łez.

BM CAK
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Fot. Ala Brączkowska
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DRZWI (SZEROKO)

OTWARTE

MAGIC OF KONCERT
ACCORDION WIESŁAWA PRZĄDKI
tango, walc, swing
muzyka filmowa SP COLLEGIUM ARTES
12 LUTY 2022
GODZ.1900
bilety - cegiełki cena 50 zł.
w dniu koncertu 60 zł.

To jak idziemy w tango? Z magiczną muzyką w wykonaniu Wiesława
Prządki? wobec tego wykonaj 4 kroki:

ZAJĘCIA PRÓBNE
dla dzieci zainteresowanych nauką w Collegium Artes w roku 2022/2023.
Poznaj szkołę i sprawdź czy Twoje dziecko dobrze się tutaj poczuje!
Na rok szkolny 2022/2023 prowadzimy rekrutację do klas 0, 1, 2 i 3,
w związku z tym na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku 5-9 lat. Do zerówki przyjmujemy również 5-latki.

Zarezerwuj miejsce mail sp@collegiumartes.pl tel 881 601 007 Jest
tylko 40 płatnych wejściówek więc dokonaj przelewu na konto
mBank 18 1140 2004 0000 3802 7911 5692 i miej pewność,
że Twoje miejsce jest gwarantowane. Możesz odebrać wejściówki w CA
12 lutego przyjdź w doskonałym humorze, gotowy do wspaniałej zabawy
Przy filiżance kawy baw się dobrze, a potem wspominaj, wspominaj,
wspominaj. Mistrz akordeonu i bandoneonu zagra w Puszczykowie
przeboje światowe, może nawet porwie nas do tańca.

Zapraszamy dwukrotnie, w dwie kolejne soboty lutego. Dziecko może wziąć
udział w wybranych zajęciach lub w obydwu.

SOBOTA 19 lutego 2022
SOBOTA 26 lutego 2022
12:12 do 14:14
12:12 do 14:14
LEKCJA
ZDOBYWCY WIEDZY,
PO NASZEMU
PIERWSZE WTAJEMNICZENIE
Zapraszamy na zajęcia pokazujące
jak wygląda nasz „artesowy” zwykły dzień

Gramy w “artesową” grę. Zajęcia wykorzystujące
metodę gamifikacji stosowaną w naszej szkole.

Zajęcia są bezpłatne!
Zapraszamy dzieci w wieku 5-9 lat
Zapraszamy dzieci wygodnie ubrane, zaopatrzone w napój.
W czasie zajęć czynna będzie nasza kawiarenka
SpotKawka, gdzie Rodzice będą mogli wypić kawę, herbatę i spokojnie porozmawiać!

Zapisy prowadzimy mailowo, telefonicznie i osobiście:
Puszczykowo ul. Poznańska 47, T.: +48 881 601 007 sp@collegiumartes.pl

KULTURA
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Puszczykowo ul. Poznańska 47, T.: +48 881 601 007 sp@collegiumartes.pl

24.02.2022, od godz. 17.00

BAJKOWY

BAL

nauka odbywa się poprzez żywą interakcję
z językiem z wykorzystaniem
interaktywnych gier i zabaw

Jest taki dzień w roku
w którym dzieją się
niezwykłe rzeczy.

zajęcia 35 minut
jeden lub dwa razy w tygodniu
doświadczeni lektorzy, którzy uwielbiają pracę
z dziećmi i tworzą pozytywną atmosferę
indywidualne podejście - forma pracy dostosowana
do możliwości dzieci

Tego dnia po zmroku sala w naszej szkole zamienia
sie w salę balową. To wtedy Królowa Wiedza Ogromna
urządza bajkowy bal. Każdy, kto o godzinie 17.00 przekroczy tajemne drzwi, będzie się bawił tak długo aż
zegar nie wskaże końca.
A więc przybywajcie Rycerze, Księżniczki, Królowie,
Kopciuszki, Czerwone Kapturki i Super Bohaterowie...
przybądzcie na Bajkowy bal!
Pamiętajcie, tylko raz w roku dzieje się taka magia.
Przybyć może każdy bez względu na to, do jakiego
przedszkola chodzi, w jakiej uczy się szkole.

Miejsce: Centrum Animacji Kultury willa Mimoza,
Puszczykowo, ul. Poznańska 26
Terminy: czwartek: godz. 14:45-15:20
piątek: godz. 14:30-15:05

Puszczykowo ul. Poznańska 47, T.: +48 881 601 007 collegiumartes@wp.pl
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Wyjątkowy finał Wielkiej Orkiestry!
stycznia, po raz kolejny, wolontariuszki i wolontariusze
WOŚP wyruszyli na ulice Puszczykowa, by kwestować
na rzecz tej wyjątkowej akcji. Z uśmiechem czekali na osoby
chcące wesprzeć zbiórkę, której celem tym razem było wsparcie polskiej okulistyki, stąd tegoroczne hasło: „Przejrzyj na
oczy”. Z tego dnia, ze zbiórki do puszek wolontariuszy, zaangażowanych sklepów oraz punktów usługowych, a także za
przedmioty wystawione na hali widowiskowo-sportowej –
udało nam się zebrać 24.707,29 zł. Do tego wyniku musimy
jeszcze dodać internetowe licytacje, kwotę zebraną w elektronicznej puszce puszczykowskiego sztabu oraz wartość waluty obcej i precjozów, które zostały wrzucone do puszek. Na
całościowy wynik, jak co roku, poczekamy do marca.
Był to już kolejny finał organizowany pod znakiem pandemii. Mając na uwadze zdrowie wszystkich zaangażowanych
osób, zarówno zbierających, jak i ofiarujących datki, dołożyliśmy wszelkich starań, by zadbać o bezpieczeństwo. Ten dzień
przyniósł też wyjątkowo kapryśną i nieobliczalną pogodę.
Niesprzyjające warunki atmosferyczne zmusiły nas do odwołania tradycyjnego WOŚP-owego rajdu nordic walking przygotowanego przez państwa Joannę i Przemysława Hejnowiczów. Nie wszędzie mogli też pojawić się nasi wolontariusze,
lub niektóre miejsca odwiedzali krócej niż w poprzednich latach. Bezpieczeństwo i zdrowie są najważniejsze i ta zasada
nam przyświecała, jak zresztą na co dzień. Szczególnie nad
naszym bezpieczeństwem czuwała puszczykowska Policja
i Straż Miejska.
Nawet pandemia czy szalona pogoda nie odebrały nam
jednak radości z tego dnia, na który tak wiele osób czeka cały
rok. Mogliśmy spotkać się w hali widowiskowo-sportowej,
gdzie czekał zespół biblioteki, by każdemu zrobić pamiątkowe
zdjęcie, nagrać WOŚP-owe wspomnienie do kamery, zaprosić

na rozgrzewającą kawę, herbatę, wyczekiwaną przez wszystkich zupę pomidorową przygotowaną przez firmę Pychotka
oraz przepyszny, rozgrzewający napój chai masala w prezencie od „BaluBar”. Miłym akcentem było też przyrządzenie pizzy przez pizzerię „Bez dodatków” dla zmęczonych wolontariuszy. Przygotowaliśmy też dla Państwa stół wypełniony
gadżetami WOŚP oraz innymi wspaniałymi podarunkami od
mieszkańców Puszczykowa, które za wsparcie puszki można
było zabrać. Tego dnia byli z nami członkowie Stowarzyszenia
Miłośników Gier Planszowych KOŚCI, na płycie sportowej
przygotowali stanowiska z różnymi ciekawymi grami, gwarantującymi rozrywkę każdemu. Na piętrze w sali fitness czekała
strzelnica ASG, gdzie można było sprawdzić swoją celność.
W sali konferencyjnej cały dzień trwało skrupulatne liczenie
zebranych pieniędzy. Wielu mieszkańców przyniosło do nas
zbierane cały rok skarbonki i puszki z drobnymi monetami. To
tu oddano do przeliczenia zbiórki z puszek sklepowych oraz
punktów usługowych.
W tym roku można było spróbować swoich sił w internetowych licytacjach, w serwisie internetowym Allegro. Na licytacje trafiły: rower podarowany przez Burmistrza Puszczykowa pana Andrzeja Balcerka, voucher na tort od PiekarniCukierni BJB Błaszkowaik, voucher na tort od cukierni Kocie
Łakocie, zestaw małego AGD od Neo Punktu Mosina, tom
wierszy “jest/jestem” Krystyny Miłobędzkiej z podpisem poetki – książkę podarował Urząd Miasta Puszczykowa, autograf zdobyła pani Elżbieta Mikołajczyk, za co serdecznie
dziękujemy.
Dziękujemy z całego serca wszystkim zaangażowanym
osobom, wszystkim, którzy wsparli zbiórkę, wszystkim którzy
tego dnia byli z nami. Jesteście bijącym sercem WOŚP.
SIE MA !

XXX. FINAŁ WOŚP

XXX. FINAŁ WOŚP

30

Puszczykowski Sztab XXX Finału WOŚP

PRZYJACIELE 30. FINAŁU WOŚP
SZTABOWE PUSZKI STACJONARNE:
● „Społem” Powszechna Spółdzielnia
Spożywców w Puszczykowie
● Cukiernia Piekarnia BJB Błaszkowiak
● „U Stefana” Hurtownia Dodatków
Krawieckich Daniel Kowalski
● PSI Polska Sp. z.o.o.
● Studio Piękna Sandra Postrzelany
● Usługi Kosmetyczne i Fryzjerskie
Iwona Nepalska
● Bosco Restauracja
● Artur Gawroński Arturo Sp. z o.o.

