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zapraszam na dni puszczykowa

O

SAMORZĄD

d lat czerwiec w naszym mieście obfituje w imprezy plenerowe, festyny, wśród których jest najważniejszy – Dni
Puszczykowa. Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, które obowiązywały w Polsce w minionych dwóch latach
spowodowały, że wiele imprez masowych albo się nie odbyło,
albo przygotowano je w okrojonym zakresie. Tak było także
w przypadku Dni Puszczykowa, które dwa lata temu musiały
zostać odwołane, a w 2021 roku odbyły się na koniec wakacji,
zamiast w czerwcu.
W tym roku po zniesieniu przez rząd obostrzeń związanych z COVID-19 wracamy do naszej tradycji, czyli obchodzenia Dni Puszczykowa przez dwa dni w czerwcu, oczywiście na
terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej. Zaczynamy w piątek, 10 czerwca jubileuszowym koncertem, by kontynuować wydarzenie w sobotę. Tegoroczna edycja święta
miasta jest z kilku powodów wyjątkowa. Po pierwsze, w tym
roku obchodzimy jubileusz 60-lecia nadania praw miejskich
Puszczykowu. Przypomnę, że urodziny miasta to nie jedyny
jubileusz obchodzony w tym roku. W 2022 r. będziemy świętowali również 25-lecie naszej współpracy z gminą Châteaugiron. Po drugie, od marca nasze miasto stało się drugim domem dla setek uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli tu schronienie przed wojną. Jestem przekonany, że przyjmą nasze
zaproszenie i włączą się w to święto mieszkańców, którymi
też się stali, wybierając na swój pobyt nasze miasto.
Jednocześnie chcę najserdeczniej podziękować wszystkim, którzy wciąż niosą im pomoc. Z uwagi na dynamicznie
zmieniającą się sytuację zachęcam do śledzenia naszej strony
internetowej www.puszczykowo.pl i profili facebookowych
Miasta. To właśnie tam na bieżąco publikujemy wszystkie informacje, które mogą pomóc uchodźcom oraz wszystkim naszym mieszkańcom.
Tradycyjnie układając program Dni Puszczykowa staraliśmy się, aby był interesujący dla wszystkich i chciałbym, aby
jak co roku każdy znalazł w nim coś ciekawego dla siebie.
Na scenie pojawią się doskonale znani artyści. W tym roku
gwiazdą Dni Puszczykowa będzie puszczykowianka Małgorzata Ostrowska, która pojawi się na scenie 10 czerwca (przed
nią wystąpi zespół Żuki) oraz zespół IRA, który wystąpi w sobotę. Jak przed laty scena dostępna będzie także dla naszych
lokalnych artystów, tych najmłodszych i starszych, dla których
taki występ to możliwość pokazania swoich umiejętności
przed szerszą publicznością.
Przygotowaliśmy również loterię. Jednak w tym roku losy
będzie można otrzymać po wypełnieniu ankiety. Chcemy zapytać mieszkańców, co sądzą o Dniach Puszczykowa oraz zachęcić do wskazania osób, które ich zdaniem zasługują na
przyznanie tytułu „Zasłużony dla miasta”.
Oczywiście nie zapomnieliśmy o najmłodszych, którzy
w te dwa dni także znajdą atrakcje i wydarzenia dopasowane
do ich wieku. Tradycyjnie na zielonych terenach rozstawione
zostaną dmuchańce, stoiska do malowania buź, a Pani Melodia zaprosi dzieci do wspólnej zabawy. Od wielu lat Dni Puszczykowa mają też swoje sportowe akcenty. W tym roku zaplanowaliśmy spływ kajakowy, rodzinny turniej golfa oraz pre-

