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sobą oraz sposobom jak sobie z nim radzić. Druk tego poradnika jest jednym z działań, jakie miasto podejmuje w celu walki z tym szkodliwym zjawiskiem, które podkreślam nie jest
problemem wyłącznie w Puszczykowie, ale w bardzo wielu
miejscowościach w całym kraju. Edukacja w tym zakresie moim
zdaniem jest, obok wsparcia finansowego umożliwiającego
modernizację instalacji grzewczych, jednym z najważniejszych
elementów tej walki. Jestem dumny z tego, że Puszczykowo,
jako jedne z pierwszych w powiecie poznańskim, jeżeli nie
pierwsze, przeznaczyło w swoim budżecie pieniądze na dopłaty na wymianą zanieczyszczających środowisko pieców na ekologiczne rozwiązania. Mieszkańcy naszego miasta bardzo dobrze przyjęli tę inicjatywę. Pierwsze realizacje zostały już rozliczone, a na ten rok złożono już ponad 20 nowych wniosków,
co już wyczerpało zabezpieczone środki na 2018 r. Oczywiście
będę wnioskował do Rady Miasta o zwieszenie puli pieniędzy
przeznaczonych w tegorocznym budżecie na ten cel, tak aby
każdy mógł skorzystać ze zwiększonej kwoty dofinansowania.
Przypomnę, że w roku 2018 jest to 5.000 zł, w latach następnych będzie to o 1.000 zł mniej.
Z tematem smogu związane jest też uruchomienie w Puszczykowie monitoringu zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM 10 i PM 2,5. Urządzenia pomiarowe na puszczykowskim Rynku oraz na „Orlikach” przy ul. Nowe Osiedle
i Jarosławskiej zamontowaliśmy już w listopadzie ubiegłego
roku (wyniki można sprawdzać na stronie internetowej: www.
panel.syngeos.pl).
Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie da się z roku
na rok wymienić wszystkich starych pieców na nowoczesne
i przyjazne środowisku systemy, a tym samym wyeliminować
zjawisko smogu. Ale możemy starać się je minimalizować. Dlatego kolejny raz apeluję do mieszkańców naszego miasta
o ograniczenie korzystania z dodatkowych źródeł ogrzewania
na węgiel i drewno. Oczywiście, jeśli ktoś ma tylko taki piec,
to musi zimą ogrzewać nim swoje mieszkanie. Jednak, jeśli
ktoś ma w swoim domu kominek lub piec na drewno, które
służą, jako dodatkowe źródło ogrzewania może ograniczyć ich
używanie, szczególnie podczas warunków atmosferycznych
sprzyjających powstawaniu smogu, czyli bezwietrznej pogody,
mgły i niskiego ciśnienia.

SAMORZĄD

rzełom 2017 i 2018 roku okazał się dla Puszczykowa bardzo dobry. Z jednej strony został przyjęty na 2018 r. największy w historii Puszczykowa budżet, obejmujący wydatki
inwestycyjne o wartości aż 22 mln zł, z drugiej natomiast budżet 2017 r. zamknął się nadwyżką budżetową zamiast deficytem, który był założony w uchwale budżetowej. Warto jednocześnie podkreślić, że Miasto ma już podpisane umowy na
większość zaplanowanych w bieżącym roku inwestycji, w tym:
rewitalizację „Mimozy”, budowę boiska przy SP nr 1, budowę
4 ulic. Jest to bardzo rzadkie w samorządach, gdzie większość
przetargów z reguły jest rozstrzyganych dopiero w drugiej
połowie roku.
Budżet na 2018 r. radni przegłosowali podczas sesji
19 grudnia ubiegłego roku. Chciałbym im serdecznie podziękować, że w pełni zgodzili się z przedstawionym projektem,
w którym jak już wspomniałem na inwestycje zarezerwowaliśmy niemal 22 miliony zł. Najwięcej środków przeznaczymy na
infrastrukturę drogową, zaplanowaliśmy budowę 10 ulic. Jednocześnie chciałby szczególną uwagę zwrócić na inwestycję
nieinfrastrukturalną, a mianowicie budowę kompleksu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego dla SP nr 1 przy hali widowiskowo-sportowej. Prace na tym obiekcie już się rozpoczęły.
Po ich zakończeniu uczniowie SP nr 1, a właściwie wszyscy
mieszkańcy, bo przecież po południu z boisk mogą korzystać
wszyscy, będą mieli do dyspozycji kolejny wspaniały obiekt
sportowy, który z naszą nową halą widowisko-sportową stworzy bardzo dobre zaplecze sportowe dla uczniów i mieszańców. To zaplecze sportowe nie jest bez znaczenia dla planowanego przez Miasto stworzenia w naszych dwóch szkołach
podstawowych klas sportowych. Wszystko wskazuje na to, że
przeprowadzimy do nich nabór już na nowy rok szkolny. Obecnie w tej sprawie prowadzone są rozmowy z dyrektorami
szkół. Oczywiście analizujemy również koszty powstania takich klas.
Korzystając z okazji pragnę zaprosić puszczykowskich
uczniów na liczne zajęcia, jakie przygotowaliśmy dla nich, na
zbliżające się ferie zimowe. Każdego dnia ferii będą odbywały
się różne zajęcia. Przygotowaliśmy ciekawe wyjazdy, oczywiście czynna będzie nasza hala widowiskowo-sportowa i sala
gimnastyczna w SP 2. Szczegółowy program zajęć znajdziecie
w tym numerze Echa. Jestem pewny, że każdy znajdzie coś
interesującego dla siebie.
W grudniu 2017 r. obchodziliśmy 99. rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim mieszkańcom naszego miasta, którzy ją
uczcili, m.in. przez wywieszenie flag. W bieżącym roku, ze
względu na 100. rocznicę, będziemy chcieli, aby obchody były
wyjątkowo uroczyste. W związku z rocznicą zaplanowaliśmy
wiele wydarzeń, o których będziemy na bieżąco informować
mieszkańców na łamach Echa Puszczykowa i na naszej stronie
internetowej. Dzisiaj mogę już powiedzieć, że jednym z elementów obchodów będzie zamontowanie tablicy pamiątkowej. Znajdą się na niej nazwiska wszystkich puszczykowian
walczących w Powstaniu, a jest ich niemało. Przed wyryciem
nazwisk naszych bohaterów zwrócimy się z apelem do mieszkańców o podanie nazwisk, które być może nie zostały dotychczas ujęte na żadnej liście.
Do styczniowego numeru Echa dołączyliśmy informator
poświęcony SMOG-owi, niebezpieczeństwom, jakie niesie ze
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 37. SESJI RADY MIASTA
PUSZCZYKOWA PRZEPROWaDZoNEJ 19 XII 2017 R.

SAMORZĄD

Uchwała Nr 271/17/VII
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A.
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego
w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo
Stare, arkusze 1-18 część A został sporządzony na podstawie uchwały nr 131/16/
VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
24 maja 2016 r. oraz uchwały nr 184/17/
VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 131/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r., w której
dopuszczono rozdzielenie obszaru objętego planem na dwie części:
Część A – tereny objęte granicą opracowania z wyłączeniem rejonu ulic: Cicha,
Zygmunta Janaszka, Sobieskiego i lasu
WPN;
Część B – rejon ulicy: Cicha, Zygmunta
Janaszka, Sobieskiego i lasu WPN.
Dla obu części, tj. A i B powyższa zmiana uchwały intencyjnej dopuszcza prowadzenie dalszej procedury planistycznej
w dwóch oddzielnych etapach.
Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –
część A stanowi powierzchnię około 200
ha i w przeważającej większości stanowi
własność prywatną. Obszar położony jest
w północno-zachodniej części miasta
Puszczykowa, w obrębie geodezyjnym
Puszczykowo Stare, zlokalizowanego po
zachodniej stronie drogi wojewódzkiej
nr 430 Poznań - Mosina. Przedmiotowy
teren jest w znacznym stopniu zainwestowany. Omawiane działki zabudowane
są budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z towarzyszącymi im budynkami gospodarczo-garażowymi, budynkami
usługowymi – sakralnymi, oświatowymi,
handlowymi, hotelowymi, sportowymi.
Działki niezabudowane pozostają w użytkowaniu rolniczym lub leśnym. Sąsiedztwo przedmiotowego terenu stanowią
tereny leśne oraz tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, zlokalizowane po przeciwnej stronie
drogi wojewódzkiej nr 430. Tereny objęte
projektem planu położone są w otulinie
Wielkopolskiego Parku Narodowego, częściowo na terenie Wielkopolskiego Parku
Narodowego oraz obszarach Natura
2000: obszarze specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017 i obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty
Ostoja Wielkopolska PLH300010. Obszar
zlokalizowany jest w granicach udokumentowanego złoża węgla brunatnego
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„Mosina". W granicach obszaru objętego
planem zlokalizowany jest teren zagrożony osuwaniem się mas ziemnych
o nr ewid. 30-21-021-T28 oraz osuwisko
o nr ewid. 30-21-021-Os8.
Celem sporządzenia planu jest zmiana
dotychczas obowiązujących na terenie
Puszczykowa Starego planów miejscowych uchwalonych przez Radę Miasta
Puszczykowa w latach 1997-2009.
Obecnie obszar Puszczykowa Starego
objęty jest w całości ważnymi planami zagospodarowania przestrzennego. Okres
ważności planów definiuje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. Plany uchwalane po
1.01.1995 roku pozostają w obrocie
prawnym, natomiast wcześniej uchwalone – straciły moc z dniem 1.01.2004 r.
W granicach Puszczykowa Starego obowiązują 23 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w tym też kilka
zmian planów). Najstarszy plan uchwalony został w 1997 roku, ostatnio uchwalony – w 2015 i 2017 r. (zmiana planu).
Projekt planu uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz wymagane opinie i uzgodnienia
z uwzględnieniem ustaleń art. 17 oraz
art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uchwała Nr 272/17/VII
w sprawie: Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
§1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 stanowiący Załącznik
do niniejszej uchwały.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 41 ust.
1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań
własnych gminy. Realizacja powyższego
zadania prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Art.
10 ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii stanowi, że realizacja zadań
związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest prowadzona w postaci uchwalanego przez radę gminy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego część strategii rozwiązywania
problemów społecznych.