LICZENIE PIENIĘDZY:

● Róża Grześkowiak
● Katarzyna Gronek
● Beata Markowska
● Justyna Nawrocka
● Magdalena Komakowska
● Zuzanna Standar
● Milena Taratajcio

TRANSPORT PIENIĘDZY:

● Straż Miejska w Puszczykowie

DARCZYŃCY I PRZYJACIELE WOŚP:

● Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa
● Dariusz Borowski Komendant
Straży Miejskiej w Puszczykowie
● Dariusz Maroń
Komendant Policji w Puszczykowie
● Małgorzata Strzelczyk „Społem”
Powszechna Spółdzielnia
Spożywców w Puszczykowie
● Jacek Błaszkowiak
BJB Piekarnia Cukiernia
● Magdalena Kot-Simonicz
– Kocie Łakocie
● Tomasz Potocki NEOPUNKT Mosina
● Komputronik Salon Firmowy
w Puszczykowie
● Dorota Libera PYCHOTKA
● Pizzeria „Bez Dodatków”
● Merloteka
Eliza i Leszek Kempińscy
● Tea Club – Klub Herbaty
Puszczykowo
● Bartosz Twers Military Events

● Apteka w Starym Domu
● Maria i Michał Bukowscy
Kwiaciarnia Maricler
● Centrum Florystyki
Izabela Rachwalak
● Chimera. Dorota Poprawka
● Beata Kasztelan
Centrum Zoologiczne Puszczyk
● Kleks
Sklep z zabawkami i art. szkolnymi
● BaluBar Restaurant & Cafe
Puszczykowo
● Esencja Wina i Alkohole
Dominik Kaczmarek, Krzysztof Budych
● Zielarnia Runo
● Iwona Grenda
● Piotr Powąski
● Joanna i Przemysław Hejnowicz
● Katarzyna i Arkadiusz Krzyżańscy
Sportoteka Puszczykowo
● Stowarzyszenie Miłośników Gier
Planszowych KOŚCI

Dziękujemy Wszystkim z całego serca za zaangażowanie.
Puszczykowski Sztab XXX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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Wolontariuszki i wolontariusze
Nicole Cierżniak
Maksymilian Janicki
Joanna Gasik
Alicja Jankowiak
Aleksandra
Mateusz Jankowiak
Ignaszewska
Wiktoria Kubicka
Zofia Jakub
Marianna Kubicka
Tomasz Jakub
Oliwia Nowicka
Kaja Janicka
Zofia Pietruszyńska

luty 2022

Juliusz Pietruszyński
Jan Pietruszyński
Jerzy Pietruszyński
Wiktoria Piłacik
Maja Rybczyńska
Maciej Rybczyński
Hanna Sadowska
Joanna Sroka

Hanna Sroka
Jędrzej Sroka
Maria Sroka
Krystyna Szwed
Kaja Szwed
Daniel Wietrzyński
Antonina
Wojciechowska

Opieka wolontariatu
Anna i Jakub
Pietruszyńscy
Olga i Jerzy
Pietruszyńscy
Violetta Rybczyńska
Katarzyna Szwed
Katarzyna Świniarska
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W

ubiegłym roku swoje Złote Gody świętowało w Puszczykowie 10 par.
Uroczystość wręczenia odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie
odbyła się 28 stycznia br. w Pałacu Ślubów w Puszczykowie. Szacowni Jubilaci odebrali medale przyznane im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia i upominki dostojnym Jubilatom wręczył burmistrz Andrzej Balcerek oraz Joanna Szejn z Urzędu Stanu Cywilnego.

♦ Maria i Michał Bukowscy
♦ Cecylia i Wiesław Chmielowie
♦ Krystyna i Bronisław Güntherowie
♦ Anna i Janusz Madajczakowie
♦ Maria i Antoni Modrowscy
♦ Dorota i Zygmunt Norkowie
♦ Ewa i Jan Smoczyńscy
♦ Mirosława i Zbigniew Stawiarscy
♦ Barbara i Henryk Świerczyńscy
♦ Irena i Roman Wojciechowscy

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Urząd Stanu Cywilnego w Puszczykowie przypomina tegorocznym
Jubilatom, że chęć uczestnictwa w uroczystości wręczenia medali
za 50-lecie pożycia małżeńskiego można deklarować osobiście
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie na pokoju nr 4,
lub pod numerem telefonu 618-983-721 do 30 kwietnia 2022 r.

Złoci jubilaci

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

puszczykowscy Złoci jubilaci
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wszystkie kolory świata

Wspomnienie harcerskiego lata

Zimą dbamy o ptaki

C

iepło obozowego ogniska, gry terenowe w puszczykowskich lasach, zbiórki z grupą najbliższych przyjaciół
w harcówce. Jeżeli któreś z tych doświadczeń są Ci znajome
zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie „Wspomnienia harcerskiego lata” organizowanym przez Ośrodek ZHP
Puszczykowo.
W konkursie może wziąć udział każdy kto kiedykolwiek
brał udział w aktywnościach puszczykowskiego harcerstwa.
Zadaniem konkursowym jest opisanie jak najdokładniej swo-

W tym roku szkolnym, po dwóch latach przerwy,
Dwójka zgłosiła się do udziału w szóstej światowej
edycji projektu UNICEF – Wszystkie kolory świata. Uczniowie rozpoczęli już szycie charytatywnych laleczek. Zachęcamy wszystkich uczniów do przyłączenia się do akcji
i uszycia swojej laleczki.
SP nr 2

ich wspomnień - nie tylko z obozu - w formie pisemnej (rękopis, maszynopis: czcionka 12, interlinia 1,5 maksymalnie
40 stron) lub w formie mówionej (maksymalna długość nagrania 60 min). Prace należy wysłać na adres: puszczykowo@zhp.
net.pl lub dostarczyć osobiście do harcówki w godzinach
zbiórek najpóźniej do 6 marca br. (6.03 w godzinach 10-12
będzie również możliwość dostarczenia prac do harcówki).
Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne na fanpage’u Ośrodka ZHP Puszczykowo.

pwd. Zuzanna Mazurek

dla babć i dziadków

OŚWIATA

Klasa 1a z puszczykowskiej Jedynki postanowiła zadbać
o ptaki zimą. Na zajęciach technicznych z wychowawcą
dzieci zrobiły karmniczki z przysmakami dla sikorek. Karmniki wykonane zostały przez uczniów z materiałów recyklingowych. Bardzo się cieszymy, że najmłodsi uczniowie
zatroszczyli się o ptaszki i zadbali o to, by zimą nie zabrakło im pożywienia.
Dziadkowie i Babcie to dla najmłodszych uczniów
bardzo ważne postaci. Dlatego uczniowie klas 0a i 0b
z puszczykowskiej Dwójki przygotowały dla nich niespo–
dziankę – piosenkę, którą można wysłuchać i zobaczyć
w Internecie na profilu facebookowym szkoły lub skanując
smartfonem kod QR naniesiony na zdjęcie powyżej. SP nr 2

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

Kolędowanie z Klubem Małego Muzyka

N

a zimowisko w Toruniu wybrało się 25 harcerek, harcerzy,
zuchów i zuchenek wraz z kadrą z Ośrodka ZHP Puszczykowo im. Żwirki i Wigury.
Podczas kilkudniowego pobytu uczestnicy odwiedzili m.in.
ZOO, Żywe Muzeum Piernika, gdzie dowiedzieli się jak robić
pierniki i skąd się one właściwie wzięły, Planetarium, w którym
usłyszeli m.in. jak nazywają się księżyce Marsa i ile ważymy na
księżycu, z kolei w Muzeum Historii Partaczy, dowiedzieli się
kim był mincerz i partacz, a także samodzielnie wybijali swoje
monety. W programie znalazła się także wizyta na lodowisku
czy Jump Arenie.
Oprócz zwiedzania niezawodna kadra instruktorska przy-

gotowała grę terenową po starówce, podczas której harcerze,
harcerki oraz zuchenki mieli za zadanie podążać śladami Ufoludka, który zostawiał im po drodze zagadki. Na zakończenie
tego dnia odbył się z kolei Intergalaktyczny Koncert Muzyczny,
w trakcie którego uczestnicy dwoili się i troili w czasie prezentacji scenek i samodzielnie stworzonych piosenek, które oceniane były przez komisję w składzie: Mistrz Yoda, Księżniczka
Leia, C-3PO oraz sam Lord Vader.
Na koniec pobytu, przy blasku świec, uczestnicy wrzucili do
kapsuły czasu wszystkie najważniejsze wspomnienia z tego wyjazdu.

ZHP Puszczykowo

dla schroniska od kotków dwóch

Przed świętami Bożego Narodzenie maluchy z Przedszkola
Kotki Dwa zbierały karmę i akcesoria dla Schroniska dla
Zwierząt w Skałowie. Do tej akcji przyłączyła się również Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie,
Centrum EkoInfo w Puszczykowie oraz Urząd Miejski
w Puszczykowie. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy
wsparli zbiórkę! Dziękujemy również Pani Aleksandrze Nowackiej - inicjatorce tego przedsięwzięcia!
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W styczniu, po przerwie świątecznej, do Jedynki ponownie zawitał Klub Małego Muzyka. Tematem przedstawienia było kolędowanie. Dzieci dowiedziały się, że w Polsce
mamy około 500 kolęd i pastorałek. Mali widzowie wcielili się w rolę kolędników i byli: pasterzami, kominiarzem,
cyganką, diabełkiem, trzema królami, a także bocianem
i kozą. Dzieci odgadywały nazwy kolęd i śpiewali wraz
z artystami. Na finał występu wszyscy razem zatańczyli
z cyganką przepiękny taniec, zgodnie z zaprezentowanym przez cygankę układem tanecznym, a następnie zaśpiewali kolędę „Lulajże Jezuniu”.

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska
luty 2022

luty 2022
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OŚWIATA

Harcerze i zuchy w Toruniu

Aktywność fizyczna w ujęciu
prozdrowotnym – zalecenia

D

o 11 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie obowiązuje rotacyjny tryb wykonywania pracy.
Pracownicy pracujący w systemie rotacyjnym do 11 lutego
będą wykonywać pracę w trybie tradycyjnym w siedzibie urzędu – jeśli tylko to możliwe z zachowaniem zasady jednej osoby
w pomieszczeniu oraz w trybie pracy zdalnej – w miejscu zamieszkania.
Godziny pracy Urzędu Miejskiego pozostają bez zmian tj.:
►poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00,
►wtorek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30.
W przypadku sprawy wymagającej osobistej wizyty niezbędne jest wcześniejsze umówienie terminu wizyty telefonicznie 61 898 37 00 lub mailowo: um@puszczykowo.pl.