zentację nowej dyscypliny sportowej - disc-golfa.
Mówiąc o Dniach Puszczykowa nie sposób nie wspomnieć
o dobrej kuchni, która towarzyszy temu wydarzeniu. Jeszcze
raz serdecznie zapraszam wszystkich Puszczykowian. Przyjdźmy, zabierzmy ze sobą rodziny, zaprośmy przyjaciół, znajomych, by wspaniale się bawić i integrować!
Z okazji jubileuszu 60-lecia uzyskania praw miejskich oraz
Dni Puszczykowa zachęcam też Puszczykowian do udekorowania swoich domów flagami naszego miasta. To będzie miły
akcent, dobrze odebrany przez wszystkich, którzy w tych
dniach odwiedzą nasze miasto.
W czerwcu nasi najmłodsi kończą rok szkolny i rozpoczynają wakacje. Minione dwa lata były dla nich bardzo trudne.
Wymagały przestawienia się z nauczania stacjonarnego na
zdalne. Mam nadzieję, że w najbliższych latach nie będą już
musieli zmagać się z takimi problemami. Korzystając z okazji
życzę wszystkim naszym uczniom udanych i co najważniejsze
bezpiecznych oraz oczywiście słonecznych wakacji, podczas
których wypoczną, nabiorą sił, by z ochotą wrócić po letniej
kanikule do szkolnych ław.
Chcę raz jeszcze przypomnieć wszystkim właścicielom
nieruchomości o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej
źródeł ogrzewania budynków. Na wypełnienie tego obowiązku mamy czas tylko do 30 czerwca. Oczywiście proszę
wszystkich, żeby uczynili to jak najwcześniej. Chcę zwrócić
uwagę, że jeśli do końca czerwca 2022 r. właściciel lub zarządca nieruchomości nie zgłosi źródła ogrzewania, ustawodawca przewiduje za to grzywnę. Deklaracje można składać
w wersji papierowej w Urzędzie lub elektronicznie. Dla naszych mieszkańców mamy też jeszcze jedno rozwiązanie.
Podczas Dni Puszczykowa uruchomione będzie specjalne
stoisko, na którym będzie można wypełnić i złożyć deklarację i uzyskać pomoc od pracownika urzędu. Szczegółowe
informacje o CEEB znajdziemy na str. 3 oraz na stronie internetowej Puszczykowa.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

SESJE W MAJU I CZERWCU
Informujemy, że 40. sesja Rady Miasta Puszczykowa, odbędzie się 31.05.2022 r. o godz. 17.00. Natomiast 41. absolutoryjna
sesja Rady Miasta Puszczykowa, odbędzie się 21.06.2022 r. o godz. 17.00. Zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad w Internecie, pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja.
Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń komisji Rady Miasta i terminy dyżurów radnych znajdują się na tablicach
ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Miasta: www.puszczykowo.pl.
Informacje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: biurorady@puszczykowo.pl.
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Co to jest CEEB?

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

SAMORZĄD

Kto musi złożyć deklarację?

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

Do kiedy złożyć deklarację?

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

Jak złożyć deklarację?

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

Przyjdź na Dni Puszczykowa i wypełnij deklarację!
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WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA PUSZCZYKOWA W 2021 ROKU
Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z wyznaczeniem
przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańska
w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego

20 000

10 000

3 350 000

2 797 631

20 000

13 653

23 000

19 680

Zakup i montaż nośników reklamowych typu Rollposter

86 000

0

Publiczny Internet w Mieście Puszczykowo

74 000

60 973

Drogi publiczne gminne
Program budowy i modernizacji dróg, chodników parkingów i kanalizacji
deszczowej na terenie Miasta, w tym: budowa ul.: Tenisowej (etap I), Kosynierów
Miłosławskich (brakujący odcinek), Prusa, Wspólnej, Tulipanowej, modernizacja
ul. Leśnej; wykonanie dokumentacji projektowych; wykup gruntów

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Modernizacja/budowa budynków komunalnych

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urząd Miasta
Wykonanie odlewu w brązie herbu Puszczykowa wraz z liternictwem
Pozostała działalność

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
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Pozostała działalność
Rozbudowa monitoringu miejskiego

17 450

16 974

22 000

0

40 000

38 249

196 000

57 192

26 000

23 000

RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Modernizacja/zakup środków trwałych SP1
Sport-Edukacja-Integracja. Wielofunkcyjny teren przy ul. Libelta
Rozbudowa systemu monitoringu SP2

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Budowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji

30 000

29 987

60 000

56 000

506 000

478 000

266 550

250 341

20 000

0

105 000

103 935

4 862 000

3 955 616

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Zakup drona do analizy składu spalin
Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania
z węglowego na proekologiczne)
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1. Program budowy i modernizacji oświetlenia ulic, placów i parkingów, w tym:
1) modernizacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Spółki Enea;
2) wykonanie dokumentacji technicznej.
2. Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Miasta

KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
Wykonanie dokumentaci projektowej zaplecza szatniowego na Orliku przy ulicy
Nowe Osiedle
Dokumentacja projektowa szatni przy ul. Kościelnej

RAZEM:
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Chers habitants de Puszczykowo,

Miasto Puszczykowo obchodzi swoje 60-lecie. Cóż za wydarzenie!
Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Stowarzyszenie
Châteaugiron-Puszczykowo oraz Stowarzyszenie Puszczykowo-Châteaugiron organizują regularne wymiany pomiędzy naszymi gminami. Nie ma żadnej watpliwości, że bardzo ułatwia je
porozumienie o partnerstwie naszych miast zawarte w 1997 r.
i pomoc niesiona przez władze samorządowe.
Ze wzruszeniem wspominam, jak dzięki zaproszeniu przez
polską rodzinę goszczącą w 2002 r. w Châteaugiron, mogłam
razem z córką Sabriną przyjechać w 2003 roku do Puszczykowa. Przyjaźń między naszymi dwiema rodzinami nadal trwa
i łaczą nas bardzo serdeczne więzi. Lata
minione były dla mnie bardzo ważne,
wręcz decydujące, gdyż pozwoliły mi
uświadomić sobie moje polskie pochodzenie. Moi rodzice i dziadkowie byli
Polakami, którzy wyemigrowali do górniczych rejonów północnej Francji jeszcze przed II wojną światową. Aktualnie
uczęszczam na lektorat języka polskiego i odkrywam z zaskoczeniem, jak
szybko powracają potoczne słowa, które słyszałam niegdyś w dzieciństwie.
Po polsku nie umiem się jeszcze dobrze
wypowiadać, popełniam błędy gramatyczne, ale myślę, że robię postępy i komunikuję się coraz lepiej. Tutaj, we francuskiej społeczności, zawsze podkreślam moje polskie pochodzenie. Nie
omijam żadnej okazji, aby zobaczyć Polskę, podziwiać jej zabytki, kulturę i próbować jej kuchni.
Od 2003 roku, kiedy ponownie przyjechałam do Polski,
a w szczególności do waszego miasta, jestem świadkiem dynamicznego rozwoju i przemian jakie zachodzą na wszystkich
poziomach. Puszczykowo zawsze było niewielką miejscowością
klimatyczną w środku lasu, ale dziś, bardziej niż kiedykolwiek,
dobrze jest tu przyjechać, aby pomieszkać i odpocząć, zwłaszcza w lecie. Zadowolenie z bieżącego życia odczuwa się także
wśród mieszkańców, a ich hojność i życzliwość czynią ją społecznością, z którą można spędzać niezapomniane chwile. Mam
nadzieję, że będę mogła się tym cieszyć jeszcze wiele razy.
Z okazji sześćdziesiątej rocznicy uzyskania praw miejskich życzę władzom Puszczykowa kolejnych ambitnych projektów
i sukcesów w ich realizacji. A mieszkańcom miasta życzę długich
lat w zdrowiu i powodzenia w życiu zawodowym i osobistym.
Pozdrawiam was bardzo serdecznie!