Uchwała Nr 273/17/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa.
§1.Wyraża się zgodę na nieodpłatne
przejęcie przez Miasto Puszczykowo, do
gminnego zasobu nieruchomości – części
nieruchomości gruntowej położonej
w Puszczykowie, wskazanej na załączniku
graficznym, stanowiącym integralną
część uchwały, oznaczonej jako działka nr
262 o powierzchni 0,0005 ha, obręb
Puszczykowo, ark. mapy 4, dla której Sąd
Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowad z i
k s i ę g ę
w i e c z y s t ą
nr PO2P/00062155/4.
§2. Przejęcie nieruchomości, o której
mowa w § 1, nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
Uzasadnienie: Właścicielka nieruchomości składającej się między innymi
z działki nr 262 o powierzchni 0,0005 ha,
obręb Puszczykowo, ark. mapy 4 zwróciła
się do Burmistrza Miasta Puszczykowa
z propozycją nieodpłatnego przekazania
Miastu Puszczykowo części nieruchomości zajętej pod drogę publiczną u zbiegu
ul. Rządowej i Źródlanej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna,
obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 -strefa
A, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta
Puszczykowa Nr 171/12/VI z dnia 23 października 2012 r., przedmiotowa działka
położona jest na obszarze przeznaczonym
pod Tereny dróg publicznych - klasy dojazdowej, oznaczone symbolem 5KD-D.
Zgoda na nieodpłatne nabycie nieruchomości wymaga stosownej uchwały rady.
Stosownie do art. 902¹ § 1 Kodeksu cywilnego – przez umowę przekazania nieruchomości, jej właściciel zobowiązuje się
nieodpłatnie przenieść na gminę lub
Skarb Państwa własność nieruchomości.
Przepis art. 18 ust. 2 punkt 9 litera
a ustawy o samorządzie gminnym stanowi: do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
zwykłego zarządu, w tym między innymi
rada gminy postanawia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność gminy.
Mając na względzie obowiązujący stan
prawny, istniejący stan faktyczny oraz
uzasadniony interes gminy – dotyczący
przejmowania gruntów pod drogami publicznymi, podjęcie niniejszej uchwały
jest celowe i uzasadnione.
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Uchwała Nr 275/17/VII
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
§5. Traci moc uchwała nr 169/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023.
Uchwała budżetowa Miasta
Puszczykowa na rok 2018 Nr
276/17/VII z dnia 19 XII 2017 r.
§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów
budżetu Miasta w wysokości 54.685.000 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1,
obejmują: 1) dochody bieżące w wysokości 45.281.395 zł; 2) dochody majątkowe
w wysokości 9.403.604 zł.
§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków
budżetu Miasta w wysokości 58.685.000 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1,
obejmują: 1) wydatki bieżące w wysokości 36.825.000 zł; 2) wydatki majątkowe
w wysokości 21.860.000 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu Miasta
w wysokości 4.000.000 zł, który zostanie
pokryty:
1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
1.500.000 zł;
2) przychodami z tytułu planowanych
do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie
2.500.000 zł.
§3.1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości 190.000 zł.
2. Określa się wydatki na realizację za
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dań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 197.000 zł.
§4. Określa się dochody z tytułu opłat
i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy Prawo ochrony środowiska, w wysokości 20.000 zł i przeznacza się je na
finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie kosztów
inwestycji proekologicznych – zmiana
systemu ogrzewania z węglowego na
proekologiczne).
§5. Wyodrębnia się dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości
7.170.894 zł.
§6. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody
i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.035.100 zł.
§7. Ustala się zestawienie planowanych
kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 8.1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w w ysokości
6.060.000 zł, w tym przychody w wysokości 1.500.000 zł z tytułu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów
budżetu Miasta w wysokości 2.060.000 zł.
§9.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 830.000 zł, w tym na:
1) w ydatki bieżące w w ysokości
530.000 zł, w tym na:
a) realizację zadań związanych z zarządzaniem kr yzysow ym w w ysokości
120.000 zł,
b) wydatki oświatowe w wysokości
200.000 zł,
c) wydatki nieprzewidziane, których
płatności wynikają z wyroków sądowych
w wysokości 200.000 zł,
d) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości
300.000 zł, w tym na:
a) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 290.000 zł.
§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych
w wysokości 9.560.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości
5.000.000 zł.
§11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek
oraz emisji papierów wartościowych na
pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do
kwoty 5.000.000 zł;
2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zadań
i grup wydatków, o których mowa w art.
236 ustawy o finansach publicznych;
3) przekazania kierownikom jednostek
organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania zmian planu wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej
z wyłączeniem zmian w zakresie paragrafów 302, 401, 404, 411, 412 oraz wydatków majątkowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku bankowego
Miasta.
§12. Ustala się kwotę 100.000 zł, do
której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Uzasadnienie: W projekcie uchwały
wprowadzono następujące zmiany:
Dochody:
Wprowadzono dotacje z Powiatu Poznańskiego: na bieżące utrzymanie dróg
w kwocie 75.000 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: Zmiany w stałej organizacji ruchu polegające m.in. na budowie sygnalizacji świetlnych, montażu aktywnych
znaków D6 w kwocie 110.000 zł.
Wydatki:
1. Zmniejszono wydatki bieżące (rozdział 60004) na transport zbiorowy o kwotę 40.000 zł.
2. Zwiększono wydatki (rozdział 60014)
na drogi powiatowe w związku z przyznanymi dotacjami o kwotę 185.000 zł.
3. Zmniejszono wydatki inwestycyjne
(rozdział 60016) na program budowy
dróg o kwotę 50.000 zł.
4. Zwiększono wydatki bieżące (rozdział 75075) na promocję Miasta o kwotę
20.000 zł, w tym zmniejszono wydatki
związane z realizacją statutowych zadań
o kwotę 20.000 zł, zwiększono wydatki
na dotacje dla organizacji pozarządowych
o kwotę 40.000 zł.
5. Wprowadzono wydatki bieżące (rozdział 75095) w wysokości 15.000 zł na
modernizację strony internetowej Miasta.
6. Zwiększono wydatki bieżące (rozdział 75412) na dotacje dla OSP o kwotę
5.000 zł.
7. Dokonano przesunięcia wydatków
inwestycyjnych (rozdział 90004) na wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE.
8. Zwiększono wydatki inwestycyjne
(rozdział 90005) na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania
z węglowego na proekologiczne) o kwotę 50.000 zł.

SAMORZĄD

Uchwała Nr 274/17/VII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017
Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
§1. W uchwale budżetowej Miasta
Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII
z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 3.01.2017 r. poz. 152) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zmniejsza się dochody ogółem
o kwotę 63.771 zł do kwoty
46.287.823,43 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 63.771zł do kwoty 44.083.474,42 zł;
2) w § 2 zmniejsza się wydatki ogółem
o kwotę 63.771 zł do kwoty
47.377.823,43 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 63.771 zł do kwoty
36.910.000,43 zł;
5) w § 5 zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami o kwotę 63.771
zł do kwoty 7.503.176,72 zł.

5

startuje poznańska kolej metropolitalna

W

ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zostaną uruchomione 23 pary dodatkowych pociągów
na 4 liniach – do Wągrowca, Grodziska Wielkopolskiego, Nowego Tomyśla i Jarocina.
zno, Wągrowiec, Oborniki i Szamotuły.
Uruchomienie PKM następować będzie etapami, od drugiego kwartału 2018 roku. Zakończenie wdrażania tego projektu
przewidziane jest na 2021 rok i uzależnione jest od zakończenia remontów poszczególnych linii kolejowych przez PKP PLK
SA. W pierwszej kolejności PKM uruchomiona zostanie na 4 liniach kolejowych: do Wągrowca, Nowego Tomyśla, Jarocina
i Grodziska Wielkopolskiego.
W drugim etapie – lata 2019/2021 – zakłada się sukcesywne włączanie do systemu kolejnych połączeń na zmodernizowanych liniach kolejowych. Najprawdopodobniej nastąpi to
w takiej kolejności: do Rogoźna (przełom 2019 i 2020 roku),
Wrześni (2020 rok), Kościana (2020 r.), Szamotuł (2021 r.)
i Gniezna (2021 r.).

red

informacje

Na liniach do Jarocina, Wągrowca, Nowego Tomyśla i Grodziska Wielkopolskiego nastąpi to od połowy 2018 r. W 2021 r.
pociągi znajdą PKM będą jeździły na każdej linii wylotowej
z Poznania. Kosztami funkcjonowania PKM podzielą się samorządy.
Poznańska Kolei Metropolitalna (PKM) jest wspólnym
przedsięwzięciem Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu
Poznańskiego oraz gmin i powiatów położonych wzdłuż linii
kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego.
PKM będzie obejmować swoim zasięgiem obszar w promieniu ok. 50 km od Poznania, wyznaczony przez stacje końcowe PKM na poszczególnych liniach kolejowych: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, Wrześnię, Gnie–

PRZYPOMNIENIE O TERMINACH PŁATNOŚCI
Urząd Miejski w Puszczykowie przypomina o zbliżających się terminach płatności:
• I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – termin płatności do dnia 31.01.2018 r.;
• I raty podatku od środków transportowych – termin płatności do dnia 15.02.2018 r.
W/w opłaty oraz wszelkie inne wpłaty na rzecz Miasta, w tym m.in. z tytułu: podatków lokalnych; opłat: skarbowych; mandatów; czynszów za najem i dzierżawę; opłat za zajęcie pasa drogowego należy uiszczać na rachunek:

29 1240 6595 1111 0010 5577 8276

Informujemy, że wszystkie wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Miasta i jednostek organizacyjnych
w filii Pekao S.A. w Puszczykowie, działającej przy ul. Poznańskiej oraz w innych placówkach tego banku
są całkowicie bezpłatne.
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Mimoza odzyska blask

12

stycznia br. podpisano umowę na rewitalizację willi „Mimoza”. Firma Dota ma na wykonanie prac
11 miesięcy.
i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego", poddziałania
4.4.3 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa
naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania".
Tak wysoki koszt rewitalizacji wynika, m.in. z tego, że jest
to obiekt zabytkowy. Kiedy pojawiła się szansa na uzyskanie
dofinansowania Miasto zdecydowało się na złożenie wniosku.
W zleconej przez Urząd Miejski dokumentacji projektowej założono odtworzenie historycznego charakteru budynku wraz
z jego przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne. Całość
prac została uzgodniona z konserwatorem zabytków.
Po zakończeniu rewitalizacji „Mimoza” stanie się kolejnym
miejscem integrującym lokalną społeczność. Obiekt pozostanie w gestii Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury. W odnowionych pomieszczeniach organizowane będą spotkania
kulturalne i warsztaty artystyczne. Swoje miejsce znajdą tu
również aktywnie działające w naszym mieście organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, itp.

INWESTYCJE

Ubieganie się Puszczykowa o dofinansowanie "Rewitalizacji
willi Mimoza na cele społeczno-kulturalne" ma długą historię.
W „walkę” o dofinansowanie bardzo aktywnie włączyli się także mieszkańcy naszego miasta. Zebrali oni setki podpisów popierających tę inwestycję. Zostały one dołączone do wniosku
i przyczyniły się do uzyskania pozytywnej decyzji Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Urzędu Marszałkowskiego.
– Kiedy już na 100% wiadomo, że „Mimoza" będzie poddana
rewitalizacji i odzyska swój dawny blask, chcę jeszcze raz podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy przyczynili się do
tego sukcesu – mówi Andrzej Balcerek, burmistrz Puszczykowa.
„Rewitalizacja wilii „Mimoza” na cele społeczno-kulturalne”,
jest największym projektem Miasta Puszczykowa, który otrzyma dofinansowanie spoza budżetu. Jego całkowity budżet
sięga 4 mln zł, z czego 3,4 mln zł pochodzić będzie z dotacji
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, działanie 4.4 "Zachowanie, ochrona, promowanie

red

Burmistrz Andrzej Balcerek i Wojciech Dota, właściciel firmy
Dota podpisują umowę na wykonanie rewitalizacji "Mimozy".

styczniowe POSIEDZENIA KOMISJI
RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
23 stycznia br.
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
1. Omówienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Puszczykowa.
2. Omówienie planu pracy komisji na
2018 rok.
3. Lokalny Plan Rewitalizacji - stan
prac.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał
w sprawie:
– wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy

Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres
do 3 lat (druk nr 292),
– emisji obligacji komunalnych (druk
nr 293).
25 stycznia br.
Komisja Spraw Społecznych
1. Informacja Związku Międzygminnego CZO „Selekt" na temat planowanego
wzrostu opłat za odbiór i składowanie odpadów na lata 2018-2020.
2. Plan pracy komisji na 2018 rok.
3. Sprawy bieżące.

samorząd

16 stycznia br.
Komisja Edukacji Kultury i Sportu
1. Plan pracy KEKiS na 2018 rok.
2. Omówienie planowanych obchodów uroczystości 100. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.
3. Omówienie kalendarza imprez
sportowych i kulturalnych na rok 2018.
4. Propozycje sportowo-kulturalne na
nadchodzące ferie zimowe.
5. Omówienie nowej koncepcji strony
internetowej Puszczykowa.
6. Sprawy bieżące.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 38. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 30.01.2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej hali
widowiskowo-sportowej przy SP nr 1 (ul. Podgórna 21). Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta
i terminy dyżurów radnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta:
www.puszczykowo.pl. Informacje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: biurorady@puszczykowo.pl.
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Miejskie inwestycje

W

ykonawca remontu i termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego zakończył pierwszy etap prac
i oddał do użytkowania budynek B.

Termomodernizacja urzędu

INWESTYCJE

W grudniu ubiegłego roku firma Nor-Bud zakończyła prace
w budynku B i rozpoczęła ostatni etap robót. W związku z tym
wszyscy urzędnicy, którzy pracowali dotychczas w budynku
A przenieśli się do nowego obiektu, w którym do całkowitego
zakończenia prac będzie funkcjonował Urząd Miejski. Poza budynkiem B pracują tylko urzędnicy Referatu promocji, kultury
i sportu (budynek przy ul. Kościelnej) i częściowo, referatu księgowości i podatków (kontener przez Urzędem). Do drugiego

budynki będą przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.
Na koniec na budynku B zostaną uruchomione kolektory
instalacji fotowoltaicznej, która jest jednym z elementów termomodernizacji. Na wszystkie prace Puszczykowo uzyskało
dofinansowanie w wysokości prawie 650 tys. zł.

Remiza OSP
Kolejnym placem budowy jest wznoszona remiza strażacka
przy ul. Nadwarciańskiej. Na tej inwestycji prace (stan deweloperski) zostaną zakończone w tym roku. Po zakończeniu prac
w budynku będą garażowane specjalistyczne pojazdy i wyposażenie, którymi dysponuje puszczykowska Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Oczywiście remiza będzie miała także
część socjalną i biurową zapewniając zdecydowanie lepsze
warunki strażakom ochotnikom.

Budujemy kolejne ulice
Zakończyły się także postępowania przetargowe na wybór
wykonawców budów kolejnych ulic. Ulicę Rolną i Świerkową
wykona Zakład Robót Drogowych Marka Dachtery, firma Krystyny Michałkowskiej zbuduje ulicę Solskiego, a na ul. Strażackiej pracować będą drogowcy z firmy Ander 87.
Na ul. Świerkowej powstanie pieszo-jezdnia o szerokości
5 m. Na szerokości 4 m nawierzchnie stanowić będzie tzw. Eko

kontenera, w związku z rozpoczęciem rewitalizacji „Mimozy”,
przenieśli się funkcjonariusze Straży Miejskiej. Docelowo ich
siedziba zlokalizowana będzie w nastawni przejętej przez miasto od PKP.
Po wyprowadzce urzędników z budynku A wykonawca
przystąpił do kontynuacji prac w tym obiekcie. Dotychczas wymieniono i ocieplono dach oraz położono ocieplenie na 3 ścianach zewnętrznych. Ściana frontowa będzie ocieplana od wewnątrz, aby umożliwić właściwe wyeksponowanie zabytkowej
płaskorzeźby amazonki zdobiącej mur nad wejściem do willi.
Zakres robót tego zabytkowego obiektu obejmuje: termomodernizację i przebudowę układu pomieszczeń. Ważnym
elementem zmian jest umożliwienie bezpośredniego przejścia
z budynku A do budynku B. Oczywiście po zakończeniu prac
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nie kanalizacji deszczowej.
Zakres prac na ul. Strażackiej obejmuje odcinek ok. 204 m
z chodnikiem o szerokości 2 m oraz położenie kanalizacji deszczowej.