WEJŚCIE NA TEREN URZĘDU MOŻLIWE
JEST WYŁĄCZNIE W MASECZCE OCHRONNEJ!
Przy stanowisku obsługi może znajdować się wyłącznie
1 klient (1 osoba dorosła; ograniczenie nie dotyczy opiekuna/kuratora osoby niepełnosprawnej) oraz pracownik
Urzędu. Prosimy o przychodzenie w miarę możliwości
bez osób towarzyszących!
Obsługa interesantów odbywa się w holu urzędu przy specjalnie dostosowanych stanowiskach.
Wnioski, dokumenty i pozostała korespondencja przyjmowane są do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku
Urzędu Miejskiego, poprzez e-puap oraz drogą mailową.
Wszelkie należności i opłaty można realizować tylko drogą elektroniczną.

O

korzyściach płynących z podejmowania szeroko pojętych
form ruchu wspominaliśmy między innymi na łamach gru-

działania rządu w odpowiedzi na V falę pandemii

COVID 19 – INFORMACJE

O

gólnodostępne i bezpłatne testy pod kątem COVID-19 bez
wcześniejszego skierowania, zwiększenie dostępności do
opieki medycznej dla osób powyżej 60 roku życia, rozbudowana baza łóżkowa i nawet 95 dodatkowych Zespołów Ratownictwa Medycznego to kolejne narzędzia w walce z pandemią
koronawirusa. Zmianie ulegnie czas odbywania kwarantanny
– zostanie skrócona do 7 dni.
Testowanie pod kątem COVID-19 w aptekach
Jedną z zasadniczych zmian w podejściu do walki z COVID-19 jest wprowadzenie w pełni darmowych testów, które
zrealizujesz bez skierowania od lekarza. Od 27 stycznia 2022 r.
test można wykonać w aptece, która spełnia standardy bezpieczeństwa (wydzielone pomieszczenie na okoliczność przeprowadzenia testów).
Koszt testów w całości pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Twój wynik zostanie wprowadzony do systemu ewidencji
i udostępniony w Internetowym Koncie Pacjenta.
Skrócona kwarantanna do 7 dni
Wprowadzane zmiany dotyczą także czasu odbywania kwarantanny. Osoby bezobjawowe będą zwalniane z kwarantanny
po 7 dniach, pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku
testu na COVID-19.
Badania osób 60+ chorych na COVID-19
Jeśli masz więcej niż 60 lat, lekarz POZ zbada Cię w ciągu
48 godzin od stwierdzenia zakażenia COVID-19. Wizyta może
odbyć się w domu.
Zwiększanie bazy łóżkowej
Wraz ze wzrostem zachorowań będziemy zwiększać bazę
łóżkową w szpitalach. W zależności od potrzeb, zmiany będą
przebiegać w trzech etapach:
I ETAP – zwiększenie bazy łóżek covidowych do 40 tys.,
II ETAP – zwiększenie bazy łóżek covidowych do 60 tys.,
III ETAP – przekształcanie szpitali w miarę zapotrzebowania
z możliwością hospitalizacji w każdym szpitalu w kraju.
Zwiększone nakłady środków ochrony indywidualnej
Tylko od początku grudnia 2021 r. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zleciła wydanie:
– ok. 2 500 000 szt. masek medycznych lub chirurgicznych,
– ok. 450 000 szt. półmasek FFP2,
– blisko 760 000 szt. półmasek FFP3,
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– ok. 560 000 szt. kombinezonów ochronnych,
– ok. 750 000 szt. fartuchów ochronnych, ok. 800 000 szt.
osłon i ochraniaczy na buty,
– ok. 15 600 000 szt. rękawic jednorazowych,
– ok. 500 000 szt. czepków ochronnych.
95 dodatkowych Zespołów Ratownictwa Medycznego
W odpowiedzi na nowy wariant Omicron i wzrost liczby
zachorowań na COVID-19 zwiększamy zaplecze ratownictwa
i transportu medycznego. W gotowości pozostaje 95 dodatkowych Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz 130 zespołów
transportu sanitarnego COVID. Do tej pory funkcjonowało
68 zespołów. Zapewnienie szybkiego dostępu do profesjonalnej pomocy medycznej pozwoli przyspieszyć podjęcie specjalistycznego leczenia.
Strategia walki z V falą pandemii COVID-19
W odpowiedzi na stale zmieniającą się sytuację epidemiczną w kraju i na świecie, pojawianie się nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2, najnowsze doniesienia naukowe i rekomendacje w sprawach zwalczania COVID-19 resort zdrowia wypracowuje i modyfikuje środki służące wzmocnieniu działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Nauka zdalna
Od 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8
szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej. Przedszkolaki
i uczniowie klas 1- 4 szkół podstawowych będą kontynuowali
kształcenie w trybie stacjonarnym.
Dawka przypominająca dla dzieci
Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenie Zespołu ds.
Szczepień Ochronnych z dnia 26 stycznia 2022 r. uwzględniające stanowisko WHO z dnia 21 stycznia 2022 r. oraz stanowisko amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) z dnia
5 stycznia 2022 r., informuje, że od dnia 28 stycznia 2022 r.
rozpocznie się proces wystawiana skierowań na dawkę przypominającą dla osób zaszczepionych dwoma dawkami, które
ukończyły 12 rok życia. W szczepieniu przypominającym stosowany jest preparat Comirnaty (Pfizer-BioNTech) z zachowaniem odstępu co najmniej 5. miesięcy po ukończeniu pełnego
(dwudawkowego) schematu szczepienia przeciw COVID-19.
(źródło: gov.pl; stan na 31.1.2022 r.)
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dniowego wydania Echa Puszczykowa w rubryce „Dbamy
o zdrowie w Puszczykowie”, gdzie aktywność fizyczna przedstawiona została jako jedna ze składowych zaliczanych do zachowań wpływających na zdrowie. Warto przypomnieć, że od
dekad wykazywano istnienie związku aktywności fizycznej ze
stanem i kondycją organizmu. Podkreślano między innymi jej
wpływ na poprawę pracy układu sercowo-naczyniowego oraz
cały wachlarz walorów zdrowotnych związanych z obniżeniem
masy ciała i polepszeniem funkcjonowania w sferze mentalnej.

równoważne połączenie aktywności o umiarkowanej i większej
intensywności w ciągu tygodnia
► powinni również wykonywać ćwiczenia wzmacniające
mięśnie o umiarkowanej lub większej intensywności, angażujące wszystkie główne grupy mięśniowe przez 2 lub więcej dni
w tygodniu
Dorośli w wieku 65 lat i powyżej
► u osób starszych szczególny nacisk powinno kłaść się na
prewencję upadków i złamań kości, w tym celu zaleca się ukierunkowanie aktywności fizycznej na funkcjonalny trening równowagi i siły mięśniowej o umiarkowanej lub większej intensywności przez 3 lub więcej dni w tygodniu
► także u seniorów zalecana jest aktywność aerobowa
o umiarkowanej lub wzmożonej intensywności między odpowiednio: 150 i 75 minut tygodniowo/przy czym dodatkowe
korzyści prozdrowotne może przynieść zwiększenie np. umiarkowanej aktywności fizycznej do 300 minut i więcej na tydzień/
Przyglądając się zaprezentowanym wytycznym Czytelnik
może stwierdzić, że sugerowane 300 minut w ciągu tygodnia
jest dla większości trudne do wprowadzenia w życie i zrealizowania. Jednak poświęcając chwilę uwagi tej kwestii można
szybko rozwiązanie znaleźć. Wg WHO (jak wcześniej pisaliśmy)
aktywność fizyczna to wszystkie formy ruchu, a nie jedynie
usystematyzowane treningi, dlatego na przykład wybierając
się spacerem po zakupy od razu zwiększamy dzienną dawkę
aktywności fizycznej.

Czym jest aktywność fizyczna?
WHO definiuje aktywność fizyczną jako każdy ruch ciała
wytwarzany przez mięśnie szkieletowe, który wymaga wydatku energetycznego. Odnosi się to do wszelkiego ruchu, zarówno związanego z czynnościami dnia codziennego (prace domowe, przemieszczanie się do i z miejsc pracy), samego charakteru pracy zawodowej oraz zaplanowanych, zorganizowanych
zajęć sportowych. Podobne wnioski płyną ze źródeł obiegowych, według których powszechne stało się wliczanie na przykład sumy kroków wykonanych w ciągu dnia do dziennej aktywności fizycznej. Korzystając z ogólnie dostępnych aplikacji,
opasek i zegarków z funkcjami pomiarowymi łatwiej jest nam
kontrolować dawkę codziennego ruchu. Mając na uwadze powyższe możemy zapoznać się z wybranymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi aktywności fizycznej.
Dzieci i młodzież w wieku 5-17 lat
►powinny przez cały tydzień uprawiać średnio, co najmniej
60 minut dziennie aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności, głównie aerobowej
►co najmniej 3 dni w tygodniu należy włączyć do aktywności fizycznej ćwiczenia aerobowe o dużej intensywności, jak
również ćwiczenia wzmacniające mięśnie i kości
Dorośli w wieku 18-64 lat
► powinni wykonywać tygodniowo co najmniej 150-300
minut aerobowej aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności
► alternatywnym rozwiązaniem może być co najmniej 75150 minut intensywnej aerobowej aktywności fizycznej albo
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Sposobów jest wiele natomiast najważniejsze jest uświadomienie sobie, że układ ruchu stanowi integralną część organizmu, warunkuje jego prawidłowe funkcjonowanie. Jedynie
poprzez pracę mięśni jesteśmy w stanie przeciwdziałać zjawisku hipokinezji, dzięki czemu zachowamy i polepszymy nasze
zdrowie.