La ville de Puszczykowo fêtera bientôt son 60e anniversaire.
Quel événement!
Depuis les années 1990 l’association Châteaugiron-Puszczykowo et l’association Puszczykowo-Châteaugiron organisent
régulièrement les échanges entre nos deux communautés.
Il ne fait aucun doute que ces échanges sont grandement facilités par l’accord de partenariat entre nos deux villes conclu
en 1997 et par le soutien apporté par les collectivités locales.
Je me souviens avec émoi comment en 2003, grâce à l’invitation d’une famille polonaise qui en 2002 a séjourné à Châteaugiron, j’ai pu me rendre avec ma fille Sabrina à Puszczykowo.
Cette amitié entre nos deux familles dure toujours et nos relations sont très cordiales. Ces années-là
ont été très importantes pour moi, voire
décisives, parce qu’elles m’ont permis de
me rendre compte de mes origines polonaises. Mes parents et mes grand-parents
ont été Polonais et ils ont émigrés dans la
région minière du nord de la France bien
avant la II guerre mondiale. Actuellement
je suis les cours du polonais et je decouvre
avec surprise comment les mots de la vie
courante entendus autrefois dans mon
enfance me reviennent vite. Je ne parle
pas encore bien, j’ai fait des fautes de
grammaire mais je pense faire des progrès
et je m’exprime de plus en plus facilement. Ici en France j’insiste toujours sur
mes origines polonaises et je profite de
chaque occasion pour visiter la Pologne,
admirer ses monuments et sa culture ainsi
que de goûter sa cuisine.
Depuis 2003 quand je suis venue en Pologne et particulièrement dans votre ville, je suis témoin du
très dynamique développement et des changements qui
s’opèrent à tous les niveaux. Puszczykowo a toujours été une
petite station climatique au milieu du bois, mais aujourd’hui
plus que jamais il est bon de venir ici pour vivre et pour se reposer surtout en été. La satisfaction de la vie courante est fortement ressentie parmi les habitants et leur générosité et leur
gentillesse en font une communauté avec laquelle il est possible de passer des moments inoubliables. J’espère en profiter
encore de nombreuses fois.
A l’occasion du 60e anniversaire de l’obtention des droits
municipaux, je souhaite aux autorités de Puszczykowo d’autres
projets ambitieux et de la réussite dans leur réalisation.
Aux habitants je souhaite de longues années en bonne santé
et du succès dans leurs vies professionnelles et privées.
Je vous salue très cordialement

Claudine Desmet

Claudine Desmet

Claudine Desmet (z d. Jankowiak) wstąpiła do (francuskiego)
Stowarzyszenia Châteaugiron-Puszczykowo w 1999 roku.
Od 2014 roku pełni funkcję Prezesa tego stowarzyszenia.

Claudine Desmet (de Jankowiak) a rejoint l’association Châteaugiron-Puszczykowo en 1999. Elle en est la présidente depuis
2014.
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Drodzy Mieszkańcy Puszczykowa,
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162,0
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Sprawdzający

3

alnie obowiązującymi przepisami prawa dokument, zezwalający na użytkowanie obiektu.

red.

Kolektory zlokalizowane będą w miejscach już istniejących. Wykonawca ma na realizację zadania 4 miesiące od
wejścia na plac budowy.

red.

ulice: radosna i konopnickiej czeKają na wykonawcę
uszczykowo ogłosiło postępowanie na budowy ulic Radosnej i Marii Konopnickiej (otwarcie ofert zaplanowano
na 3 czerwca). Po wyłonieniu wykonawców będą oni mieli
5 miesięcy na wykonanie prac. W przypadku ul. Radosnej zostanie wykonana nawierzchnia, zjazdy i chodnik o szerokości
2 m. Długość odcinka objętego zadaniem to ok. 180 m. W ramach projektu przewidziano utrzymanie lokalizacji istniejących
skrzyżowań (włączenie ul. Radosnej w ul. J. H. Dąbrowskiego

TE

ROZBIÓRKA BUDYNKU SZATNIOWE
ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIE
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ N
ORLIK PRZY UL. NOWE OSIED

Zadanie

Z

P

os. Orła Białego 48/10

Temat opracowania

Stadium

ulica leśna zmienia swoje oblicze
akład Drogowo-Budowlany Nojan z Grodziska Wielkopolskiego kontynuuje budowę ulicy Leśnej. Ekipy drogowców zdjęły z całego odcinka objętego remontem starą nawierzchnię bitumiczną. Na ul. Leśnej zlokalizowane były dwa
progi zwalniające z kostki betonowej. Po wykonaniu nowej
konstrukcji jezdni w aktualnej lokalizacji powstaną nowe
progi zwalniające wyspowe, tzw. „poduszki berlińskie”.
W przypadku ul. Leśnej problemem była uszkodzona kanalizacja deszczowa oraz liczne kolizje podziemnej infrastruktury technicznej. Wykryto je dopiero w wyniku kontroli kamerą, poruszającą się wewnątrz rur kanalizacyjnych.
Te zniszczenia wymusiły poszerzenie zakresu prac o przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, na kanał z nowego
materiału oraz konserwację (rękaw naprawczy) kanału
w ul. Mazurskiej.