Wszystkie prace związane z budowami nowych ulic mają
zakończyć się do końca czerwca br.

Lekkoatletyczny Orlik
Kolejną rozpoczętą już inwestycją jest budowa Orlika lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 1. Wykonawcą tej
inwestycji jest puszczykowska firma Mardo Sport. W ramach
prac wykonana zostanie 4-torowa bieżnia o długości 200 m
z prostą o długości 80 m z nawierzchnią z poliuretanu (wraz
z jej podbudową). Na Orliku powstaną także: skocznia do skoku
w dal z rozbiegiem o długości 40 m, rzutnia do pchnięcia kulą.
Natomiast wewnątrz bieżni zostało zaprojektowane boisko
50x25 m ze sztuczną nawierzchnią z syntetycznej trawy piłkarskiej. Na końcach boiska zostaną zamontowane piłkochwyty.
Przewidziano także chodniki i miejsca pod trybuny. Obiekt będzie miał także oświetlenie. Orlik lekkoatletyczny będzie zrealizowany zgodnie ze standardami Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki. Będą na nim organizowane treningi dla dzieci i młodzieży w takich dyscyplinach jak: biegi (w tym płotkarskie), skok
w dal, pchnięcie kulą.
Z obiektu lekkoatletycznego będą korzystać uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1, uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2 oraz zawodnicy klubu lekkoatletycznego MKS Juvenia
Puszczykowo.
Budowa Orlika lekkoatletycznego o szacowanym koszcie
realizacji ok. 1.485.000 zł, zostanie zrealizowana przy wsparciu
funduszy zewnętrznych. Do tej pory Miasto Puszczykowo pozyskało 400.000 zł dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki dla zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne”.
Miasto Puszczykowo zamierza również ubiegać się o dofinansowanie projektu ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w ramach naboru wniosków
o dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej,
realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego
w 2018 roku.

INWESTYCJE

-kostka typu „domino eko” (nawierzchnia przepuszczalna). Na
pozostałej części wykonawca zastosuje kostkę betonową pełną. W zakres prac wchodzi także wykonanie zjazdów do posesji.
Nawierzchnię z kostki betonowej eko zastosowano ze względu
na to, że na tej ulicy występują grunty przepuszczalne.
W zakres prac na ulicy Rolnej wchodzi budowa nowej nawierzchni z kostki typu poz-bruk (odcinek ok. 300 m) i położe-

red

Ulica Solskiego także zyska nową nawierzchnię i chodnik.
W miejscach istniejących bram zaprojektowano zjazdy drogowe z kostki typu poz-bruk.
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zapraszamy na FERIE 2018
DATA
I GODZINA

MIEJSCE

WYDARZENIE

WIEK
UCZESTNIKA

KOSZT

9 luty
20.00-04.00

sala
konferencyjna
w hw-s

ROZPOCZNIJ FERIE Z DOBRYM GRANIEM POD OSŁONĄ
NOCY! Gry planszowe dla każdego przygotowuje
Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych KOŚCI

dla każdego

5 zł dzieci
10 zł
dorośli

PRRRREHISTORIA, warsztaty czytelniczo – plastyczne.
Zapisy pod nr tel. 61-8-194-649

7-12 lat

35 zł od
dziecka
za cały
tydzień

piłka ręczna dziewczęta i chłopcy

SP
klasa I-III

5 zł od
osoby

SP
klasa IV-VII

5 zł od
osoby

informacje

12-16 lutego
10.00-13.00

10

budynek CAK ,
ul. Wysoka 1

12 lutego
13.00-14.00

hw-s

12 lutego
14.00-15.15

hw-s

12 lutego
15.15-16.30

hw-s

piłka ręczna dziewczęta i chłopcy

gimnazjum +
szkoły ponadgimnazjalne

5 zł od
osoby

13 lutego
16.30-18.00

BM
ul. Rynek 15

wspólne granie ze Stowarzyszeniem Miłośników Gier
Planszowych KOŚCI

sugerowany wiek
czestn. 5-7 lat

wstęp
wolny

13 lutego
13.00-14.00

hw-s

piłka nożna dziewczęta i chłopcy

SP
klasa I-III

5 zł od
osoby

13 lutego
14.00-.15.15

hw-s

piłka nożna dziewczęta i chłopcy

SP
klasa IV-VII

5 zł od
osoby

13 lutego
15.15-16.30

hw-s

piłka nożna dziewczęta i chłopcy

gimnazjum +
szkoły ponadgimnazjalne

5 zł od
osoby

14 lutego
16.30-18.00

BM
ul. Rynek 15

wspólne granie ze Stowarzyszeniem Miłośników Gier
Planszowych KOŚCI

sugerowany wiek
uczestnik. 7 -11 lat

wstęp
wolny

15 lutego
13.00-14.00

hw-s

gry i zabawy dla dziewcząt i chłopców

SP
klasy I-III

5 zł od
osoby

15 lutego
14.00-15.30

hw-s

piłka siatkowa dla dziewcząt i chłopców

SP
klasy IV-VII

5 zł od
osoby

15 lutego
14.00-15.30

hw-s

badminton i tenis stołowy dla dziewcząt i chłopców

gimnazjum +
szkoły ponadgimnazjalne

5 zł od
osoby

15 lutego
15.30-17.00

hw-s

piłka siatkowa dla dziewcząt i chłopców

gimnazjum
+ szkoły
ponadimnazjalne

5 zł od
osoby

15 lutego
15.30-17.00

hw-s

badminton i tenis stołowy dla dziewcząt i chłopców

SP
klasy IV-VII

5 zł od
osoby

15 lutego
16.30-18.00

BM
ul. Rynek 15

wspólne granie ze Stowarzyszeniem Miłośników Gier
Planszowych KOŚCI

sugerowany wiek
uczestników od
12 lat

wstęp
wolny

16 lutego
16.00-18.00

budynek CAK
ul. Wysoka 1

warsztaty deseczkowe z pracownią IK. Zapisy pod
nr tel. 61-8194-649

od 5 lat

30 zł od
osoby

19 lutego
10.00.-12.00

BM
ul. Rynek 15

warsztaty plastyczne, czytelnicze, gry i zabawy

od 7 lat

wstęp
wolny

piłka ręczna dziewczęta i chłopcy

ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2018

MIEJSCE

WYDARZENIE

WIEK
UCZESTNIKA

KOSZT

20 lutego
16.30-17.00

BM
ul. Rynek 15

Zimowa Kraina Książek

od 3 do 5

wstęp
wolny

20 lutego
10.00-11.00

hw-s

piłka koszykowa dziewczęta i chłopcy

SP
Klasa IV-VI

5 zł od
osoby

20 lutego
11.00-12.00

hw-s

piłka koszykowa dziewczęta i chłopcy

SP klasa VII,
gimnazjum oraz
szkoły ponadgim.

5 zł od
osoby

21 lutego ,
16.30-17.00

BM
ul. Rynek 15

Zimowa Kraina Książek

od 3 do 5

wstęp
wolny

21 lutego
10.00-11.30

hw-s

gry i zabawy dla dziewcząt i chłopców

SP
klasa I-IV

5 zł od
osoby

22 lutego
10.00-12.00

budynek CAK,
ul. Wysoka 1

warsztaty deseczkowe z pracownią IK.
Zapisy pod nr tel. 61-8194-649

od 5 lat

30 zł od
osoby

22 lutego
16.30-17.00

BM
ul. Rynek 15

Zimowa Kraina Książek

od 3 do 5

wstęp
wolny

22 lutego
10.00-12.00

hw-s

ultimate frisbee dziewczęta i chłopcy

SP
klasa IV-VIII

5 zł od
osoby

22 lutego
13.30-14.30

hw-s

piłka nożna dziewczęta i chłopcy

SP
klasa I-III

5 zł od
osoby

22 lutego
14.30-15.45

hw-s

piłka nożna dziewczęta i chłopcy

SP
klasa IV- VII

5 zł od
osoby

22 lutego
15.45-17.00

hw-s

piłka nożna dziewczęta i chłopcy

gimnazjum
i szkoły ponadgim.

5 zł od
osoby

23 lutego
10.00-12.00

BM
ul. Rynek 15

warsztaty plastyczne, czytelnicze, gry i zabawy

od 7 do 100

wstęp
wolny

23 lutego:
- I grupa
14.00-15.30
- II grupa
16.00-17.30

budynek
CAK,
ul. Wysoka 1

warsztaty kulinarne – kraina makaronu
Zapisy pod nr. tel 61-8-194-649

od 5 lat

25 zł od
osoby

23 lutego
13.30-14.30

hw-s

gry i zabawy dla dziewcząt
i chłopców

SP
klasy I-III

5 zł od
osoby

23 lutego
14.30-15.45

hw-s

piłka siatkowa dziewczęta
i chłopcy

SP
klasa IV-VII

5 zł od
osoby

23 lutego
14.30-15.45

hw-s

badminton i tenis stołowy dziewczęta i chłopcy

gimnazjum
i szkoły ponadgim.

5 zł od
osoby

23 lutego
15.45-17.00

hw-s

piłka siatkowa dziewczęta
i chłopcy

gimnazjum
i szkoły ponadgim.

5 zł od
osoby

badminton i tenis stołowy dziewczęta i chłopcy

SP
klasa IV-VII

5 zł od
osoby

23 lutego
15.45-17.00

hw-s

LEGENDA:
hala widowiskowo-sportowa,

budynek CAK, ul. Wysoka 1,
Biblioteka Miejska, ul. Rynek,
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informacje

DATA
I GODZINA

Szczegóły pod numerami telefonów:
61-8-194-649
zajęcia odbywające się w Bibliotece Miejskiej,
ul. Rynek 15 oraz w CAK ul. Wysoka 1
539-540-306
zajęcia odbywające się
w hali widowiskowo-sportowej ul. Podgórna 21
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Świąteczne emocje w SP2

OŚWIATA

Ś

więta Bożego Narodzenia budzą w każdym z nas szczególne emocje. Radość, nadzieja, wzruszenie, bliskość – towarzyszą nam przy każdej okazji. Nie inaczej było w naszej szkole!
22 grudnia spotkaliśmy się na nietypowych zajęciach, by
w świątecznej atmosferze przeżywać zbliżające się Boże Narodzenie. Klasy najmłodsze – uczestniczyły w przedstawieniu jasełkowym przygotowanym przez klasę 3a pod czujnym okiem
wychowawczyni – Sławomiry Woźniak i nauczycielek – Katarzyny Marcinkowskiej i Ewy Kanas. Klasy 4 – 6 brały udział w „powszechnym kolędowaniu”. Takiego chóru nie ma nigdzie w okolicy! Kolędy zaśpiewane przez 160 uczniów zabrzmiały po prostu wyśmienicie. W kolędowaniu wzięli również udział soliści:
Ania Chwałczyńska (śpiew), Celina Perek oraz Maja Dobicka
(obie zagrały na fortepianie). Klasy najstarsze, a więc 7. oraz
oddziały gimnazjalne byli świadkami świątecznego przedstawienia w sali Jana Pawła II, przygotowanego przez naszych
najstarszych uczniów pod opieką nauczycielek: Barbary Kokot
i Doroty Aniszewskiej. Klimat, gra aktorska i piękny tekst zrobiły na słuchaczach niezwykłe wrażenie. Oklaskom nie było
końca. Pięknie udekorowana szkoła (konkurs ogłoszony przez
Samorząd Szkolny z nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców SP2), występy uczniów, opłatek, kolędy i serdeczne
życzenia dopełniły ogólny obraz świętowania, spełniając swój

aspekt nie tylko edukacyjny, ale przede wszystkim – wychowawczy. Nie zapomnieliśmy również o naszych Patronach – Powstańcach Wielkopolskich. Pojawiła się w holu szkoły okolicznościowa gazetka oraz flagi. Uczniowie odwiedzili również
grób Juliana Langego na puszczykowskim cmentarzu. Ustawili biało – czerwone kwiaty oraz zapalili symboliczny znicz.