mgr Filip Kowalski
Specjalista ds. promocji zdrowia
źródło:
https://www.who.int/
Kiełbasiewicz-Drozdowska I. Siwiński W. „Teoria i metodyka
rekreacji (zagadnienia podstawowe)” AWF 2001
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DBAMY O ZDROWIE
SAMORZĄD
W PUSZCZYKOWIE

Zmiana systemu pracy w Urzędzie Miejskim

W

DBAMY O ZDROWIE
SAMORZĄD
W PUSZCZYKOWIE

codziennej pracy pedagoga i psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zauważamy zwiększającą się
liczbę uczniów mających trudności z koncentracją uwagi. Potwierdzają to nasze obserwacje podczas terapii, przeprowadzane diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, rozmowy
z rodzicami, nauczycielami, pedagogami i psychologami szkolnymi, a także prowadzone zajęcia warsztatowe w szkołach.
Pracujemy bardzo często z dziećmi, które sprawiają wrażenie
nadmiernie ,,pobudzonych”, nie mogą usiedzieć w miejscu,
wiercą się, zaczepiają kolegów, bardzo łatwo się rozpraszają,
przerywają wykonywane zadania, nie doprowadzają ich do
końca, działają niedokładnie, chaotycznie, wymagają powtarzania kierowanych do nich komunikatów, poleceń, wykazują
zwiększoną męczliwość.
Stworzyć warunki do koncentracji
Koncentracja uwagi to jedna z kluczowych umiejętności
niezbędna dla uczenia się i prawidłowego rozwoju. Warunkuje
ona w dużej mierze sukcesy szkolne dziecka. Współczesna
szkoła zbyt mało czasu poświęca na naukę zdolności koncentracji uwagi. Umiejętność skupiania trzeba rozwijać. Nie wystarczą komunikaty typu ,,skoncentruj się”, ,,siedź spokojnie”.
Trzeba stworzyć odpowiednie warunki i pomoce, pamiętać, by
uczeń miał możliwość realizowania preferowanego stylu uczenia się i pracował zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
Nasilające się obecnie trudności z koncentracją u dzieci wydają się być znakiem dzisiejszych czasów. W szkole dla osiągnięcia sukcesu duże znaczenie ma wytrwałość i podejmowanie
wysiłku. Konsumpcyjny styl życia oferuje dziecku mnóstwo
przyjemnych zajęć, które nie wymagają od niego zbyt dużego
wysiłku. Miejsce kreatywności i samodzielnego działania zajmują komputer, smartfon, telewizja. Zmienne, pełne bodźców
otoczenie, ciągły pośpiech nie pozwalają na głębsze i dokładniejsze zajęcie się określoną czynnością. Dla usprawnienia koncentracji konieczne są nie tylko działania ze strony szkoły, ale
również wsparcie ze strony rodziców.
Według Helmuta Weyhretera koncentracja to umiejętność
skupienia uwagi na ściśle określonych zagadnieniach. Oznacza
ona umiejętność skupienia na tym, co w danej chwili robimy.
Pierwsze problemy z koncentracją u dzieci zostają zauważone
na ogół wraz z rozpoczęciem nauki w szkole. W dużej mierze
są one przyczyną słabych postępów w nauce. Koncentracja
uwagi zmienia się na poszczególnych etapach edukacyjnych.
U dzieci młodszych zmienność uwagi bywa naturalnym etapem
rozwojowym. W klasie I i II rozwija się uwaga dowolna – kontrolowana przez świadomość, którą są w stanie utrzymać do
20 minut. Z tego względu ważne jest, aby nauczyciel zmieniał
proponowane czynności, przeplatał zadania trudniejsze łatwiejszymi, ukierunkowywał aktywność uczniów, którzy mają
trudności z koncentracją. Uczniowie w klasie III i IV powinni już
koncentrować uwagę przez całą lekcję.
Nie wszystkie trudności z koncentracją uwagi mają taki sam
charakter. Problemy te najłatwiej zauważyć u dzieci, które zakłócają tok lekcji, zaczepiają kolegów, są roztargnione, mają
problemy z siedzeniem w jednym miejscu. Konieczne jest wyzbycie się stereotypowego myślenia, że tylko takie dzieci mają
problemy ze skupieniem uwagi. Trudniej zauważyć problemy
z koncentracją u dzieci, które nie wyróżniają się w klasie, są spokojne, opanowane, powolne, sprawiają wrażenie zamyślonych.
Wyróżnia się 2 typy dzieci z zaburzeniami koncentracji
uwagi :
► Typ aktywno – impulsywny – dziecko nadpobudliwe, zadania wykonuje niedokładnie, pobieżnie, niestarannie, popełnia
dużo błędów, łatwo ulega rozproszeniu, przerywa pracę, często zapomina, brakuje mu wytrwałości, działa chaotycznie.
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►Typ pasywny – dziecko spokojne, powolne, zamyślone, „buja
w obłokach” i „myśli o niebieskich migdałach”. Często potrzebuje dużo czasu, aby zabrać się do wykonania zadań.
Przyczyny trudności z koncentracją u każdego dziecka
mogą być inne. Ich określenie należy traktować jako pierwszy
etap strategii pomocy. Niezbędna jest wnikliwa diagnoza psychologiczno - pedagogiczna oraz dokładna obserwacja funkcjonowania ucznia, zarówno w szkole, jak i w domu oraz na tle
grupy rówieśniczej.
Wśród przyczyn zaburzeń koncentracji uwagi wskazuje się
zarówno rolę czynników biologicznych, jak i środowiskowych.
Bywa i tak, że podłoże tych zaburzeń jest wieloczynnikowe.
Do zaburzeń koncentracji mogą przyczynić się predyspozycje
genetyczne, powikłania okołoporodowe, deficyty funkcji percepcyjno-motorycznych i czynniki chorobowe. Jedną z przyczyn bywa podłoże neurologiczne (spowolniony lub zahamowany rozwój struktur mózgu zlokalizowanych w płacie czołowym). Anna Forzpańczyk jako wewnętrzne dystraktory wyróżnia mikrouszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, spec yficzne trudności w nauce pod postacią dysleksji,
dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii, doświadczanie ciągłego
stresu i małą odporność na czynniki stresogenne, a także niskie
aspiracje oraz ograniczone możliwości intelektualne .
Duży wpływ na zdolność koncentracji uwagi dziecka mają
również dystraktory zewnętrzne wiążące się z otoczeniem
i środowiskiem, w którym ono przebywa (zarówno dom rodzinny, jak i szkoła). Niekorzystna, trudna sytuacja rodzinna obciążająca dziecko emocjonalnie (np. konflikty, rozwody, brak
wsparcia ze strony najbliższych, zaniedbanie wychowawcze,
choroby, przemoc, trudna sytuacja lokalowa) nie sprzyja skupieniu. Duży wpływ na pojawiające się trudności ma niewłaściwa organizacja miejsca pracy (nadmiar hałasu, dużo rozpraszaczy). Do nasilenia trudności przyczynia się ponadto nieprzestrzeganie zasad higieny pracy umysłowej np. brak przerw
w pracy, brak stałego rytmu dnia.
Uwaga na stres i przemęczenie
Czynnikiem szkolnym utrudniającym skupienie uwagi mogą
być zbyt przeładowane programy nauczania, długi czas pobytu
w szkole, hałas na korytarzach i w klasach, a także zła atmosfera w klasie, poczucie odrzucenia. Zdarza się, że przekaz szkolnej wiedzy jest dla dziecka nieprzystępny, nudny i mało atrakcyjny. Jego zainteresowanie i koncentracja uwagi obniżają się
wówczas. Jest to szczególnie widoczne u dzieci ze słabą motywacją, niskimi aspiracjami i małą ciekawością poznawczą.
Do tego można dołączyć pojawiający się w dzisiejszej szkole
trend ograniczania prac domowych, a to skutkuje brakiem treningu koncentracji w domu .
Należy pamiętać, że dodatkowymi czynnikami nasilającym
trudności w skupieniu uwagi dziecka mogą być: stres, przemęczenie, złe samopoczucie, zbyt mała ilość snu, negatywny
wpływ mediów elektronicznych (telefon, komputer, telewizja),
zbyt mało ruchu na świeżym powietrzu, niewłaściwa dieta
(np. cukier, środki konserwujące, sztuczne barwniki).
Praca z dzieckiem mającym problemy z koncentracją to
duże wyzwanie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów,
a także rodziców. Nie ma jednej gotowej recepty na ich przezwyciężenie w odniesieniu do wszystkich uczniów. Mimo że
pokonanie trudności wymaga indywidualnego podejścia do
dziecka i jego problemu oraz dogłębnego poznania przyczyn,
można sformułować kilka uniwersalnych zaleceń, które Artur
Kołakowski oraz Agnieszka Pisula nazywają „okularami na
ADHD” Sposób ich realizacji powinien być dostosowany do
możliwości i potrzeb dziecka.
Przede wszystkim należy pamiętać, że dziecko mające
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przyczyny oraz sposoby ich przezwyciężania
trudności z koncentracją uwagi, nie jest w stanie utrzymać jej
przez tak długi czas, jak jego rówieśnicy. W związku z tym należy skracać czas pracy, np. dzieląc zadania, sprawdziany, prace
domowe na etapy. Ważne jest, aby po zakończeniu każdego
etapu dziecko zostało docenione za jego wykonanie. Najlepiej,
aby podział na kolejne części był jasno zaznaczony, np. gdy
dziecko ma nauczyć się wiersza na pamięć, warto go skserować
i pociąć na części; gdy ma do przeczytania dłuższy tekst, można
część zasłonić białą kartkę i podkreślać na bieżąco w tekście
ważniejsze informacje, albo robić odnośniki na marginesach;
gdy ma do wykonania dłuższe zadanie zrobić check listę, czyli
spisać czynności, które powinny być wykonane w odpowiedniej
kolejności (np. w przypadku napisania wypracowania - sporządzenie dokładnego planu pracy, poszukanie materiałów na
dany temat w różnych źródłach, napisanie na brudno, sprawdzenie i poprawienie błędów, przepisanie do zeszytu, ponowne sprawdzenie).
Bezcenne przerwy
Istotną rolę podczas pracy umysłowej pełnią przerwy, które
powinny następować po zakończeniu każdego etapu i być
przeznaczone na krótką aktywność ruchową. Należy wcześniej
zastanowić się i ustalić z dzieckiem, jakie czynności może wykonywać podczas przerwy, aby potem mogło bezproblemowo
wrócić do wykonywania dalszej części zadań. Czynności podczas przerwy nie powinny być zatem zbyt angażujące. Krótkie
przerwy należy robić zawsze, gdy zauważymy u dziecka wyraźne problemy z koncentracją. Takim chwilowym przerywnikiem
może być prośba o przyniesienie czegoś do picia, czy sprawdzenie, czy kwiatki mają wystarczająco mokro. Istotą nauki jest,
aby nabyć daną umiejętność, dlatego korzystniejsze dla dziecka mającego trudności z koncentracją uwagi będzie wykonanie
mniejszej liczby przykładów, ale w pełnym skupieniu, niż większej ilości co chwilę dekoncentrując się.
Kolejną ważną kwestią w przypadku występowania problemów z koncentracją uwagi jest zadbanie o to, aby w otoczeniu
dziecka występowało jak najmniej bodźców rozpraszających
uwagę. Zatem ważne jest, aby biurko podczas odrabiania lekcji
było puste i znajdowały się na nim tylko niezbędne rzeczy. Miejsce pracy dziecka powinno być oddalone od rzeczy, które
mogą przyciągać jego uwagę, np. okna, akwarium, kolorowy
plakat, tykający zegarek itp. Należy zadbać o ciszę i spokój, czyli wyeliminować wszelkie rozpraszacze uwagi, np. telewizor,
radio wyłączyć; okno zamknąć; młodsze rodzeństwo poprosić,
aby nie wchodziło do pokoju; psa wyprowadzić itp. Pamiętajmy, że dziecko które ma problemy z prawidłowym utrzymaniem i ukierunkowaniem uwagi jest bardziej wrażliwe na bodźce w otoczeniu niż przeciętna osoba. Oznacza to, że z pozoru
błahy szczegół może rozproszyć jego uwagę, np. zbyt jaskrawe
ubranie osoby obok, latająca mucha itp. Z tego powodu warto
wiedzieć, jak należy postępować, gdy zauważymy, że dziecko
przestaje być obecne myślami tu i teraz.
System znaków
Przywoływanie rozproszonej uwagi stanowi istotną kwestię podczas pracy dziecka na lekcji w szkole. To właśnie w grupie jest jemu najtrudniej skupić się, a utrzymanie uwagi przez
całą lekcję może być sporym wyzwaniem. Z tego powodu dobrze byłoby, gdyby nauczyciel miał ustalony z dzieckiem sygnał
dźwiękowy, który będzie szybko je informował, że należy maksymalnie wytężyć uwagę, ponieważ będą przekazywane ważne
treści. Warto też mieć wypracowany sygnał, który będzie oznaką dla dziecka, że zauważamy jego brak skupienia. Może to być
np. postukanie palcami w ławkę, czy dotknięcie ramienia
ucznia.
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W ukierunkowaniu uwagi dziecka pomaga także odpowiednia komunikacja. Jeżeli uczeń nie reaguje na polecenia wydawane całej klasie, w takiej sytuacji należy skierować instrukcję
bezpośrednio do niego uprzednio zdobywając jego uwagę
(np. poprzez nawiązanie kontaktu wzrokowego, zwrócenie się
po imieniu). Polecenia i zadania powinny mieć charakter krótkich i precyzyjnych komunikatów, skonstruowanych w sposób
pozytywny.
Właściwy rytm
W przypadku dziecka mającego trudności z koncentracją
uwagi należy zawsze upewnić się, czy je zrozumiało i je wykonuje. Podczas lekcji należy monitorować uwagę ucznia np. poprzez zadawanie pytań dotyczących toku lekcji. Warto też
uatrakcyjnić zajęcia poprzez wprowadzenie elementów, które
przykują uwagę ucznia i pozwolą łatwiej zapamiętać treść lekcji
na drodze skojarzenia (np. kolorowy plakat, eksperyment itp.)
oraz urozmaicać zadania, wprowadzając różnorodną aktywność uczniów .
Innymi krokami służącymi przezwyciężaniu problemów
z koncentracją uwagi są działania profilaktyczne. Od najwcześniejszych lat życia dziecka należy zadbać o regularny i przewidywalny rytm dnia; zapewnić młodemu organizmowi właściwą
ilość spokojnego snu oraz odpowiednią dawkę ruchu; zadbać
o zdrowe odżywianie; a czas spędzany przed urządzeniami
elektronicznymi ograniczyć do minimum, proponując w zamian
dziecku proste ćwiczenia i zabawy wzmacniające koncentrację
uwagi (m.in. szukanie różnic między obrazkami, odwzorowywanie, wykluczanie ze zbioru, wykreślanie np. liczb, liter, sylab,
wyrazów w podanym ciągu, labirynty, dyktanda graficzne, krzyżówki, rebusy, zabawy sekwencyjne, wystukiwanie rytmów,
tangramy, puzzle oraz gry planszowe).
Trudności ze skupieniem uwagi doświadcza okresowo każdy z nas, należy jednak pamiętać, że nie przezwyciężone
w porę mogą uruchomić negatywny i destrukcyjny dla dziecka
proces pogłębiania się zaburzeń w sferze poznawczej i emocjonalno-społecznej. Działania mające na celu poprawę koncentracji uwagi powinny być poprzedzone rozpoznaniem przyczyn
występujących trudności, co pozwoli dobrać odpowiednie metody usprawniające proces koncentrowania uwagi. Oddziaływania służące wzmocnieniu uważności powinny zostać podjęte
zarówno w domu, jak i w szkole i opierać się na współpracy
oraz partnerskim współdziałaniu nauczycieli i rodziców.
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DBAMY O ZDROWIE
SAMORZĄD
W PUSZCZYKOWIE