Typ modyfikacji
Type of modification

Nr
No

BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI

ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

U

sługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD wybuduje
zespół szatni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku
Orlik na Nowym Osiedlu. Podpisanie umowy odbyło się
18 maja, a wykonawca ma na ukończenie prac 7 miesięcy.
Za całość robót Miasto zapłaci 789.472 zł. Jednak, aby inwestycja mogła zostać zrealizowana, Rada Miasta musiała przegłosować poprawkę uchwały budżetowej, ponieważ pierwotnie w budżecie zostało zarezerwowane o 200 tys. zł mniej.
Po otwarciu ofert okazało się jednak, że wszystkie przewyższają zabezpieczone przez Miasto środki.
Obiekt na Nowym Osiedlu to dziś budynek kontenerowy,
który w ramach tego zadania zostanie rozebrany. Realizacja
tego zamówienia obejmuje również uzyskanie prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub inny, zgodny z aktu-

na początku oraz w ul. M. Konopnickiej na końcu). Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo
na przyległy teren.
Natomiast odcinek ul. Konopnickiej przewidziany do realizacji to 371 m. Także w przypadku tej ulicy zostaną wykonane
zjazdy i chodnik o szerokości 2 m. Na końcu ul. Konopnickiej
zaprojektowana jest nawrotka.

red.

czerwiec 2022

Imię i nazwisko

arch. Przemysław Woźny
arch. Magdalena Mackiewicz
-Adamczewska

ELEWACJ
Nr upraw.

232/88/Pw

7131/128/P/2001

Podpis

ORINOKO NAD WARTĄ

jestem polakiem

F

SP nr 2

OŚWIATA

4 maja br. uczniowie Dwójki obchodzili uroczystości związane z majowymi świętami państwowymi. Z tej okazji
klasy 0-3 wykonały patriotyczne gazetki, a klasa 2c przygotowała uroczysty apel. Głównym celem było upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji, a także rozwijanie poczucia przynależności narodowej u naszych małych
patriotów. Dzieci wspólnie odśpiewały Hymn Polski oraz
piosenkę „Jestem Polakiem”.
Natomiast 5 maja br. z okazji majowych świąt uczniowie
klas 4-8 odtańczyli wspólnie poloneza. Wygląda na to, że
po raz pierwszy w historii szkoły równocześnie tańczyło
ponad 300 osób.

undacja KEY 4 TOMORROW i Muzeum-Pracownia Literacka
Arkadego Fiedlera zapraszają serdecznie na festiwal podróżniczy ORINOKO NAD WARTĄ, który odbędzie się w weekend 3-5 czerwca br..
Pasjonaci przygód i podróży zabiorą nas w magiczną wyprawę dookoła świata. Zajrzymy między innymi do Ameryki Południowej, Kaszmiru i Karpat, Indii, Korei i do Indonezji, przeżyjemy wyprawę w stylu retro, poznamy tajniki podróżowania zero
waste.
Nie zabraknie:
♦ ciekawych warsztatów - kulinarnych, artystycznych,
bębniarskich, czy survivalowych,
♦ akcentów muzycznych - pokazów tańca, koncertu „muzyka
Świata”,
♦ konkursów z nagrodami,
♦ licytacji.
Do zobaczenia!
Udział we wszystkich zaplanowanych na te dni prelekcjach
i warsztatach jest bezpłatny.
Dofinansowanie wydarzenia:
– Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
– Powiat Poznański
– Miasto Puszczykowo
Partnerstwa i patronaty:
– Kontynenty
– Hama
– Restauracja Sarbinowska
– ABC Espresso

rozwiń skrzydła

Niebieskie skrzydła! Tym symbolem nauczyciele wspierający rozpoczęli wśród uczniów Dwójki cykl zagadnień
związanych z uwrażliwieniem na potencjał uczniów
z autyzmem. Chcą, aby codzienność stała się ogromnymi
skrzydłami, akceptacją, zrozumieniem i integracją.

SP nr 2
czerwiec 2022
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czy każdy może być pisarzem?