Maciej Kubacki

Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej

informacje

8

stycznia 2018 roku delegacja Klubu Olimpijczyka w Puszczykowie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie uczestniczyła w Noworocznym Spotkaniu Rodziny Olimpijskiej w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie. Honorowymi gośćmi byli
Prezydent Andrzej Duda z małżonką. W spotkaniu wzięli udział
mistrzowie i medaliści olimpijscy kilku pokoleń, ich trenerzy,
działacze sportowi, przedstawiciele Klubów Olimpijczyka,
przedstawiciele świata polityki, kultury, nauki, medycyny i biznesu. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, minister sportu
i turystyki Witold Bańka oraz Prezydent Andrzej Duda. Zgodnie
z wieloletnim zwyczajem Polski Komitet Olimpijski wręczeniem
okolicznościowych statuetek za wspieranie jego działalności
w roku 2017 podziękował swoim sponsorom i partnerom. Prezesi 13 polskich związków sportowych, których zawodnicy zanotowali w roku 2017 największe sukcesy, odebrali przyznane
im przez PKOL okolicznościowe statuetki. Podczas uroczystości

odbyło się również wręczenie Wielkich Honorowych Nagród
Sportowych PKOL im. Piotra Nurowskiego. Ich zdobywcami za
rok 2017 zostali: żeglarskie mistrzynie świata w klasie 470 –
Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek Gliszczyńska, ich trener
Zdzisław Staniul oraz reprezentacja Polski w piłce nożnej, która
w ubiegłym roku wywalczyła awans do finałów Mundialu w Rosji. Doroczne Nagrody Nadziei Olimpijskich odebrali: kajakarki
AZS AWF Katowice – Justyna Iskrzycka i Paulina Paszek (z trenerem Piotrem Pisulą) oraz pływak UKS G-8 Warszawa-Bielany
–- Kacper Stokowski (z trenerem Pawłem Wołkowem). Życzenia
sukcesów na południowokoreańskich obiektach sportowych
przekazał polskim sportowcom ambasador tego kraju w Polsce
- Choi Sung Joo. Spotkanie umilił występ międzynarodowego
kwartetu smyczkowego, który przybliżył nam tradycyjne, koreańskie melodie, co było nawiązaniem do zbliżających się igrzysk
w Pyeongchang.

Izabela Kasprzyk/
Klub Olimpijczyka Puszczykowo

ogólnopolskie spotkanie
opłatkowe racot 2018
13 stycznia odbyło się XXVIII Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny
Sportowej w Racocie. Uroczystość rozpoczęła msza święta pod
przewodnictwem ks. abp. Stanisława Gądeckiego. Podczas
spotkania głos zabrali m.in. Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła i prezes SKS "Jantar" Wojciech Ziemniak. W imieniu sportowców wystąpił ks. Paweł Łukaszka. Uroczystość umiliły Jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły w Racocie oraz wspólne odśpiewanie kolęd.

Izabela Kasprzyk/
Klub Olimpijczyka Puszczykowo
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XXVI finał WOŚP w Puszczykowie!

D

W tym roku zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla wyrównywania szans w leczeniu noworodków.
26 wspaniałych wolontariuszy i wolontariuszek wyruszyło z samego rana na ulice Puszczykowa, by swoimi uśmiechami
i czerwonymi serduszkami obdarowywać wszystkich, którzy
chcieli wesprzeć akcję. Od godziny 13.00 można było wziąć
udział w „licytacjach” przedmiotów przekazanych przez darczyńców z Puszczykowa. Tego dnia zebraliśmy w sumie
32.636 zł, kolejny raz bijąc własny rekord.
Finał WOŚP w tym roku odbył się w hali widowiskowo
-sportowej, dzięki czemu nie zabrakło miejsca dla nikogo, kto
tego dnia chciał się do nas przyłączyć. Jak co roku z niecierpliwością czekaliśmy na występy tancerzy – uczestników zajęć
prowadzonych przez Adriana Rzetelskiego, Margot Lampę
-Słabosz oraz przedszkolaków z przedszkola „Chatka Kubusia
Puchatka”. Były to pokazy pełne niezwykłych umiejętności
dzieci i młodzieży, wspaniałej choreografii i pomysłowych kostiumów. 26. finał WOŚP umilili nam grą na pianinie uczniowie Gabrieli Bukowy. Pod czujnym okiem swojej nauczycielki,
młodzi muzycy zaprezentowali nam utwory muzyki klasycznej, popularnej i filmowej.
Cały dzień towarzyszyli nam członkowie puszczykowskich
stowarzyszeń, firm i nie tylko, którzy przygotowali dla mieszkańców wiele atrakcji. Byli z nami członkowie Puszczykowskiego Klubu Kostki Rubika, Włóczka w Mniejszym Mieście,
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych „KOŚCI”, Pracownia IK Izabeli Cie-

rzyńskiej. Nie zabrakło Morsów z Puszczykowa, którzy już od
rana morsowali z WOŚP-em. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Puszczykowa przygotowali pokaz pierwszej pomocy
oraz ratownictwa. W odegranej scence zademonstrowano
bardzo dokładnie moment zgłaszania wypadku operatorowi
ratunkowego numeru 112. Policjanci z puszczykowskiej komendy pokazywali, w jaki sposób pobiera się odciski placów.
Natomiast w „Sportotece” można było wziąć udział w treningu pełnym radosnych podskoków na trampolinach. Ci, którzy
nie mogli doczekać się niedzielnego finału, już w sobotę
13 stycznia wzięli udział w warsztatach architektonicznych
prowadzonych przez Renatę Szymańską.
Tego dnia zabawa służyła szczytnemu celowi, więc występy i atrakcje przygotowane w hali przeplatane były „licytacjami” prowadzonymi przez Martynę Rubinowską. Pośród licytowanych przedmiotów znalazły się zabawki dla dzieci, piękne
kwiaty, tort, pierniczki w kształcie WOŚP-owych serc, odzież
i dodatki, bony na zakupy i usługi, a także wiele innych fantastycznych podarków ufundowanych przez mieszkańców, sklepy, stowarzyszenia i firmy działające na terenie naszego miasta.
26. finał WOŚP w Puszczykowie zakończył koncert trzech
zespołów rockowych. Grass Machine, Babajaga oraz Bilokacja
zagrali dla publiczności autorskie utwory ze świetną muzyką
i znakomitymi tekstami.
Dziękujemy wszystkim za otwarte serca i zaangażowanie.
Serdecznie dziękujemy sponsorom i darczyńcom za wsparcie.

BM CAK

Darczyńcy i przyjaciele 26. Finału WOŚP:
Burmistrz Miasta Puszczykowa
Andrzej Balcerek
Komendant Policji
w Puszczykowie
Małgorzata Trzybińska
Ochotnicza Straż
Pożarna Puszczykowo
Komendant Straży
Miejskiej w Puszczykowie
Dariusz Borowski
Zakład Robót Drogowych
Marek Dachtera
„Społem” Powszechna
Spółdzielnia Spożywców
w Puszczykowie
BJB Piekarnia Cukiernia
Jacek Błaszkowiak
Neopunkt Tomasz Potocki
Arturo Sp. z o.o.
Artur Gawroński
Folios PAK Państwo Iwona
i Paweł Szóstak
Hotel WIELSPIN
Apteka Św. Kamila
Apteka Alchemia

Komputronik Salon Firmowy
w Puszczykowie
Pychotka Dorota Libera
Sushi Bar Katei
Merloteka Eliza i Leszek
Kempińscy
F.H. „Dana” E.L. Kempińscy
Aqua Service Dystrybucja S.C.
J&J Kruszka
HOTelarnia & SPAlarnia
Tea Club – Klub Herbaty
Puszczykowo
Kwiaciarnia Maricler Państwo
Maria i Michał Bukowscy
„Nasza kwiaciarnia”
A. Janiszczak i T. Plenzler
Studio Urody Czerwona
Szminka
Studio Fotografii
Matka Aparatka
Butik Laamoda Fashion
Salon Manicure & Pedicure
Mani Mani
Centrum Zoologiczne
Puszczyk Beata Kasztelan

Księgarnia „Czytelnia”
"Świat Mody" Barbara
Olejniczak
Lingerie Agata Bukowska
Kleks – Sklep z zabawkami
i art. szkolnymi
E.T. Krzyżaniak Artykuły
elektryczne w Puszczykowo
Klaiber M., Nowak K.
Sprzedaż art. Metalowych
Esencja Wina i Alkohole
Dominik Kaczmarek,
Krzysztof Budych
Mosińska Kolej Drezynowa
Pizzeria Wzgórze Smaków
Stowarzyszenie Miłośników
Gier Planszowych KOŚCI
Klub Kostki Rubika
Yanlab Polska (fotobudka)
Puszczykowo Morsuje
SPORTOTEKA Ośrodek
Sportowo-Rekreacyjny
Ala Brączkowska
Puszczykowskie
Towarzystwo Sportowe

Państwo Karina i Gunnar
Iversen
Hanna Nowak
Justyna Schubring-Tężycka
Marta Matuszewska-Sufryd
Agnieszka Ostrowska
Izabela Cierzyńska
Pracownia IK
Edward Pasler
RS Architektura Renata
Szymańska - Obidzińska
Magdalena Kot Simonicz
Justyna Wujewska
Niepubliczne Przedszkole
„Chatka Kubusia Puchatka”
Gabriela Bukowy
Margot Lampa-Słabosz
„Tańcząca Lampa”
Adrian Rzetelski
Zespoły:
Babajaga;
Bilokacja;
Grass Machine.

Dziękujemy Wszystkim anonimowym darczyńcom. Cieszymy się niezmiernie, że nasze zaproszenie
do wspólnej zabawy spotkało się z tak ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców i gości.
Dziękujemy wszystkim z całego serca za zaangażowanie. Sie ma!!!!
Puszczykowski Sztab XXVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2018
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informacje

o tradycji i zwyczajów noworocznych mieszkańcy Puszczykowa mogą dopisać sobie jeszcze jeden –
bicie rekordu zebranych pieniędzy podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

informacje

informacje
fot. Ala Brączkowska

Więcej zdjęć: facebook.com/Biblioteka-Miejska-Centrum-Animacji-Kultury-w-Puszczykowie

WOLONTARIUSZE XXVI FINAŁU WOŚP
Martyna Bogdanowska
Adam Bojarski
Olga Cechmanowicz
Gabriela Dymarska
Joanna Frąckowiak

14

Joanna Gasik
Nicole Huderek
Aleksandra Ignaszewska
Anna Józefowicz
Marta Kołtoniak

Marianna Kosmowska
Wiktoria Kubicka
Marianna Kubicka
Małgorzata Ludwiczak
Iga Miśkiewicz

Oliwia Nowicka
Maja Rybczyńska
Maria Sroka
Hanna Sroka
Jędrzej Sroka

OPIEKA WOLONTARIATU
Zuzanna Standar
Katarzyna Witczak
Krystyna Szwed
Rozalia Huderek
Kaja Szwed
Katarzyna Maciejewska
Daniel Wietrzyński
Aleksandra Wietrzyńska

ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2018

Ewa Budzyńska
Beata Markowska
Violetta Rybczyńska
Joanna Sroka

ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2018

Katarzyna Szwed
Katarzyna Świniarska
Anna Zoll

LICZENIE PIENIĘDZY
Róża Grześkowiak
Janina Klarzyńska
Ewa Mika

PROWADZENIE IMPREZY
Martyna Rubinowska

15

BUDYNEK CAK
UL. WYSOKA 1

koszt zajęć 25 zł od osoby
minimalny wiek uczestnika 5 lat

KULTURA

obowiązują zapisy pod nr tel. 61-8-194-649
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Chatka puchatka przedszkolem roku 2017

K

Otrzymaną nagrodę dedykujemy Panu Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi i wszystkim Radnym Miasta Puszczykowa
w podziękowaniu za zaufanie oraz możliwość ciągłego rozwoju.
W 2010 roku rozpoczęliśmy działania na niwie oświaty i wychowania w Puszczykowie uruchamiając przedszkole na
ul. Jarosławskiej. Po dwóch latach działalności okazało się, że
brakuje miejsc, co przyjeliśmy z wielkim entuzjazmem.
W 2012 roku włodarze Miasta powierzyli nam w dzierżawę
budynek na ul. Niepodległosci 14 z przeznaczeniem na działalność wychowania przedszkolnego. Rozpoczęliśmy w tym czasie
realizację projektu unijnego „W Przedszkolu Kubusia uśmiechnięta dzieci buzia". Poszerzyliśmy ofertę o zajęcia sportowe;
naukę pływania, jazdę na nartach i grę w tenisa.
W roku 2017 rodzice dzieci 6-letnich zdecydowali się pozostawić dzieci w zerówce przedszkolnej. To dla nas ogromny
zaszczyt, ale też zobowiązanie. Musieliśmy bowiem stworzyć
takie warunki, by dzieci opuszczajace zerówkę były doskonale
przygotowane do nauki w klasie pierwszej. Brakowało nam
jednej sali, by pomieścić wszystkie dzieci. Mimo przeciwności
i obaw we wrześniu 2017 r. otrzymaliśmy od włodarzy miasta
Puszczykowa dowód na to, iż losy najmłodszych mieszkańców
są dla nich ważne, a poziom edukacji tych dzieci najważniejszy.
Decyzja o wpisie do ewidencji jednostek oświatowech lokalu
przy ul. Kasprowicza 4 umożliwiła uruchomienie oddziału zerówkowego. Zerówki w tym miejscu to realizacja podstawy
programowej w pięknej nowej przeszklonej sali. Wyposażonej
w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Bliskość szkoły

oświata

apituła Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej kolejny raz nagrodziła przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka" prowadzone przez Katarzynę, Krzysztofa i Zofię Przybylskich godłem PRZEDSZKOLE ROKU 2017.

podstawowej to możliwość współpracy najmłodszych z kolegami z „podstawówki". Z pewnością ułatwi to lepszy start naszym dzieciom w następnym etapie edukacji.
Certyfikat PRZEDSZKOLE ROKU 2017 jest gwarancją wysokiej jakości oferty, którą proponujemy naszym wychowankom.
Motywuje nas do ciągłego rozwoju. Toteż po raz kolejny staramy się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Tym razem oferta
ma dotyczyś edukacji włączającej. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie kolejne 25 dzieci przez 12 miesięcy zostane objętych edukacją finansowaną z otrzymanych srodków bez
dodatkowego obciążenia dla rodziców i Miasta .
W Nowym, 2018 roku życzymy wszystkim optymizmu, radości, szczęścia i powodzenia. Niech w nadchodzącym roku
2018 spełnią się Wasze wszystkie marzenia.