Trudności z koncentracją uwagi u dziecka – rodzaje,

D

HISTORIA

awniej Puszczykówko było samodzielną wsią, której nazwa notowana jest od co najmniej 1754 roku. Centrum
wsi Puszczykówko znajdowało się nad Wartą przy „trakcie
mosińsko-poznańskim”, jak opisywano ulicę 3 Maja, Ratajskiego i Wczasową w 1901 roku. Według mapy z 1893 roku
w Puszczykówku znajdowało się jedenaście budynków, wśród
których znajdowały się zabudowania folwarczne, chłopskie
oraz gościniec.

w Puszczykówku, tym sposobem stałem się właścicielem dokupionej ziemi od 1 kwietnia 1895 roku. Teraz syna ożeniłem,
teść jego p. Lesiocki zaręczył u spółki 12 tysięcy marek, które
swojej córce jako posag obiecał, i zapisałem folwark synowi
Stanisławowi, który szczęśliwy, że w krótkim czasie został posiadaczem większego gospodarstwa i sąsiadować może z ojcem. Ja zaś dziękuję Bogu, że mi dał doczekać tego, czegom
od tylu lat sobie życzył i siedzę sobie na mem starym gospodarstwie dopomagając synowi, aby pokazać światu jak chłop
polski ziemię opuszczoną do porządku doprowadzić umie”.
Zabudowania rodziny Morawskich znajdowały się prawdopodobnie w okolicy skrzyżowania ulic Nadwarciańskiej, Ratajskiego i Dworcowej.

Spółka Rolników Parcelacyjna
W 1895 roku na terenie Puszczykówka zaczęła działać
„Spółka Rolników Parcelacyjna”, która miała swoją siedzibę
w Poznaniu przy ul. Wrocławskiej 17. Jak pisała ówczesna prasa, Spółka „nabyła przed kilku dniami folwark p. Hansa Hecka
w Puszczykówku pomiędzy Poznaniem a Mosiną tuż nad WarStanisław Morawski i jego restauracja ogrodowa
tą”. Podkreślano, że tereny folwarczne nie były terenami zaStanisław Morawski urodził się 30 stycznia 1871 roku,
lewowymi, gdyż położone były „wysoa jego rodzicami byli Tomasz Morawski
ko”. Na terenie wykupionym przez
oraz Maria Morawska z domu Jóźwiak.
spółkę przewidziano działki dla robotStanisław ożenił się z Katarzyną Lesińników, którzy posiadali „niewielki kapiską, z którą miał siedmioro dzieci: Statalik”. Robotnicy mieli osiedlić się nad
nisławę, Stefanię, Władysławę, Czesłarzeką i dzięki zakupionym działkom
wa, Bolesława, Teodorę i Helenę.
mieć zatrudnienie na kilka lat. Poprzez
W 1900 roku Stanisław Morawski
uzyskiwanie dochodów z tym małych
wraz ze „Spółką Rolników Parcelacyjgospodarstw rolnych mieli spłacać poną” zdecydowali o parcelacji części
woli zakupione działki. W prasie zaziemi. Działki reklamowano jako połochęcano do zakupu działek: „Niechaj
żone „pięknie nad Wartą i tuż przy lekażdy robotnik, który posiada nieco
sie królewskim”. Dodawano, że działki
gotówki i zamiłowanie do roli, zamówi
położone są w obrębie miejscowości
sobie zawczasu odpowiednią parcelę
wycieczkowej. Do sprzedaży przewiu wspomnianej spółki”.
dziano około 200 mórg, „z których
Inwestycja w Puszczykówku była
można dostać najrozmaitsze parcele
jedną z pierwszych jakie podjęła „Spółdo zabudowy domami letniskowymi”.
ka Rolników Parcelacyjna”, która poSprzedaż podyktowana była zapewne
wstała notabene w 1894 roku. Główznacznym wzrostem cen ziemi. Staninym zadaniem spółki była pomoc masław Morawski uruchomił pierwszą
łym polskim gospodarstwom rolnym,
restaurację ogrodową w Puszczykówaby nie dosięgnęły ich „ręce lichwiarku na wysokiej skarpie nadwarciańskie”, a także wykupienie ziemi rolnej
skiej, która również pełniła funkcję
Katarzyna i Stanisław Morawscy
z rąk niemieckich. Spółka działała
sklepu kolonialnego. W 1906 roku Staw wielu miejscowościach, m.in. w Będlewie, Daszewicach, Czerwonaku, Miłosławie, Starołęcę, Krzesinach, Drużynie, Łęczycy, Pniewach,
Trzebawiu i oczywiście w Puszczykówku. Warto dodać, że
jednym z członków rady nadzorczej spółki był Władysław
Tomaszewski z Poznania, który po kilku latach kupił parcelę
w Puszczykówku w roku 1897 lub 1898, a następnie wybudował na niej willę. Obok willi Tomaszewskiego powstały kolejne wille.
Tomasz Morawski i zakup ziemi po folwarku
W maju 1896 roku ukazał się artykuł napisany przez Tomasza Morawskiego - gospodarza z Puszczykówka. Jak pisał:
„Mieszkał u nas właściciel niemiecki p. H[ecker] długie lata.
W ostatnich czasach bardzo licho mu się powodziło w gospodarstwie, bo nie dopilnował pracy. Jako sąsiad patrzyłem nie
raz na ten wielki obszar ziemi odłogiem leżący.– Już od kilku
lat miałem chęć nabyć folwark p. H., lecz cóż, nie udało się, bo
za wiele żądał i nawet byłem za słaby, aby hipoteki uregulować. Ni stąd, ni zowąd zeszłej zimy dowiaduję się, że Spółka
rolników parcelacyjna w Poznaniu wykupiwszy na ogonie stojące hipoteki nabyła nareszcie folwark Puszczykówko na własność i niebawem sprzedała pewną część tegoż, udałem się do
wspomnianej Spółki a w przeciągu kilku godzin podpisałem
kontrakt na resztę folwarku zastawiając swoje gospodarstwo
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nisław Morawski uzyskał „konsens na
wyszynk trunków”, co pozwoliło właścicielowi na lukratywne serwowanie napojów alkoholowych
w swoim lokalu. Do restauracji przyjeżdżały wycieczki z Poznania, a także ze Śremu. Do lokalu w tym czasie można było dojechać z pobliskiej stacji kolejowej, jak również przypłynąć parostatkiem, który przybijał do plaży. W prowadzenie lokalu
zaangażowana była cała rodzina Morawskich na czele z żoną