Katarzyna Przybylska

Koncert Arki Noego

W
NA MONODRAM W WYKONANIU

ZBIGNIEWA WALERYSIA

niedzielę, 21 stycznia w naszej nowej hali widowiskowosportowej zagościli kolejni muzycy. Tym razem, z myślą
o najmłodszych melomanach, zaproszony został zespół Arka
Noego. Wykonawcy przygotowali dla nas koncert kolędowo –
noworoczny. Publiczność świetnie bawiła się podczas koncertu
oddając się świątecznej, radosnej atmosferze.
BM CAK
							

JA JESTEM ŻYD Z WESELA
kultura

/Wg Romana Brandstaettera/

16.02/piątek/2018 r. godz. 18.00
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUSZCZYKOWIE
WEJŚCIE OD UL. POZNAŃSKIEJ
SALA KONFERENCYJNA
BILETY WSTĘPU W CENIE 10 ZŁ OD OSOBY
DOSTĘPNE W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ
Organizator: Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie
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SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE W CZARODZIEJSKIM ZAMKU!

18

OŚWIATA

grudnia 2017 r. w Przedszkolu Publicznym Czarodziejski
Zamek w Puszczykowie odbyło się spotkanie mikołajkowe. Naszą wyjątkową uroczystość uświetnili swą obecnością
Burmistrz Andrzej Balcerek, Danuta Mankiewicz – dyrektor
Biblioteki Miejskiej i Katarzyna Świniarska – Urząd Miasta
(oświata) oraz nasze kochane dzieci – przedszkolaki i maleństwa z nowo powstałego żłobka wraz z całymi rodzinami. W wykonaniu naszych podopiecznych obejrzeliśmy pokaz taneczny
oraz przepiękne przedstawienie jasełkowe pt.: „Rodzinna Wieczerza”, podczas którego dzieci zaprezentowały swe talenty
recytatorskie i muzyczne, znajomość języka angielskiego oraz
wspaniałe stroje. W tym roku święty Mikołaj hojnie obdarował
wszystkie dzieci oraz przybyłych gości. Nie zabrakło też wspólnego kolędowania, dzielenia się opłatkiem i poczęstunku przy

wigilijnym stole z pysznymi potrawami przygotowanymi w naszym przedszkolu. Mając w pamięci magiczną i ciepłą atmosferę towarzyszącą temu spotkaniu, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym gościom za wspólne świętowanie. Jednocześnie, składamy wszystkim mieszkańcom Puszczykowa życzenia wszelkiej pomyślności w nowym roku 2018.
Niech w naszych rodzinach panuje spokój, dobrobyt i prawdziwa radość! Niech nigdy nie zabraknie nam pomysłów i energii
do tworzenia szczęśliwszego świata dla naszych dzieci. Najmłodsze dzieci i ich rodziców bardzo serdecznie zapraszamy do
rozpoczęcia przedszkolnej przygody w Przedszkolu Publicznym
Czarodziejski Zamek oraz w naszym żłobku! Więcej informacji
pod numerem telefonu: 666-335-330.

Aleksandra Kilian

jasełka w dwójce

22

grudnia 2017 roku cała nasza szkoła mogła uczestniczyć
w przepięknym przedstawieniu jasełkowym. Narodziny
Dzieciątka Bożego wszystkim uczniom i nauczycielom przedstawili dzieci najmłodszych klas oraz uczniowie klas gimnazjalnych, pod kierunkiem sióstr zakonnych, uczących w naszej
szkole – siostry Maristelli i siostry Jony. W przedstawieniu wystąpił również dziecięcy chór kościelny. Jasełka pod tytułem
„Próba wiary” były niezwykłym widowiskiem, niczym prawdziwy teatr, z udziałem najlepszych aktorów – uczniów naszej
szkoły. Przedstawienie z narodzin Pana przeplatane były trze-

ma tańcami aniołów, w których role wcieliły się dziewczynki
z klas najmłodszych edukacji wczesnoszkolnej oraz gimnazjalistki. Zaprezentowały one taniec „Aniołowie Biali”, „Różaniec”,
a dokładnie jego Tajemnice Radosne oraz trzeci pt: „Walka
duchowa”. Wszystkim bardzo podobał się wyreżyserowany
przez siostry spektakl teatralny, ukazujący narodziny Pana Jezusa. Oklaskom nie było końca. Dziękujemy za piękne wprowadzenie nas w ten cudowny czas – czas radości i miłości, jaką
niesie narodzone Dziecię Boże. Uczniom życzymy dalszych
sukcesów i rozwijania talentu aktorskiego.

Agnieszka Sibilak
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Rok 2017 najstarsi seniorzy Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Puszczykowie pożegnali, uczestnicząc
w corocznym spotkaniu opłatkowym w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
W spotkaniu uczestniczyło 70 osób. Wśród zaproszonych
gości przybyli: przewodnicząca Rady Miasta – Małgorzata Hempowicz, Burmistrz Miasta – Andrzej Balcerek, Katarzyna Nowak
-Śronek z Referatu Promocji Miasta, Karol Majewski – kierownik MOPS-u oraz Tomasz Potocki – radny i nasz sponsor właściciel sklepu AGD/RTV – Neopunkt w Mosinie.
Na wstępie Przewodnicząca Zarządu Związku, Danuta Janaszek gorąco przywitała naszych seniorów oraz przybyłych gości.
Z gorącymi życzeniami dla najstarszych seniorów i jubilatów, wystąpił również Burmistrz Miasta i Przewodnicząca Rady Miasta.
Atmosfera wśród uczestników była ciepła i prawdziwie wigilijna. Jubilatom, którzy w roku 2017 ukończyli 80 i 90 lat wręczono kwiaty, złożono życzenia i radośnie odśpiewano tradycyjne
„Sto lat!”. Szczęśliwą 90-latką była Halina Gawrońska. Wszyscy
życzymy pani Halinie wszystkiego, co się szczęściem zwie…
Kulminacyjnym i najdłuższym punktem spotkania było łamanie
się opłatkiem i składaniem sobie nawzajem najlepszych życzeń.
Wymianą życzeń i uściskom każdego z każdym nie było końca…
Do śpiewania kolęd nie trzeba było nikogo zachęcać. Gospodarze podali nam smaczny, prawdziwie wigilijny posiłek. Na deser
kawa i jak zwykle sponsorowane przez właściciela puszczykowskiej cukierni, Jacka Błaszkowiaka, pyszne ciasta i pierniczki.
Spotkania opłatkowe dla członków w wieku 80+, corocznie
organizowane przez Zarząd Oddz. PZERiI w Puszczykowie są
możliwe dzięki dotacjom Burmistrza Miasta w ramach konkursu
na zadania publiczne oraz funduszom własnym Związku. Dotacja Urzędu pokryła koszt spotkania w 71%. Bardzo dziękujemy.
Spotkanie opłatkowe było ostatnim wydarzeniem zorganizowanym dla swoich członków przez Zarząd Oddz. PZERiI

w Puszczykowie w jego 5-cio letniej kadencji.
Wybory nowego składu Zarządu PZERiI odbędą się 11 kwietnia 2018 r. Miejsce i czas podamy w kolejnym numerze „Echa
Puszczykowa”.
Już teraz apelujemy do naszych członków o uczestnictwo
w wyborach. Apelujemy o możliwie pełną frekwencję. Od nas
wyborców będzie zależało, jak funkcjonować będzie nowy Zarząd w kadencji 2018-2022. Jak będą organizowane spotkania,
wycieczki, wyjazdy i inne wydarzenia, z myślą o nas, emerytach
i rencistach. Apelujemy do najmłodszej grupy emerytów, członków związku, aby spróbowali własnych sił w działalności społecznej w nowej kadencji Zarządu. „Starej Gwardii” – w obecnej
kadencji (2013-2018) przybyło lat, a ubyło sił…
Odchodzący członkowie Zarządu oferują maksymalną pomoc nowicjuszom we wdrażaniu się w nowe obowiązki. Zapewniamy, że praca społeczna w Zarządzie naszego Związku, obok
wyzwań, daje ogromną satysfakcję, kiedy widzi się uśmiechnięte i zadowolone twarze naszych seniorów z udanych spotkań
integracyjnych, wyjazdów rehabilitacyjnych czy kulturalnych.
Zapraszamy.

Nina Kubzdela/Sekretarz Zarządu

KOMUNIKATY PZERiI
Plan wyjazdów kulturalnych, rehabilitacyjnych, wycieczek,
spotkań integracyjnych emerytów PZERiI w Puszczykowie na
rok 2018
1. Spotkania „Przy kawie” w Klubie Seniora w godz.
15:30–17:00 w pierwsze środy miesiąca: 7 lutego, 7 marca,
9 maja, 6 czerwca, 5 września, 3 października.
2. Wybory nowego Zarządu PZERiI w Puszczykowie. Termin: 11 kwietnia 2018 r. Miejsce i czas podamy w Komunikacie
w lutym br.
3. Wyjazd rehabilitacyjny do Sarbinowa, „Bursztynowy
Brzeg”. Pobyt: 21-31 maja 2018 r. – 40 osób. Zapisy i pierwsza
wpłata: 21 marca 2018 r. Druga wpłata: 25 kwietnia 2018 r.

4. Wyjazd rehabilitacyjny do Uzdrowiska Dąbki, „Dom Maria”
Pobyt: 25 sierpnia do 1 września 2018 r. – 40 osób. Zapisy
i pierwsza wpłata: 27 czerwca 2018 r. Druga wpłata: 8 sierpnia
2018 r.
5. Trzy wyjazdy kulturalne dla 150 osób.
Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów zostaną umieszczone w odpowiednim czasie w „Echu Puszczykowa”, na stronie
internetowej Urzędu Miasta. Można otrzymać je także telefonicznie, w każdą środę, w Klubie Seniora w godz. 15:30-17:00.
6. Zapisy i wpłaty na wyjazdy w Klubie Seniora w środy,
godz. 15:00-17:00
7. Przerwa urlopowa od 4 lipca do 7 sierpnia 2018 r.

SPRAWDŹ DATĘ WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO
Sprawdź swój dowód osobisty, bo jeśli stracił ważność, to
możesz mieć kłopoty. Bez aktualnego dokumentu nie załatwimy nic w banku i nic nie kupimy na kredyt, a wyrobienie nowego dowodu może trwać nawet cztery tygodnie. Niewielu z nas
pamięta, że plastikowe dowody osobiste, które otrzymaliśmy
przed laty, mają swoją datę ważności. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnej gminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jego wydanie trwa od 3 do
4 tygodni, więc warto zawczasu pamiętać o wymianie.
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Termin ważności znajduje się w prawym dolnym rogu
dowodu osobistego. Dowody osobiste posiadające w miejscu daty ważności wpis „nieoznaczona” nie podlegają wymianie. W nowych dowodach nie ma podanego adresu zameldowanie, koloru
oczu, wzrostu oraz podpisu
posiadacza.
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Smog – jak sobie z nim poradzić

C

informacje

zy smog w Puszczykowie jest problemem? Dla części z nas tak. Aby o tym porozmawiać, spotkaliśmy
się w gronie kilkunastu osób, mieszkańców Puszczykowa na początku grudnia. Na spotkanie przyszły
osoby, które na facebookowym forum Puszczykowo przeczytały mój apel, by spotkać się i porozmawiać,
co możemy zrobić z tym problemem. Oto nasze wnioski.