Restauracja Turystyczna
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Katarzyną. W lokalu można było wypić wyborne piwa „bawarskie, kulmbachskie i grodziskie”. Można było również skosztować mleko, kawę i chleb wiejski. W sklepie kolonialnym sprzedawano „przysłowiowe mydło i powidło”. W 1907 roku naprzeciwko restauracji ogrodowej Morawskiego powstała „Wiejska
Gospoda” (Bauernschänke), która została uruchomiona przez
Paula Mandla. W Puszczykówku ok. 1910 roku powstała również trzecia restauracja postawiona przez Hugona Noaka, która jednak nie otrzymała „konsensu na wyszynk” od wydziału
powiatowego.

Restauracja Morawskiego w 1906 r.
W czasie I wojny światowej Stanisław Morawski został zmobilizowany do wojska niemieckiego, gdyż wielkopolska znajdowała się pod zaborem pruskim. Walczył na froncie wschodnim,
o czym świadczy zdjęcie wykonane w zakładzie Jana Piszczatowskiego, zlokalizowanym w Warszawie. Sławomir Leitgeber
wspomina, że do zakończenia I wojny światowej Stanisław Morawski przebywał w niewoli rosyjskiej. W czasie trwania wojny
prowadzeniem restauracji zajmowała się jego żona Katarzyna.
Po powrocie z niewoli Stanisław Morawski przeniósł swój biznes do „Wiejskiej Gospody” (Bauernschänke). W okresie międzywojennym właśnie ten lokal nazywano restauracją Morawskiego. W lokalu można było skorzystać ze stołu bilardowego
czy automatu do gier - jednorękiego bandyty. Budynek otoczony był ogródkiem restauracyjnym, gdzie znajdowały się stylowe stoliki i krzesła. Za głównym budynkiem restauracji znajdował się również pawilon letni. Restauracja była reklamowana
ogłoszeniami dwujęzycznymi po polsku i francusku, w których
pisano: „Tanio-smacznie-wśród natury pięknej jada się w restauracji Morawskiego w Puszczykówku. Urocze letnisko nad
Wartą: dookoła las sosnowy, kąpiele rzeczne w Warcie, plaża
piaszczysta. Niedaleko Rogalin […] Dojazd do Puszczykówka
koleją lub autami. Około 50 pociągów dziennie tam i z powrotem. […] Potrawy podaje się smacznie i świeże. Wszelkie trunki na miejscu”. W czasie II wojny światowej lokal wrócił do nazwy Bauernschänke oraz został przejęty przez Niemców.
Po II wojnie światowej restauracja znowu była prowadzona
przez Stanisława Morawskiego, któremu pomagały córki. Władysława była prawą ręką ojca, a Teodora od czasów przedwojennych pracowała w restauracyjnej kuchni. Stanisław Morawski zmarł 16 lutego 1949 roku i został pochowany w Mosinie.
Jednakże jego grób w okresie późniejszym został przeniesiony
do Puszczykowa. Warto dodać, że Stanisław Morawski znany
był jako gorliwy katolik, który działał społecznie na rzecz lokalnej społeczności pełniąc m.in. funkcję sołtysa Puszczykówka.
Pomagał również biednym przekazując na ich rzecz datki.
To właśnie Stanisław Morawski ufundował krzyż naprzeciwko
swojej pierwszej restauracji gdzie spotykały się drogi (mniej
więcej w miejscu gdzie obecnie stoi nowy krzyż). Jednakże
dawniej krzyż obrócony był w kierunku rzeki Warty.
Budynek restauracji Morawskiego nadal pozostawał wła-
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snością rodziny Morawskich. Na piętrze mieszkały dwie siostry,
Władysława i Teodora. Restauracja była jednak dzierżawiona
przez instytucje zewnętrzne takie jak PSS Puszczykowo. Wspomnieniem o lokalu, wówczas zwanym Gospodą Ludową, podzielił się ze mną Andrzej Ciupiński, który napisał: „W dawnych
czasach, lata 50-te, w Puszczykówku, kino letnie zajeżdżało na
zaplecze Gospody Ludowej (restauracja Morawskiego). Między
drzewami był rozpinany płócienny ekran. Filmy, przeważnie
radzieckie, oglądało się na stojąco. Pamiętam do dziś: „Opowieść o prawdziwym człowieku”, „Szosę Wołokołamską”, „Czkałowa” i inne. To były czasy...”
Restauracja Turystyczna
Z czasem Gospoda Ludowa została przemianowana na restaurację Turystyczną. Lokal funkcjonował na parterze budynku. Restauracja dzieliła się na dwie sale po prawej i po lewej
stronie. Sala po lewej stronie była przeznaczona raczej dla lokalnych VIP-ów. W lokalu znajdowała się budka telefoniczna,
która wykorzystywana była przez mieszkańców Puszczykówka.
W latach 70. XX wieku lokal przeszedł modernizację i zyskał
nową aranżację wnętrz. W weekendy, gdy Dziwożona przypływała z Poznania, w restauracji wydawano 1500 obiadów. Miejsce to stało się kultowe dla mieszkańców zarówno Poznania,
jak i Puszczykowa. Przychodziły tam rodziny po spacerze w lesie, bądź po kościele. W weekendy grała orkiestra, przy której
można było tańczyć. W lokalu była szafa grająca do której wrzucało się żeton, a następnie wybierało się utwór, który chciano
posłuchać. W latach 80. XX wieku można było skorzystać z flipera, a za głównym budynkiem stało tzw. akwarium. W samym
lokalu można było zjeść pysznego schabowego, golonkę, pomidorową, frytki i wypić pepsi lub oranżadę.
Jak wspomina Radosław Fiedler: „Była to ulubiona puszczykowska restauracja dziadka Arkadego, obowiązkowo
przez niego odwiedzana. Pamiętam też sylwestra 19891990 o północy do środka, z ułańską fantazją, wjechał na
koniu Roman Kusz. Jak się okazało był to ostatni sylwester
w tym miejscu. Sylwestrowa zabawa nie wskazywała na to,
że już nic podobnego nie wydarzy się w tym miejscu, a sam
budynek, którzy przetrwał obie wojny może nie przetrwać
okresu transformacji”.

Mapa Puszczykówka z 1893 r.

Zachęcam do kontaktu ze mną wszystkie osoby posiadające ciekawe informacje, przedmioty z przeszłości naszego miasta Puszczykowa. Jestem dostępny pod numerem telefonu
508467405 bądź pod adresem poczty elektronicznej krzyzanskimaciej@gmail.com

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego
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Od folwarku do restauracji Turystycznej

Z ziemi polskiej do włoskiej

Elpidio Maccariello, ojciec Marii, z całą rodziną, z lewej strony
przy ojcu w jasnej sukni stoi moja babcia.
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zapłacić pieniądze za włoskie wina – na oczach matki Marii
podarł wszystkie umowy i nie zwrócił należnych pieniędzy za
sprzedany towar.
Mobilizacja ludności i masowe zgłaszanie się mężczyzn
do armii podczas wojny, spowodowały braki personelu
w ważnych zawodach. Moja babcia Maria, jak wiele innych
młodych kobiet, chciała pomóc w tym trudnym czasie. Została kierowcą ciężarówki, która zaopatrywała sklepy w żywność, i tak pewnego dnia, jadąc w zniszczonym po bombardowaniach Londynie, wypatrzyła mężczyznę, przechodzącego na drugą stronę ulicy, w mundurze z naszywkami na ramieniu
„Poland”. Zatrzymała ciężarówkę, aby żołnierz mógł spokojnie przejść. Babcia Maria
nie raz mi opowiadała tę historię, jak poznała dziadka. „Zwróciłam uwagę na Arkadego, ponieważ on miał niesamowitą charyzmę i niesłychanie intensywne błękitne
oczy” – opowiadała z uśmiechem;
„…a w dodatku był Polakiem!”.
W czasie „Bitwy o Anglię” brytyjska
prasa i radio wychwalały dzielnie walczących Polaków, którzy wspaniale bronili angielskiego niebo. Dziadek Arkady również
zwrócił uwagę na brunetkę prowadzącą
ciężarówkę. Ich spojrzenia się spotkały,
a uśmiechy na twarzach zachęciły do rozmowy. Arkademu bardzo się spodobała
śliczna Włoszka o egzotycznej urodzie, zaprosił ją na kawę i tak się rozpoczęła przyjaźń, która przekształciła się w wielką miłość. Maria wspierała go całym sercem. Nie znając języka polskiego przepisywała rękopisy „Dywizjonu 303” na maszynie do pisania.
Po wojnie dziadkowie z dwoma małymi synami przybyli
do Polski i zamieszkali w podpoznańskim Puszczykowie. Władze PRL w czasach stalinowskich źle patrzyły na przybyszów
z Zachodu. Ponure lata w powojennej bierutowskiej Polsce
odbiły się na kruchym zdrowiu i wrażliwych nerwach Marii.
Jej marzenia o realizowaniu kariery muzycznej rozwiały się.
Pamiętam, jak będąc dzieckiem, znalazłem w szafie stary
mikrofon i podłączyłem go do radia. Poprosiłem babcię, aby
coś zanuciła. Maria zaczęła śpiewać włoskie i polskie pieśni.
Zachwycałem się jej pięknym głosem. Była między nami ser-

Maria Maccariello z Arkadym Fiedlerem, Londyn 1940 rok.
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W gabinecie burmistrza Casapulli, od lewej: Marek Oliwier
Fiedler, Stefania Abbasova oraz burmistrz Renzo Lillo,
Casapulla 2021 rok.
deczna więź. Gdy miałem osiem lat, od ojca dostałem aparat
fotograficzny. Moją ulubioną i zawsze chętną modelką była
babcia, fotografowanie jej sprawiało mi dużą przyjemność.
Bardzo lubiłem wyjazdy pociągiem z babcią do Poznania,
które zawsze kończyły się wstąpieniem na wyjątkowe słodycze. Kiedy szedłem spać, często wieczorem do mnie przychodziła i całowała w policzek na dobranoc. Choć babcia już
wiele lat nie żyje, odeszła nagle kiedy miałem dziewięć lat,
do dnia dzisiejszego czuję jej obecność. Nawet, gdy czasami
w nocy się przebudzę, to zastanawiam się, czy nie jest to
sprawka babci.
Po prawie trzydziestu latach od jej śmierci postanowiłem
odszukać włoskie korzenie rodziny i spotkać się z małym
przeuroczym miasteczkiem z mojej wyobraźni, gdzie pomarańcze dojrzewają na wigilię. W grudniu 2021 roku wybrałem się razem ze Stefanią Abbasovą do Casapulli. Niestety,
po śmierci babci kontakt z casapulską rodziną się urwał,
ostatni raz w Casapulli babcia była w latach 80.
W bardzo sentymentalnej podróży naszym jedynym przewodnikiem była stara osobista książka adresowa Marii, która
zaprowadziła nas do rodziny: Brunelli Siviero, Ileany Decato
i Cateriny Santaro. Odkryliśmy, że w Casapulli jest ulica Giu-

Fot. Archiwum autora (5x)

Moja babcia Maria Fiedler (Maria Maccariello) była Włoszką. Urodziła się w licznej rodzinie na południu Włoch
w Casapulli koło Neapolu. „Niewielkie piękne miasteczko
z wielkimi sadami pomarańczowymi, cytrynowymi i oliwnymi
z widokiem na dymiący Wezuwiusz” - tak opisywała je babcia. „Zawsze jest tam słońce, a pomarańcze dojrzewają
w grudniu…” – te historie stworzyły w mojej dziecięcej wyobraźni przecudowną krainę wiecznego słońca i panującej
radości.
Życiowa historia Marii Maccariello
nie była łatwa. W latach 20. XX wieku
z powodu wielkiego kryzysu światowego i ciężkiej sytuacji materialnej
część rodziny została zmuszona do
wyjechania z gorącej Casapulli. Dwunastoletnia Maria razem z rodzicami
i rodzeństwem udali się do Londynu,
aby szukać tam szczęścia. W Anglii
rodzina Maccariello poradziła sobie
doskonale. Ojciec Marii, Elpidio, zajmował się importem włoskich win,
biznes tak dobrze się rozwinął, że
w ciągu kilku lat pradziadek mógł zakupić dom w Londynie. Tymczasem
Maria rozwijała swój talent muzyczny, pobierając lekcje śpiewu. Obdarzona pięknym sopranem, trafiła do
słynnego włoskiego tenora Beniamino Gigli, który po przesłuchaniu młodej pieśniarki zachęcił ją do dalszego
rozwijania talentu. W naszym domu zdobi ścianę fotografia
wybitnego tenora z dedykacją: „Marii, z życzeniami wielkiej
kariery”. Wybuchła II wojna światowa, która brutalnie przerwała dobrze prosperujący rodzinny interes. Włosi stali się
wrogami Brytyjczyków. Każdy dorosły mężczyzna posiadający obywatelstwo włoskie został internowany i wysłany statkiem do Kanady. Mój pradziadek Elpidio na brytyjskim statku
z setkami Włochów na pokładzie został storpedowany przez
niemieckiego U-Boota. Według relacji ocalonego świadka –
pradziadek nie doczekał się pomocy, umarł w lodowatej wodzie z powodu wychłodzenia.
Po śmierci Elpidia sytuacja materialna rodziny Maccariello w Londynie bardzo się pogorszyła. Anglik, który miał

Moje pierwsze zdjęcie wykonane babci, 1991 rok.
Wróciliśmy do Puszczykowa z listem-propozycją nawiązania kontaktu między naszymi miastami. Andrzejowi Balcerkowi, burmistrzowi Puszczykowa, ta inicjatywa również bardzo się spodobała. Puszczykowo i Casapulla podają sobie
dłonie.
Jak wygląda Casapulla, rodzinne miasto żony Arkadego
Fiedlera? Zeskanuj smartfonem kod QR ze zdjęcia powyżej i
zobacz nasz krótki film z podróży.

Marek Oliwier Fiedler

W lutym będą zwroty nadpłaconego
podatku dla emerytów i rencistów

E

meryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się
w przedziale 4 920 zł do 12 800 zł będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę zdrowotną na korzystniejszych zasadach. Wraz ze świadczeniem za luty niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń
2022 roku.
W piątek Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy od
osób fizycznych. W tej sytuacji emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4 920 zł do 12 800
zł będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne na starych zasadach.
Oznacza to, że dla tej grupy świadczeniobiorców wprowadzenie Polskiego Ładu będzie neutralne. Nic nie stracą, a ich
emerytury i renty nie będą pomniejszane. Takich osób jest zaledwie 6 proc. w przypadku emerytów i niecałe 2 proc.
w przypadku rencistów. Osoby, które już otrzymały wypłaty
emerytury lub renty za styczeń, w lutym otrzymają wyrównanie.
Najwięcej kwotowo zyskają osoby ze świadczeniem brutto
w okolicach 2500 zł miesięcznie. Taka osoba wykorzystuje
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w pełni kwotę wolną od podatku, a brak odliczenia składki
zdrowotnej nie jest przy tej kwocie świadczenia tak istotne.
Emeryt z takim świadczeniem przed zmianą przepisów otrzymywał na rękę 2088 zł. Dziś jego świadczenie na rękę wzrosło
do 2275 zł, ponieważ nie zapłaci podatku 187 zł miesięcznie.
Rocznie daje to kwotę 2244 zł.
Z kolei osoba z minimalną emeryturą lub rentą, czyli dzisiaj
1250,88 zł brutto, otrzymywała do niedawna na rękę 1067 zł.
Dzięki zmianom wypłata wzrosła do 1138 zł. To więcej o 71 zł
miesięcznie, a 864 zł rocznie. Podobnie jest w przypadku osób,
które pobierają świadczenie w wysokości 3 tys. zł brutto. W ich
portfelach będzie więcej o 148 zł miesięcznie, czyli 1776 zł
rocznie.
Zgodnie z założeniami Polskiego ładu roczna kwota dochodu wolnego od podatku wzrośnie do 30 tys. zł. Wzrośnie też
do 120 tys. zł pierwszy próg podatkowy. Kolejna zmiana dotyczy składki zdrowotnej – nie będzie pomniejszała zaliczki na
podatek.

Marlena Nowicka
rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce
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Jak opowieści Babci zachęciły Marka Oliwiera Fiedlera do poszukiwań rodzinnych korzeni.

HISTORIA

seppe Maccariello – księdza kapelana, naszego wuja. Włoska
rodzina niezwykle ciepło nas przyjęła, pokazała nam miejsce,
gdzie znajdował się dom rodziny Maccariello, w którym się
urodziła i mieszkała babcia do dwunastego roku życia. Nasza
podróż przywołała wiele wspomnień. Odnalezienie rodziny
i wielki sentyment do babci Marii nie pozwolił nam tak po
prostu opuścić tego miejsca. Postanowiliśmy, że należy rozwijać tę więź. Razem z włoską rodziną udaliśmy się do burmistrza Casapulli Renzo Lillo z propozycją nawiązania współpracy partnerskiej między Puszczykowem a włoskim miasteczkiem. Burmistrza bardzo zainteresowała historia Marii
Maccariello i z radością poparł pomysł współpracy.

kronika straży miejskiej

W

okresie od 10 grudnia 2021 r. do 4 stycznia 2022 r.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej zrealizowali 107 interwencji. 12 interwencji przekazano niezwłocznie do Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury, Ochrony
i Monitoringu Środowiska, (m. in. awarie sygnalizacji świetlnych, nieświecące latarnie, dziury w drodze, powalone konary,
niedziałająca pompa, nieodśnieżone chodniki i parking, oblodzone ulice, pozostawione śmieci na terenach handlu rybami
i choinkami). Dwukrotnie polecono usunięcie padliny z ulic
miasta oraz 5 razy odłowiono niebezpieczne psy z ulic miasta.
Przewieziono do przytuliska 2 psy, jedno odłowione z terenu
miasta zwierzę odebrał właściciel. W związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów wobec kierowców zastosowano 12 żółtych kart oraz 8 pouczeń. Za niedopilnowanie zwierzęcia zastosowano 1 pouczenie wobec właściciela psa.
W trakcie prowadzenia czynności służbowych wylegitymowano 13 osób. Założono 1 blokadę na koła samochodów.