Śmierdzi? Zimą zawsze śmierdzi.
„Śmierdzi? Zimą, gdy się pali w piecu zawsze śmierdzi” – takie
wypowiedzi można znaleźć na forach internetowych, gdzie toczą
się rozmowy o tym, czy złej jakości węgiel i wysokie stężenie pyłów PM2,5 i PM10 wpływa na nasze zdrowie. „Panie, na coś trzeba umrzeć”, „A co papierosy nie są szkodliwe?” Czy takie opinie są
prawdziwe? Dla osób, które je wypowiadają na pewno są prawdziwe. Ale czy w świetle wiedzy medycznej i badań naukowych
tak rzeczywiście jest? Co ma największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza? Jaki wpływ na nasze zdrowie mają pyły powstające
przy spalaniu niskiej jakości węgla, drewna w kominku oraz plastików i odpadów? Wspólnie uznaliśmy, że naszym pierwszym działaniem będzie edukacja. Zdecydowaliśmy zapytać mieszkających
w Puszczykowie lekarzy jaki – według ich wiedzy medycznej – jest
wpływ wdychania pyłów na nasze zdrowie. W informatorze przeczytacie artykuł dra n. med. Dariusza Krupy.
Naszym pierwszym działaniem będzie prowadzenie akcji edukacyjnej. Być może wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jak zabójcze jest dla nas powietrze wypełnione pyłami PM2,5 i PM10.
Ta niewiedza może wynikać, z tego, że zawsze paliliśmy w piecach
węglowych i spalaliśmy odpady. Nikt wcześniej nie mówił nam
o szkodliwości zanieczyszczonego powietrza. Będziemy prowadzić akcję edukacyjną dzieląc się wiedzą na ten temat.
Jeśli posiadasz wiedzę w tym temacie dołącz do nas. Bardzo
potrzebujemy ludzi, którzy wezmą udział w budowaniu świadomości wszystkich mieszkańców, jaki problem stanowi zanieczyszczone powietrze, co jest przyczyną zanieczyszczenia powietrza
i jak walczyć z zanieczyszczonym powietrzem.
Kto tutaj tak smrodzi?
Wystarczy jeden dom, w którym rozpala się w starym piecu węglowym niskiej jakości węglem, by cała ulica lub nawet część Puszczykowa była pokryta gęstym, gryzącym dymem. Nie wiemy, dlaczego część mieszkańców jest gotowa zatruwać powietrze wokół
siebie i tym samym innych. Czy wynika to z beztroski i nieświadomości zagrożeń? Być może nie zdają sobie sprawy, jak bardzo innym przeszkadza zadymione powietrze? Być może przyczyną są
względy ekonomiczne – brak pieniędzy na wymianę pieca lub po
prostu lenistwo – nie chce mi się wymieniać instalacji? Zdecydowaliśmy, że postaramy się zidentyfikować domy, w których piece
wytwarzają najwięcej dymu i dotrzeć do ich mieszkańców, by
o tym porozmawiać. Sprawa jest delikatna. Na tym etapie naszą
intencją jest, by zrozumieć powody, takiego postępowania, ale
aby zrozumieć musimy zacząć o tym rozmawiać. To najtrudniejsza
część naszego działania. Zastanawiamy się, jak identyfikować takie domy/rodziny. Jak do tych osób docierać? Jak rozmawiać, by
zrozumieć? I jak zaplanować właściwe działania wspólnie z tymi
osobami. Potrzebujemy osób, które chciałby nas wesprzeć w tym
działaniu. Szczególnie potrzebujemy osób, które mogą poświęcić
część swojego czasu na społeczne działanie w tym zakresie. Bez

dobrego zrozumienia problemu i właściwych działań nie poradzi
my sobie z tym problemem.
Czas na wymianę pieca.
Czujemy, że bez wsparcia lokalnej społeczności wymiana pieców
dla wielu może być zbyt trudna. To czas, by radni uchwalili dotację
na działania, które będą wspierały osoby o ograniczonych możliwościach finansowych. Dopiero jednak działania, o których napisałem wcześniej pokażą nam, jakiego typu dotacje są potrzebne
i jak powinny zostać zaplanowane, by spełniły swoje zadanie.
Wierzymy, że akcja edukacyjna spowoduje, że decyzja o uchwaleniu dotacji będzie miała wsparcie przeważającej części mieszkańców.
Osobiście chciałbym, by miasto wydało znaczące środki (raczej
2 mln niż 20 tys. PLN) na wsparcie kompleksowego programu
wymiany pieców w całym mieście i by Puszczykowo stało się
pierwszym miastem w Polsce wolnym od smogu. Wyobrażam
sobie, że to byłoby lepsze działanie niż wydawanie pieniędzy na
promocję miasta. Doprowadzenie do takiej sytuacji byłoby najlepszą promocją naszego miasta w całej Polsce. Nie unikniemy smogu w całości, choćby ze względu na sąsiedztwo okolicznym gmin,
ale możemy zredukować jego ilość do takiego poziomu, by wieczorem można było biegać i spacerować. A przed spaniem otworzyć okno i cieszyć się świeżym powietrzem.
Postanowiliśmy, że chcemy działać „w realu”. Spotykać się i rozmawiać – bo tak lepiej można się zrozumieć, a następnie planować działania i je podejmować. Gdy rozmawiałem o naszych działaniach z Burmistrzem Andrzejem Balcerkiem – powiedział mi:
„Bardzo wspieram wasze działanie, zaproście mnie na kolejne
spotkanie, będę się z wami zastanawiał, jak poradzić sobie ze
smogiem w Puszczykowie.”
Cieszy mnie, że prawie wszystkie osoby, z którymi się skontaktowaliśmy zadeklarowały wsparcie dla naszej inicjatywy. Kto chciałby
dołączyć do nas? Bardzo was potrzebujemy, bo im więcej osób zaangażuje się w działanie, tym więcej będziemy mogli osiągnąć.
Na razie najlepiej skontaktować się bezpośrednio ze mną. Ja
koordynuję wymianę informacji i nasze działania:
piotr.plociennik@post.pl. Za jakiś zadbamy o to, by mieć lepsze
kanały komunikacji niż mail. Może już w przyszłym miesiącu.

Piotr Płóciennik
ODESZLI

Schwartz Tadeusz
Klawiter Tomasz
Przybylska Irena
Walkowiak Józef
Wąsowska Czesława
Brych Genowefa
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data ur.
15 IX 1939
15 XI 1968
10 XII 1938
10 II 1941
6 XI 1924
19 IX 1923

data zg.
8 XII 2017
11 XII 2017
15 XII 2017
23 XII 2017
28 XII 2017
30 XII 2017

Wągrowiecka Alina
Kopaszewski Mieczysław
Kaczmarek Kazimiera
Weinert Anna
Śliwińska Władysława

data ur.
14 I 1911
19 XII 1943
12 I 1935
29 VI 1969
13 XII 1947

data zg.
5 I 2018
7 I 2018
10 I 2018
10 I 2018
12 I 2018
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Hu hu ha! Zima w KLUBIE PUSZCZA nie jest zła!

J

W tym roku nasze jesienne i zimowe zajęcia w KLUBIE PUSZCZA związane były przede wszystkim z kolejnymi modułami
projektu „wPUSZCZAmy kulturę do PUSZCZY” prowadzonego
przez Fundację ReStart i dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
„Kultura Dostępna.” Byliśmy bardzo zajęci przygotowaniami
i finałowymi przedstawieniami naszych prac, rozpoczętych
w trakcie wakacyjnych warsztatów oraz relaksem na wycieczkach rodzinnych.
Jeszcze w październiku wybraliśmy się na wycieczkę rodzinną do Muzeum Narodowego w Poznaniu na wystawę obrazów.
Oprócz tradycyjnego zwiedzania oraz zapoznania się z zasadami panującymi podczas wizyty w takich miejscach, wzięliśmy
udział w przygotowanych dla nas warsztatach. Każdy z uczestników wycieczki wcielił się w prawdziwego poszukiwacza dzieł
sztuki. Naszym zadaniem było odnalezienie, na podstawie wycinków obrazów, ich tytułów oraz nazwisk autorów. Zabawy
przy tym było, co nie miara! Naszym ostatnim rodzinnym wyjazdem była wycieczka do Muzeum Animacji w Poznaniu, na
spektakl pt. „Czerwony kapturek.”
Znaleźliśmy także czas, aby przygotować i dopracować rozpoczęte w czasie wakacji przedstawienie kukiełkowe na podstawie wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy. Spektakl przygotowaliśmy z myślą o naszych sąsiadach – dzieciach z Przedszkola nr 1. Wybraliśmy się do nich pełni energii, przygotowani na
5 z plusem! Jednak i tam odrobiliśmy lekcję, jaką dają trema
i pośpiech.
Innym razem wybraliśmy się na tradycyjny już spacer na
Puszczykowski cmentarz. Odwiedziliśmy groby naszych bliskich
oraz znanych i ważnych osób mających wpływ na historię Puszczykowa. Rozmawialiśmy także na temat polskich tradycji i obrzędów związanych ze świętem zmarłych oraz dziadów i Halloween. Jedno popołudnie spędziliśmy na przebieraniu się i malowaniu naszych twarzy. Wyglądaliśmy naprawdę strasznie!

Porozmawialiśmy przy tej okazji na temat tego, co jest fajne
a co nie, w obchodach Halloween i jak je obchodzić, żeby psikusy były tylko psikusami, a nie skończyły się nieprzyjemnymi
konsekwencjami.
Ogromnym zaszczytem i wydarzeniem było dla nas wystąpienie przed liczną publicznością i na dużej scenie w sali Jana
Pawła II w kościele pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca
NMP. Podczas obchodów Światowego Dnia Seniora 8 listopada
wystawiliśmy sztukę na podstawie baśni maltańskiej pt. „Kraina trzech krzywych cytryn.” Mieliśmy tremę, z którą już trochę
poznaliśmy się wcześniej, ale dzięki solidnemu przygotowaniu
wypadliśmy znakomicie. Dały nam o tym znać gromkie brawa
publiczności. Przygotowania do spektaklu nie były łatwe, ponieważ odbywały się równolegle z przygotowaniami do dwóch
wernisaży naszych prac, wykonanych podczas wakacyjnych
warsztatów fotograficznych i plastycznych. Wystawy (fotograficzna pt. „Emocje” i plastyczna pt. „W jesiennej Puszczy”) zobaczyć można było w holu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie. Innym razem na nasze przedstawienie
zaprosiliśmy mieszkańców Puszczykowa i nasze rodziny do
naszej świetlicy. Gościliśmy ich również podczas odczytu bajek
i baśni. Czytali mali i duzi, bajki i baśnie bardziej i mniej znane.
Jednak największą atrakcją było czytanie naszych autorskich
historii- bajek, które napisaliśmy i złożyliśmy w książki.
Nasz tegoroczny projekt „wPUSZCZAmy kulturę do Puszczy”
zakończył się wydarzeniem przedstawiającym efekty naszej
pracy podczas warsztatów muzycznych. Ostatni raz zaprosiliśmy mieszkańców miasta oraz nasze rodziny, żeby wspólnie
obejrzeć wykonany przez nas film muzyczny.
Zajęcia w 2017 roku zamknęliśmy naszą tradycyjną wigilią.
Jak zwykle zasiedliśmy do wspólnej kolacji, podczas której podsumowaliśmy wszystkie nasze dokonania całoroczne. Odpakowaliśmy także wymarzone prezenty od Gwiazdora.
Tym akcentem kończymy 8 rok działalności KLUBU PUSZCZA.

Justyna Walkowiak/specjalista socjoterapii

POŻEGNAJ SIĘ Z FOLIÓWKAMI!

W

iększość z Państwa na pewno zdaje
sobie sprawę, że od 1 stycznia do toreb foliowych przy kasach w sklepach została naliczona opłata recyklingowa. Teoretycznie ma to ograniczyć ilość zużywanych
toreb foliowych i bardzo na to liczymy.
Zdajemy sobie jednak sprawę, jak trudno
jest zmienić swoje przyzwyczajenia. Licząc
na to, że uda nam się Państwa przekonać,
przytaczamy kilka faktów na temat popularnych foliówek:
– średni czas użycia foliówki to jedynie 25
minut
– całkowity rozkład plastikowej torby trwa
nawet 500 lat
– rocznie przez foliówki umiera na świecie
2 miliony zwierząt (zaplątane ptaki, stworzenia morskie i inne)
– statystyczny Polak zużywa nawet 500 foliówek rocznie (to 125 zł wydanych na same foliówki)

ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2018

– co minutę w Europie wyrzuca się 190 tys. foliówek
– jedynie 7% foliówek trafia w UE do recyklingu
– wiele z nich wciąż jest spalanych wraz ze śmieciami w gospodarstwach domowych, a uwolnione
w ten sposób dioksyny są 10 tys. razy bardziej trujące niż cyjanek potasowy (wywołują nowotwory,
zaburzenia hormonalne i immunologiczne).
Co roku 23 stycznia obchodzony jest Dzień
Bez Opakowań Foliowych. Być może to właśnie
ten dzień ktoś wybrał, by zacząć wyrabiać w sobie nowy nawyk zabierania na zakupy toreb wielorazowego użytku? Aby również tych niezdecydowanych do tego zachęcić, w dniach 9 i 10 lutego będziemy rozdawać w Centrum EkoInfo
bawełniane torby z naszym logo za darmo (budynek nastawni PKP przy stacji Puszczykowo,
godz.8-16).
Serdecznie zapraszamy!				
			