Dariusz Borowski/Komendant Straży Miejskiej

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest
poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. „kopciuchów.

D

zielnicowi Komisariatu Policji w Puszczykowie na terenie
swoich rejonów służbowych realizują „plany działań priorytetowych”. Są to działania zmierzające do poprawy poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców, nakierowane na wyeliminowanie negatywnych zjawisk, do których dochodzi na terenie naszego miasta.
W rejonie Niwki oraz Puszczykówka dzielnicowym jest st.
asp. Piotr Olejnik (tel. 47 77 130 20; 519 064 641; e-mail: dzielnicowy.puszczykowo2@po.policja.gov.pl). Aktualnie realizuje
plan priorytetowy dotyczący wyeliminowania zjawiska notorycznego przekraczania dozwolonej prędkości oraz przejazdu
na czerwonym świetle na skrzyżowaniu ul. Nadwarciańskiej
ze Słowiczą.
Stare Puszczykowo oraz ulica Poznańska i przyległe to rejon mł. asp. Krzysztofa Borowiaka (tel. 47 77 130 20; 519 064

Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?
► dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione
przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
► dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021
r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

655; e-mail: dzielnicowy.puszczykowo1@po.policja.gov.pl).
Realizowany obecnie przez tego dzielnicowego plan zadania
priorytetowego dotyczy poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na całej długości ulicy Poznańskiej oraz
ulic przyległych.
Termin realizacji obecnie realizowanych planów priorytetowych obejmuje okres od stycznia do lipca bieżącego roku.
Przypominamy, że w celu ułatwienia kontaktu z Policją oraz
dzielnicowym przyporządkowanym do Państwa miejsca zamieszkania, stworzona została aplikacja mobilna „Moja Komenda”. Zawarte są w niej dane teleadresowe wszystkich jednostek Policji w kraju, jak również dane dzielnicowych, w tym
numery telefonów oraz adresy e-mail, na które można przekazywać wszystkie informacje o zagrożeniach występujących
w rejonie danego dzielnicowego.

przekaż swój 1% podatku

Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1. drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego
lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie
Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
Informacje można uzyskać pod nr tel.: 61 898 37 06.
Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

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 działające na terenie Puszczykowa, na które można przekazać swój 1% podatku.
ROTARY KLUB POZNAŃ - PUSZCZYKOWO
– KRS 0000126731

PUSZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE
– KRS 0000135268

STOWARZYSZENIE SPORTOWE
„AKADEMIA TENISOWA ANGELIQUE KERBER”
– KRS 0000292082

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

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
„POMOC MALTAŃSKA” KRS – 0000207523
cel szczegółowy: Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie

ODESZLI

Perzyńska Teresa
Werwińska Anna Irena
Ratajczak Lidia Maria
Wojciechowski Bartosz Piotr
Chtiej Kazimiera
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data ur.
6.6.1945
22.7.1930
7.2.1954
20.5.1974
19.12.1923

data zg.
31.12.2021
2.1.2022
4.1.2022
4.1.2022
13.1.2022

Pajdak Zbigniew
Nowacka Cecylia
Rewers Janina Maria
Bzdęga Michał Bogusław

data ur.
25.6.1934
2.11.1938
17.1.1929
15.9.1938

data zg.
15.1.2022
16.1.2020
16.1.2022
23.1.2022
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priorytetowe Plany Puszczykowskiej policji

Co to jest CEEB?

INFORMACJE

Na 3 sprawców wykroczeń w ruchu drogowym nałożono
grzywny w postępowaniu mandatowym.
W omawioanym okresie strażnicy wykonywali wspólne patrole z KP Puszczykowo pod kątem przestrzegania obostrzeń
epidemiologicznych w sklepach wielkopowierzchniowych funkcjonujących w mieście. Ponadto cyklicznie sprawdzali prewencyjnie miejsca, w których dochodzi do popełnienia wykroczeń
oraz aktów wandalizmu (rejon obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw, sklepów, ulica Kraszewskiego k. szpitala,
ul. Poznańska, rejon boiska SP nr 2 i SP nr 1, ul. Rynek). Kontrolowali także sprawności lamp ulicznych i sygnalizacji świetlnej,
stan nawierzchni dróg. Kilkukrotna, codzienna kontrola natężenia ruchu na ul. Berwińskiego, Bema i Szpitalnej w związku
z wprowadzeniem opłat za parking przyszpitalny. Przeprowadzono kontrole 7 kotłowni pod kątem spalania materiałów
niedozwolonych przy pomocy drona.

Zimowe półkolonie miejskie

P

tyki, podczas których dzieci budowały automatyczną wyrzutnię
śnieżek, albo narciarza. Na okres ferii zimowych Miasto Puszczykowo wykupiło dla najmłodszych trzy poranne tercje na
lodowisku. Z wolnego wstępu korzystały więc również grupy
z półkolonii. Dla niektórych dzieci był to debiut na łyżwach
i trzeba powiedzieć, że radziły sobie fantastycznie. Najważniejsze jednak dla dzieci było to, że mogły być razem i wspólnie
spędzić ten wakacyjny czas. Na kolejne półkolonie zapraszamy
latem.

awodnicy PTS rozpoczęli 2022 rok bardzo intensywnie, od
3-dniowej konsultacji szkoleniowej, zakończonej naborami
do Wojewódzkiej Kadry Juniorów i Młodzików. Następnie,
w Puszczykowie i Luboniu, odbyły się zgrupowania w formie
półkolonii. Obóz w Luboniu kończył się Krajowym Turniejem
Młodzików Młodszych, Młodzików i Juniorów Młodszych oraz
Wielkopolską Ligą Młodych Talentów.
W najmłodszej grupie świetnie wypadł Bartek Szkudlarczyk zajmując trzecie miejsce w kategorii U-9. Tuż za podium
uplasowała się Pola Łukasik, zajmując czwarte miejsce, również w kat. U-9. W starszej kategorii U-11, wśród chłopców
4. miejsce zajął Tymek Łukasik. Ola Wilczek, Aleks i Maks
Konieczni, po zaciętych pojedynkach zajęli dalsze miejsca.
Starszym zawodnikom na Krajowym Turnieju poszło znakomicie, przywieźli z zawodów przysłowiowy worek medali.
W kategorii młodzików trzy złote medale wywalczył Tadziu Janaszek. W singlu, deblu z klubowym kolegą Olkiem Leciejem
oraz mikście z Anią Lange z Badminton School Gdynia. Olek
poza złotem w deblu wywalczył srebro w grze mieszanej z za-

wodniczką z Gniezna. Agata Stojczyk dorzuciła w tej kategorii
brązowy medal w mikście w parze z zawodnikiem z Kępna.
Wśród juniorach młodszych Maria Leciej okazała się bezkonkurencyjna w singlu, gdzie pewnie sięgnęła po złoto. Podobnie było w grze mieszanej, gdzie w parze z zawodnikiem
UKS PowerBad Gniezno pewnie wygrali miksta.
Bardzo cieszy dobra dyspozycja naszych zawodników, co
świadczy o bardzo solidnie przepracowanym okresie ferii.

			

PTS

SPORT

Joanna Hejnowicz / główny specjalista ds. sportu

Z

SPORT

o raz kolejny Miasto Puszczykowo było organizatorem półkolonii zimowych, które odbyły się w obu szkołach.
W reżimie sanitarnym i bez wyjazdów na basen czy do kina.
Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by były to półkolonie
ciekawe. Dzieciom zaproponowano zajęcia plastyczne, edukacyjne i komputerowe. Na sali gimnastycznej można było skorzystać ze sprzętu sportowego i trochę się poruszać. Wszystkie grupy wzięły udział w grze terenowej Laser Tag, zorganizowanej przez Miasto na terenie sportowo-rekreacyjnym przy
ulicy Kościelnej. Do każdej ze szkół zawitały też zajęcia z robo-

medalowy początek roku pts-u

lodowisko w sportotece zaprasza

noworoczny turniej mÖlkky

P

ierwszy w tym roku turniej w mölkky odbył się 22 stycznia
w Puszczykowie. Noworoczny Turniej rozegrany został
w Sportotece na krytym boisku – „pod balonem”. Turniej,
w którym wzięło udział 24 zawodników z Puszczykowa i okolicy, otwarzyła pani Marzena Fiedler radna Powiatu Poznańskiego. Rozgrywki przeprowadzono w systemie podwójnej eliminacji, gdzie osoba, która przegrała dwa swoje mecze odpadała
z turnieju.
Zwycięzcą Noworocznego Turnieju w Mölkky został Michał

Pawlak, drugie miejsce zajął Miron Skołuda, a trzecie Michał
Grossmann.
Dziękujemy wszystkim za udział w turnieju i gratulujemy raz
jeszcze zwycięzcom!

Do końca lutego lodowisko w Sportotece zaprasza na
kursy nauki jazdy na łyżwach dla początkujących oraz
wszystkich, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności.
Zajęcia dla dzieci odbywają się w soboty, a dla młodzieży
i dorosłych w piątki. Proponujemy dwa poziomy - początkujący i doskonalający.
Zapraszamy do śledzenia aktualności na FB i Instagramie
oraz www.sportoteka.eu.
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