Anna Polaszczyk/Centrum EkoInfo
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esień i zima często kojarzone są z przygotowaniami do świąt, a długie wieczory z lenistwem i odpoczynkiem przy kubku ulubionego gorącego napoju. Jednak nie dla nas – uczestników zajęć w KLUBIE
PUSZCZA!

informacje

John B. Oakes napisał kiedyś w New York Times, że parki
narodowe „dla większości Amerykanów są tak święte, jak flaga
państwa, macierzyństwo i szarlotka”. Ciekawe, co w temacie
naszych parków narodowych miałaby do powiedzenia większość Polaków? Od wielu lat mam wrażenie, że nasze pojęcie
na temat tych wyjątkowych miejsc jest oparte raczej na podstawowej i powierzchownej wiedzy niż na dumie i szacunku na
jaki zasługują.
Ojciec Chrzestny Wielkopolskiego Parku Narodowego prof.
Adam Wodziczko powiedział, że to żywe muzeum form polodowcowych. Trudno o lepsze sformułowanie dla oddania charakteru tego terenu, ale chciałbym się skupić na słowie „muzeum”. To słowo „klucz”. Każdy zdaje sobie sprawę, że muzea
gromadzą i chronią różnorodne, wyjątkowe i cenne zbiory. Dla
każdego oczywiste jest, że panują w nich konkretne zasady, nie
wspomnę już o opłatach. Parki narodowe to muzea najcenniejsze ze wszystkich form ochrony przyrody, najwyższa półka.
Park narodowy nie może powstać ot tak sobie, trzeba udowodnić, że takie miejsce ma absolutnie wyjątkowe środowisko
przyrodnicze na tle kraju czy kontynentu. Mamy ich w Polsce
23, to dużo czy mało? W porównaniu do innych państw, zwłaszcza Europy Zachodniej, to bardzo dużo! A kiedy weźmiemy pod
uwagę naturalność i różnorodność form życia w polskich parkach, to okaże się, że jesteśmy w czołówce kontynentu. Żeby
podsumować jednym zdaniem zacytuję słowa Hugh Synge’a,
współautora opracowania „Parki dla życia” Międzynarodowej
Unii Ochrony Przyrody (IUCN), który po odwiedzeniu kilku polskich parków powiedział: „obszary przyrodnicze, które występują w tej chwili w Polsce, istniały w Wielkiej Brytanii ostatnio
400 lat temu”. No cóż: cudze chwalicie … . W ostatnim czasie
chyba coraz bardziej jesteśmy świadomi wyjątkowości naszej
przyrody. Możemy znaleźć wiele informacji i zdjęć o tej tematyce w materiałach promocyjnych różnych obszarów, a parki
narodowe są uznawane za jedną z największych atrakcji turystycznych regionu, w ten sposób generują więc miejsca pracy
(zarówno bezpośrednio jak i pośrednio) i zysk. Chwalą się nimi
wszyscy począwszy od władz lokalnych a skończywszy na właścicielach hoteli, i bardzo słusznie! Z drugiej strony słyszy się
głosy o hamowaniu rozwoju gospodarczego poprzez system
zakazów i ograniczeń. Ale wszystkie polskie parki narodowe
razem wzięte zajmują „aż” 1% powierzchni kraju! Czy nie stać
nas na to żeby ochronić i zachować dla naszych dzieci nawet
tak małego fragmentu? Jesteśmy tylko i aż częścią wielkiego
kręgu życia, jednym z elementów tej cudownej układanki,
gdzie wszystkie klocki są połączone i od siebie zależne. Chroniąc przyrodę chronimy samych siebie. Ochrona przyrody to
wielka odpowiedzialność, odpowiedzialność za chwilę obecną,
ale przede wszystkim za przyszłość. Parki są narodowe, a więc
należą do nas wszystkich, ale to również oznacza, że my wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni. Jak powiedział twórca Małego Księcia Antoine de Saint-Exupéry: „Ziemi nie dziedziczymy
po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci”. Historia życia na Ziemi uczy, że przyroda poradzi sobie bez nas, ale
my bez niej już nie.
Myśląc o parkach narodowych przychodzą nam na myśl niezwykłe zwierzęta czy rośliny, wyjątkowe miejsca, krajobrazy,
wszystko, co jest ich symbolami. A z czego słynie nasz Park?
Przede wszystkim z przyrody nieożywionej. To miejsce, gdzie
na stosunkowo niewielkiej przestrzeni można zobaczyć niemal
wszystkie formy polodowcowe, co, jak już wspomniano docenił
prof. Wodziczko. Artystą rzeźbiarzem, który twardą ręką kształtował te tereny, był lądolód. Niezadowolony z efektów wracał
tu kilkukrotnie, tworząc i poprawiając z pasją swe dzieła przy
pomocy lodowych dłut, szlifując powierzchnię deszczem i śniegiem. I choć było to dawno, w lodowej epoce, w erze plejsto-
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Fot: Zbigniew Sołtysiński dyrektor WPN

Nasz wielkopolski Park narodowy

ceńskiej, setki tysięcy lat temu, to ta przepiękna Galeria (broń
Boże nie mylić z handlową) pełną rynien, ozów, kemów, moren,
sandrów trwa do dziś pod gołym niebem otwarta dla każdego,
a matka natura nieustannie ją poprawia, koloruje, upiększa
przez 12 miesięcy w roku, 24 godziny na dobę. Miejsce to stało
się domem dla wielu gatunków grzybów, roślin i zwierząt, naszych sąsiadów czy jak mawiał św. Franciszek – braci i sióstr,
których sylwetki chcielibyśmy przybliżyć w kolejnych artykułach. Dumnym symbolem Wielkopolskiego Parku Narodowego
jest puszczyk, niezwykły ptak, któremu poświęcimy pierwszy
z cyklu tekstów o mieszkańcach Parku.
Wielu ludzi zachwyciło się tym miejscem, wielu poświęciło
mu swoje życie, pracę, odkrywając jego tajemnice i walcząc
o jego ochronę. Możemy i powinniśmy być dumni, że przyszło
nam właśnie tutaj żyć, pracować czy być gościem prawdziwego
sanktuarium przyrody. Bądźmy więc wrażliwi na to piękno,
chciejmy je poznawać i zgłębiać by być jego świadomymi odbiorcami i obrońcami. By docenić jego wyjątkowość odwołam
się do słów mojego znajomego ze Szkocji, którego gościłem
przed laty. To przyrodnik, który zwiedził już olbrzymią część
świata, ale nigdy wcześniej nie był w Polsce. Przyjechał w roku
1995 i warto wspomnieć, że wówczas nie było w Szkocji żadnego parku narodowego (teraz są dwa). Na moją propozycję odwiedzenia Wielkopolskiego Parku Narodowego zareagował
wielką radością i przejęciem, które przyznam zdziwiły mnie
nieco, no bo cóż to znowu takiego wyjątkowego? Był zachwycony, na łące na Osowej Górze podziwiał motyle – jak stwierdził
tyle naraz widział ostatnio w tropikach. Z wypiekami na twarzy
fotografował jaszczurkę zwinkę na ozie, która u nas jest obok
zaskrońca najpopularniejszym gadem, a w Wielkiej Brytanii
rzadkością. Przechodząc obok pola dotykał chabrów informując mnie z szerokim uśmiechem, że drugi raz w życiu dotyka
tych kwiatów… . Jednocześnie widząc śmieci, ludzi kąpiących
się w niedozwolonych miejscach, wjeżdżających samochodami
pomimo zakazów, powtarzał ciągle: dlaczego tego nie szanujecie? Na koniec, kiedy już wracaliśmy po pełnym dniu wrażeń,
powiedział: wiem dlaczego nie szanujecie tego bogactwa. Wy
macie je wszędzie i nie rozumiecie, że tego można nie mieć, że
pewnego dnia może tego zabraknąć… Uderzyły mnie te słowa
i mocno wryły się w pamięć. Warto posłuchać gościa, dla którego nasza przyroda nie jest codziennie mijaną rzeczywistością, kto potrafi ocenić jej wartość z perspektywy innych miejsc
na ziemi. Noszę w sobie obraz jego i wielu innych gości z różnych zakątków świata, których zabierałem tutaj, do Naszego
Parku, zawsze z zaciekawieniem i wzruszeniem obserwując ich
zachwyt, podziw i radość, jakie wzbudzały wizyty w tym miejscu. Mamy więc wyjątkowe szczęście mieszkając tu czy pracując, ale jednocześnie ciąży też na nas wyjątkowa odpowiedzialność. Jestem szczęśliwy i dumny, że los związał mnie z tym
miejscem, a Państwo co czujecie?

dr inż. Rafał Kurczewski
z-ca dyr. ds. Ochrony Przyrody i Natura 2000 w WPN
ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2018

Puszczykowo w cieniu swastyki

1

Wojska niemieckie wkroczyły do Puszczykowa w pierwszej
połowie września 1939 roku. Na początku listopada niejaki Kaldenbach wydawał dowody osobiste mieszkańcom Puszczykowa z ramienia urzędu wójta. Jesienią 1939 roku w Puszczykowie agresorzy wzięli za zakładników Polaków, którzy zostali
umieszczeni w piwnicy budynku restauracji Silva. Wypuszczono
ich po jakimś czasie. W sąsiedniej Mosinie, pod którą podlegała Niwka, Niemcy zakładników rozstrzelali. Jedną z ofiar był
sołtys Niwki Józef Lewandowski. Wielu mieszkańców Puszczykowa brało udział w wojnie obronnej, służąc w Armii Poznań.
Uczestniczyli w bitwie nad Bzurą i kończyli swój szlak bojowy
w Warszawie. Wójt Puszczykowa Czesław Michalski został wzięty do niewoli przez sowietów i w bestialski sposób zamordowany w Katyniu. Niemcy w Puszczykowie aresztowali wielu
Polaków, którzy trafili do obozów. Tak się stało z piekarzem,
weteranem powstania wielkopolskiego i radnym gminnym,
Florianem Michałowskim, który trafił do Dachau.
W okresie okupacji wójtem gminy Puszczykowa był Georg
Mlynek. Niemcy wrócili do nazwy Puszczykowa sprzed Powstania Wielopolskiego, czyli do Unterberg. Stare Puszczykowo zostało przemianowane na Oberberg, a Puszczykówko na
Puschkau. W skład gminy Puszczykowo wchodziły również Wiry,
Łęczyca, a od 1942 roku również Babki i Czapury. Przemianowano również wszystkie ulice na nazwy niemieckie, często nawiązujące do nazistowskiej ideologii np. ulica Dworcowa uzyskała patronat Horsta Wessela – niemieckiego nazisty, SA-Sturmführera i autora tekstu do oficjalnego hymnu NSDAP. Niemcy
dokończyli budowę Szkoły Powszechnej przy ul. Wysokiej, którą
zaczęli budować Polacy. Przeznaczono ją wyłącznie dla Niemców. Utworzono również niemiecką szkołę dla polskich dzieci,
którą zlokalizowano w ciasnych izbach w sklepie Wojtyniaków
przy ul. Poznańskiej. Dzieci uczyły się w niej podstaw języka niemieckiego, matematyki, zbierania ziół i jagód. Z Puszczykowa
zaczęto wysiedlać Polaków najczęściej do Generalnego Gubernatorstwa. Budynki były zasiedlane przez Niemców, przybyłych
z Rzeszy, bądź krajów bałtyckich. W pierwszej kolejności wysiedlano Polaków z pięknych willi, które od razu były zasiedlane
przez prominentnych Niemców. Niemcy często przebudowywali budynki upraszczając bryły, dobudowując toalety i montując
centralne ogrzewanie. Gruz z remontów służył do utwardzania
ulic. Prawie wszystkie sklepy i punkty usługowe zostały przejęte
przez Niemców. Na zakup produktów spożywczych i węgla Polacy dostawali specjalne kartki.
Wszyscy mieszkańcy Puszczykowa musieli wypełnić odpowiednie druki, w których wskazywali narodowość, do której
było im najbliżej. Wskazać musieli również wyznawaną religię.
Polacy mogli wpisać się na listę niemiecką. Żydzi natomiast nawet jeśli czuli się Niemcami albo Polakami musieli wpisać narodowość żydowską. Okupant szybko wysiedlił wszystkich mieszkańców Puszczykowa narodowości żydowskiej. Zniszczyli również żydowskie miejsca kultu. Katolicy również stracili możliwość korzystania z kościoła w Puszczykowie, który został zamieniony na magazyn. Kaplica w Puszczykówku została
przeznaczona na dom dziecka dla czeskich i polskich dzieci
poddanych germanizacji. Proboszcz puszczykowskiej parafii został aresztowany 16.08.1940 r., następnie był więziony w obozie koncentracyjnym Buchenwald, skąd 08.12.1940 r. został
przetransportowany do obozu koncentracyjnego Dachau, gdzie

zmarł. Budynki Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego zostały
przeznaczone na obóz pracy dla Żydów wykonujących prace
budowlane przy budowie kanału, którym odprowadzano wodę
opadową z podnóża Starego Puszczykowa. Wierni z Puszczykowa musieli udawać się na msze święte do Wir.
W czasie II wojny światowej działały najprawdopodobniej
dwie restauracje. Pierwsza nazywała się Waldhalle i działała
w budynku przy ul. Poznańskiej 2, prowadzona była przez
E. Schlottke. Druga – Leśna, Waldgaststatte, przy ulicy Wczasowej, którą prowadził niejaki L. Piechler. Poza nimi funkcjonował
również bufet kolejowy na stacji w Puszczykowie. W lesie
nadwarciańskim uruchomiono ośrodek Niemieckiego Czerwonego Krzyża, gdzie szkolono niemiecką młodzież w duchu narodowo-socjalistycznym. Przebudowano również budynek willi
Rusałki upraszczając znacznie jej fasadę. Zdemontowano drewniane balkoniki, zamurowano cześć okien i wybudowano betonowe loggie. Przed budynkiem powiewała flaga ze swastyką.
W Puszczykowie miał swoją siedzibę NSDAP oraz Hitlerjugend. Przy ul. Poznańskiej funkcjonował posterunek policji,
w którym zatrudniono lokalnych Niemców. Polaków obowiązywała godzina policyjna oraz zakaz posiadania radioodbiornika. Niemcy poczynili szereg inwestycji infrastrukturalnych, np.
wybudowali pierwszy odcinek drogi asfaltowej od gospodarstwa Czyżów przy ulicy Poznańskiej do granicy z Mosiną. Przeznaczyli cześć budynków w mieście na magazyny, np. w willi
przy ul. Klonowej przechowywano nici, zaś przy ulicy Magazynowej wybudowano dodatkowe magazyny. W Puszczykowie
funkcjonowała również sortownia mundurów po żołnierzach,
którzy zginęli na froncie.
Kres okupacji niemieckiej przyszedł w styczniu wraz z wkroczeniem do Puszczykowa Armii Czerwonej. Tuż przed przejściem frontu Niemcy uciekali gremialnie z Puszczykowa. Rodziny niemieckie pozostawiały całe swoje dobytki i wsiadały do
bydlęcych wagonów jadących na zachód. Uciekali zarówno
tutejsi Niemcy, jak i koloniści. Pozostała jedynie ta część Niemców, która nie miała sobie nic do zarzucenia, jednakże nowa
władza skonfiskowała ich majątki. W 1945 roku polscy mieszkańcy Puszczykowa wracali do domów z Generalnego Gubernatorstwa oraz z terenów byłej Rzeszy. W Puszczykowie została uruchomiona szkoła oraz otwarto na nowo kościół, którego
proboszczem został ks. Kazimierz Pielatowski.
Zachęcam wszystkich pamiętających okres okupacji do kontaktu ze mną pod numerem 508 467405 bądź o napisanie pod
adres poczty elektronicznej krzyzanskimaciej@gmail.com. Poszukuję wszelakich pamiątek, zdjęć, dokumentów związanych
z historią Puszczykowa i jego mieszkańców.

Maciej Krzyżański/członek Komisji Historycznej
ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2018
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historia

września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Polska została zaatakowana przez Rzeszę Niemiecką. Był to wciąż letni i jeszcze upalny piątek. Letnicy przebywali w Puszczykowie na wakacjach, kąpali się na plażach i nocowali w pensjonatach. Komunikaty o wybuchu wojny były ogłaszane przez radia,
które wystawiano na parapety domostw. Mieszkańcy Puszczykowa w strachu przed bombardowaniami
często chowali się do piwnic.

99. rocznica Powstania Wielkopolskiego

O

d 2008 roku, grupa Puszczykowian 27 grudnia, świętuje
zwycięskie Powstanie Wielkopolskie przy grobie komendanta tego Powstania, płk. Juliana Langego. Powstanie, które
jako jedno z nielicznych zrywów Polaków, zostało uwieńczone
pełnym sukcesem i przyłączeniem Wielkopolski do powstającego wówczas państwa polskiego.
Tradycyjnie, każdego roku mieszkańcy odwiedzają grób naszego bohatera, komendanta Straży Ludowej w Powstaniu Wielkopolskim, grób, którego rekonstrukcja została sfinansowana
z dotacji Urzędu Miejskiego w 2010 r. dzięki inicjatywie i staraniom nieistniejącego już Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa.
Każdego roku, coraz więcej mieszkańców odwiedza i pamięta o grobie płk. Juliana Langego i innych grobach żołnierzy,
uczestników tego zwycięskiego zrywu niepodległościowego,
pochowanych na puszczykowskim cmentarzu parafialnym.
Ogromny wkład w utrwalaniu pamięci o udziale płk. J. Langego
w Powstaniu Wlkp. miały publikacje w nieistniejącym już „Kurierze Puszczykowskim”, „Echu Puszczykowa” (m.in. obszerny
artykuł autorstwa Macieja Krzyżańskiego z listopada 2017 r.).
Patronat, opiekę nad grobem, jego dekoracją w piękne biało-czerwone kwiaty, przejęła Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich przy udziale i pomocy mieszkańców
Puszczykowa.

Powstała społeczna inicjatywa utworzenia tablicy upamiętniającej wszystkich uczestników Powstania, którzy spoczywają
na naszym cmentarzu. Tylko od nas, mieszkańców Puszczykowa będzie zależało czy w przypadającą w tym roku 100-letnią
rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego wszyscy żołnierze tego Powstania spoczywający na puszczykowskim cmentarzu zostaną upamiętnieni jedną tablicą, pod którą będzie można składać kwiaty i znicze.

Nina Kubzdela
spotkanie poświęcone stuleciu odzyskania niepodległości

informacje

Urząd Miejski w Puszczykowie oraz Biblioteka Miejska
im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie zapraszają Mieszkańców Puszczykowa na spotkanie organizacyjne poświęcone obchodom stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Spotkanie odbędzie się 5 lutego 2018 r. (poniedziałek),
o godz. 11.00, w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, wejście od ul. Poznańskiej. Szczególnie zapraszamy rodziny uczestników Powstania Wielkopolskiego.

Rozgrywki w następujących kategoriach wiekowych:
TENIS STOŁOWY

od godziny 9.30 do godziny 12.00
dzieci/ młodzież - rocznik 2004 i młodsi (szkoła podstawowa)
oldboje rocznik 1973 i starsi (+ 45 lat)
od godz. 12.30 – do 15.00
OPEN – (amatorzy + zrzeszeni max III liga)

 -

BADMINTON

od godziny 10.00 do godziny 12.30

OPEN – (amatorzy- osoby niezrzeszone w klubach)

od godz. 13.00 – do 15.00

dzieci/ młodzież - rocznik 2004 i młodsi (szkoła podstawowa)

Termin i miejsce:

Hala widowiskowo-sportowa w Puszczykowie ul. Podgórna 21
Koszt:

Dzieci/młodzież - 5 zł osoba
Open i Oldboje - 10 zł osoba
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OBOWIĄZUJE STRÓJ SPORTOWY ORAZ OBUWIE PRZEZNACZONE NA HALĘ SPORTOWĄ
TURNIEJ ROZGRYWANY NA 4 STOŁACH ORAZ 6 KORTACH DO BADMINTONA
ZAPISY 30 MIN PRZED ROZPOCZĘCIEM POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII
DODATKOWE INFORMACJE NR TEL. 539 540 306 I NA STRONIE www.biblioteka.iq.pl
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Biegi Nocnego Puszczyka

Z

a nami pierwsza w tym roku impreza biegowa: II Piątka i I Dziesiątka Nocnego Puszczyka! Tegoroczne zawody były najliczniejszymi w historii dotychczasowych edycji.
W piątkowy wieczór na linii startu 5-kilometrowej trasy stanęło 101 osób, natomiast pierwszą zimową odsłonę trasy liczącej 10 kilometrów pokonało 50 śmiałków.
Zawodnicy musieli zmierzyć się z dość wymagającą leśną
trasą, której pokonanie w ciemności wcale nie należało do najłatwiejszych.
Zimową Dziesiątkę Nocnego Puszczyka wygrała Sandra Budziszewska (Endorfina Wschowa), drugie miejsce zajęła Liliana
Gorzelańczyk (Tour de Run), a na trzecim stopniu podium stanęła Maja Tworska.
Wśród panów najszybszy był Jakub Gorzelańczyk (Tour de
Run), tuż za nim uplasował się Bartosz Bieleń (Lucky LUZers),
a trzecie miejsce zdobył Jarosław Sajnaj (Lucky LUZers).

Zimową Piątkę Nocnego Puszczyka zwyciężyła Marta
Chmielewska, druga była Anna Wiśniewska, a trzecie miejsce
zdobyła Magdalena Palmowska.
Najlepszy wśród panów okazał się Tomasz Musiał (SzymanowskiTeam), tuż za nim uplasował się Rafał Tomowiak (SzymanowskiTeam), a na trzecim miejscu znalazł się Wojciech Januć (Arka Leśna).
Warto również wspomnieć o zawodnikach z Puszczykowa,
którzy wystartowali na 5-kilometrowej trasie. Wśród najlepszych puszczykowian znaleźli się: Wojciech Januć, Wiktor Ślusarek, Bartłomiej Ryniewicz, Lucyna Chmielarz, Agnieszka Wojciechowska, Magdalena Włodarczyk.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział
i gratulujemy wytrwałości na trasie!
Galeria zdjęć dostępna jest na stronie Puszczykowo na
Sportowo.

SPORT

Agnieszka Hahuła/Referat promocji, kultury i sportu

puszczykowska liga koszykówki
W połowie grudnia rozegrano trzeci turniej Puszczykow–
skiej Ligi Koszykówki. Przed turniejem trzy zespoły posiadały
taką samą ilość punktów (Gladiatorzy, Basketball Killaz i No
Name). Po grudniowym turnieju sytuacja się powtórzyła
i znowu mamy trzy zespoły z tą samą ilością 13 punktów - Trzy
Słonie, Niezniszczalni i No Name. W stawce wciąż liczą się Gladiatorzy i Basketball Killaz. Tak więc kolejne turnieje będą pełne
sportowej walki i wielu emocji.

Joanna Hejnowicz
Referat promocji, kultury i sportu

Sportowe zajęcia dla dzieci i młodzieży
Podczas ferii zimowych Miasto Puszczykowo zaprasza
dzieci i młodzież na zajęcia sportowe. Odbywać się będą w
sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Kasprowicza 1 oraz w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Podgórna 21.
Zajęcia sportowe w SP 2:
12 luty – 16 luty
Klasy 4-6 – pon., śr., pt. w godz. 15.00 – 16.30
klasy 7 i oddziały gimnazjalne – wt. i czw. –
w godz. 15.00 – 16.30
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19 luty – 23 luty
Klasy 4-6 – wt. i czw. w godz. 15.00 – 16.30
klasy 7 i oddziały gimnazjalne – pon., śr., pt. –
w godz. 15.00 – 16.30
Zajęcia sportowe SP 1:
12 luty – 16 luty
klasy 7 i oddziały gimnazjalne – pon., wt., czw.
w godz. 11.30-13.00; pt. w godz. 14.30-16.00
klasy 4-6 - pon., wt., czw. w godz. 10.00-11.30;
pt. w godz. 13.00-14.30.
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Otwarte Mistrzostwa Województwa
Wielkopolskiego w badmintonie im. R. Burgiela
9 i 10 grudnia 2017 r. hala widowiskowo-sportowa w Puszczykowie gościła badmintonistów z całej Polski. W tych dniach rozegrano Otwarte Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w badmintonie im.
Ryszarda Burgiela
technika Gdańsk czy Haugerud IF z Norwegii. Do turnieju zgłosiło się 75 zawodników. Gry toczyły się w singlu, deblu oraz
mikście. Wśród puszczykowian najlepsze miejsca zajęli:
Singiel mężczyzn kat. open: Jakub Janaszek – I miejsce, Mateusz Kędziora – II miejsce, Mateusz Mikołajczak – III miejsce.
Singiel mężczyzn kat. 30+: Przemysław Janaszek – I miejsce,
Mateusz Wilczek – II miejsce
Singiel mężczyzn kat. 50+: Lechosław Janaszek – III miejsce
Debel kobiet kat. open: Katarzyna Kistowska (Puszczykowo)/
Agata John (Poznań) – II miejsce
Debel mężczyzn kat. open: Paweł Bakun/Mateusz Mikołajczak – I miejsce, Damian Jaśkowiak/Mateusz Kędziora – II miejsce
Warto wspomnieć, że w zawodach wystąpiła Dorota Grzejdak z Sianowa, która w 2009 roku w Hiszpanii zdobyła tytuł
Mistrzyni Świata weteranów w kategorii 40+.
Swoją obecnością zaszczycił turniej Mirosław Żyniewicz, przyjaciel patrona mistrzostw – Ryszarda Burgiela. Pan Mirosław
wystąpił w kategorii singla panów 75+ i zdobył złoty medal.
Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział.

Joanna Hejnowicz/Referat promocji, kultury i sportu
Jakub Janaszek/PTS Puszczykowo

SPORT

W sobotę rozegrane zostały kategorie dziecięce (Żaczki,
U13, U15, U17). W zawodach wystąpiły dzieci z takich klubów
jak: UKS Sokół Gniezno, UKS Iskra Babimost, OTB Lotka Ostrów
Wielkopolski, Park FairPlayce Poznań, UKS Orkan Przeźmierowo, UKS Płomyk Mąkolno, UKS GOKiS Pionier Kleszczewo, UKS
MTB Konin, Badminton Academy Hawel oraz oczywiście z naszego rodzimego klubu PTS Puszczykowo.
W zawodach wystąpiło blisko 150 graczy. Puszczykowscy zawodnicy zajęli bardzo dobre miejsca w swoich kategoriach.
Poniżej przedstawiamy ich klasyfikację:
Żaczki chłopcy: Tadziu Janaszek – III miejsce
Singiel dziewcząt kat. U13: Marysia Leciej – I miejsce
Singiel chłopców kat. U15: Jakub Standar – I miejsce, Jakub
Mikołajczak – II miejsce
Singiel chłopców kat. U17: Wojtek Pawlik – II miejsce, Jakub
Kędziora – III miejsce
Mikst: Jakub Mikołajczak (PTS Puszczykowo), Julia Naskręt
(Orkan Przeźmierowo) – I miejsce
W niedzielę do rywalizacji przystąpili seniorzy w kategoriach
30+, 40+, 50+. Do wyżej wymienionych klubów dołączyli zawodnicy UKS Kometa Sianów, Vol-Trick Kępno, Sportowa Poli-
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Tym razem
zapraszamy Was

Organizatorzy
przewidzieli wiele
atrakcji, więc nie może
Was zabraknąć!

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie 11.01-7.03.2018 na:
www.ptspuszczykowo.pl i pts@ptspuszczykowo.pl

Więcej info: Jakub Janaszek +48 697695723

 /PuszczykowskieTowarzystwoSportowe

do Czarnej Góry.