OŚWIATA

Okazuje się, że tak. Niestety same chęci nie wystarczą.
Do takich wniosków doszli uczniowie Collegium Artes
podczas warsztatów z pisarką, dramatopisarką i kulturoznawczynią Maliną Prześlugą.
Potrzeba wyobraźni, kreatywności, znajomości zasad,
pomysłu i jeszcze wiele, wiele innych spraw, zanim ktoś
weźmie do ręki książkę. Uczniowie spróbowali swoich
sił i powstało bardzo interesujące opowiadanie. Szkoda,
że nie wszyscy z Was mogli uczestniczyć w warsztatach.
Dowiedzielibyście się, co wspólnego ma gadający kurz
z odkurzacza z kotem…
Za to już w spotkaniu autorskim otwartym mogliśmy
wszyscy wziąć udział i zaspokoić swoją ciekawość rozmawiając z panią Maliną, o czym relacje zdała nasza BM CAK.
Do zobaczenia!

dzień Unii Europejskiej

W „Dwójce” dzieci z klas 0-3 Dzień Unii Europejskiej spędziły go wesoło i kolorowo. Odwiedzały się wzajemnie,
w ten sposób zdobywając informacje o europejskich krajach, ich stolicach, flagach, godłach, zabytkach, sztuce,
kuchni regionalnej itp. Najpierw odbyło się losowanie
krajów, później dekorowanie sal. Zadanie wykonane zostało na medal, a dzieci tego dnia poznały wiele europejskich państw.
Sp nr 2

zespół CA

ekologiczne zabawki w dwójce
Słowa od NOWA

Każdego roku w kwietniu obchodzimy Święto Ziemi.
Chcemy w ten sposób pokazać, jak bardzo kochamy i szanujemy przyrodę. Warto rozmawiać z dziećmi o ekologii
i świadomej konsumpcji. Rezygnacja z częstych zakupów
nie musi oznaczać braku nowych zabawek - ciekawe rzeczy można wykonać z surowców wtórnych. W jaki sposób? Zamiast wyrzucać stare, niepotrzebne przedmioty,
możemy nadać im nowe życie, redukując przy tym powstawanie odpadów. Z guzików, sznurków, butelek, kartonów, starych ubrań i wielu innych materiałów można
stworzyć fantastyczne zabawki. Wystarczy wyobraźnia
i chęci do pracy. Uczniowie z klas 0-3 wykazali się kreatywnością i wykonali oryginalne zabawki ekologiczne. Swoje dzieła pokazały na wystawie w holu szkoły.
Wszystkim dzieciom, które stworzyły te wspaniałe prace
bardzo dziękuję i pomysłowości gratuluję.

Dagmara Michalska
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Żyjemy w czasach, gdy troska o Ziemię stała się priorytetem. Wykorzystywanie każdego skrawka papieru, chroni
to, co cenne - drzewa. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, jak bardzo są one ważne dla przyszłych pokoleń.
W konkursie Słowa od Nowa wykorzystaliśmy strony starych książek z biblioteki, przeznaczonych na makulaturę.
Okazało się, że z każdych słów można ułożyć od nowa
mądre zdanie, sentencje, dnia codziennego i globalnych
kłopotów. Słowo można przełożyć na obraz. Uczniowie
stworzyli przepiękne ilustracje, trafne metafory i aforyzmy. Czytając i patrząc na prace widzimy troskę o świat,
głęboką refleksję, ale także kreatywność i piękno.
Gratuluję wszystkim młodym twórcom.

Beata Kucharska
czerwiec 2022

wiwat biało-czerwona!

Z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej dzieci z zerówek z „Jedynki” odpowiednio przygotowały się do jej
święta. W swoich klasach zrobiły biało-czerwone flagi,
stanęły w postawie na baczność i wspólnie odśpiewały
cztery zwrotki hymnu Polski. W minionym tygodniu poznały również symbole narodowe i nauczyły się pięknie
recytować „Katechizm polskiego dziecka”.
Świętujmy również i pamiętajmy o wywieszeniu biało-czerwonej flagi w dniu jej święta.

Dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich spotkały się
z policjantami, którzy opowiedzieli im o podstawowych
zasadach bezpieczeństwa w drodze do szkoły i domu
oraz przypomnieli o elementach odblaskowych, w które
powinny być zaopatrzone, gdy poruszają się po drodze.
Następnie uczniowie mogli obejrzeć z bliska samochód
policyjny i każde z nich mogło wsiąść do środka, a także
przymierzyć kamizelkę kuloodporną.

Agnieszka Sibilak

Zbiórka „otwartej dłoni”

OŚWIATA

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

bądź bezpieczny!

porozmawiajmy w collegium artes
Każdy, kto ma dziecko, staje często w obliczu rozterek
czy dobrze robi, co zrobić, czy wszystko ok. I bywa, że
zmagamy się z tym sami do chwili aż przypadkiem nie
usłyszymy od kogoś, że ma te same problemy, tak samo
czuje. I wtedy ogromna ulga - nie jesteśmy sami. Stąd pomysł organizowania spotkań, podczas których będziemy
poruszali nurtujące rodziców tematy. Za każdym razem
będą nas wspierali wiedzą i doświadczeniem specjaliści
z danej dziedziny. Spotkania mają niezobowiązująca formułę. Tutaj mają się dobrze czuć wszyscy: i ten co przyjdzie tylko posłuchać, ale także takie osoby, które potrzebują dyskusji, działania.
Spotkanie 19 maja z psychologiem Mają Andrychowicz
i pedagogiem Magdaleną Świderek-Kleczewską dotyczyło rewolucji w życiu dziecka - wspieraniu go w przekraczaniu różnych progów, poziomów edukacji.
8 czerwca o godz. 17.30 spotkamy się z neurologopedą
i będziemy rozmawiać o wadach wymowy u dzieci. Rozprawimy się z trudnościami związanymi z tym tematem,
zrozumiemy co jest prawidłowością, a kiedy zacząć się
niepokoić, a także, co zrobić, aby dziecko mówiło chętnie i prawidłowo. Szczegóły tego spotkania pojawią się
wkrótce na fb Collegium Artes. Zapraszamy!
Zapisy: tel: 881 601 007, sp@collegiumartes.pl

zespół CA
czerwiec 2022

Szkolny Klub Wolontariatu „Otwarta Dłoń” działający
w „Jedynce” organizuje zbiórkę darów z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.
Wolontariusze zbierają: kredki, farby, plastelinę - nowe,
książki dla dzieci w języku ukraińskim (na rynku pojawiły
się m.in. Kicia Kocia, Pucio, Afryka Kazika), pasty i szczoteczki do zębów dla dzieci w Afryce.
Zbiórka trwa do 6 czerwca w bibliotece i gabinecie logopedy.
Organizatorzy proszą o przynoszenie podpisanych darów (imię, nazwisko i klasa darczyńcy).

Wolontariusze i opiekunowie SKW OTWARTA DŁOŃ
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Bajzlu w Parku ciąg dalszy

Nowe gatunki grzybów
Temat ten był już przedstawiany Czytelnikom w roku 2019.
Skupiłem się wtedy głównie nad różnorodnością organizmów,
które wiążą swoje życie z występowaniem martwego drewna
w różnych fazach jego rozkładu. Wprowadziliśmy w Parku procedury prowadzące do zwiększenia ilości martwych drzew zarówno stojących, jak i leżących, o zróżnicowanej wielkości
i stopniu rozkładu. Prowadzone w międzyczasie badania nad
grzybami wielkoowocnikowymi WPN, przyniosły niezwykle interesujące wyniki. Wśród zinwentaryzowanych w Parku gatunków znalazły się 4, które są nowymi dla Polski! Mamy też takie,
które poza naszym Parkiem występują np. tylko w Białowieskim czy Kampinoskim Parku Narodowym, Sudetach czy Bieszczadach. I to wszystko właśnie dzięki martwemu drewnu! Rozpoczęto również badania kolejnych, silnie związanych z martwym drewnem organizmów, jakimi są mchy, porosty i wątrobowce. Już wstępne rozpoznanie przyniosło informacje o rzadkich w skali kraju gatunkach oraz nowy gatunek mchu dla
Polski!

ne podczas jego życia, wracają do punktu wyjścia, by służyć
kolejnym pokoleniom roślin. Życie zatacza pełen krąg. Warto
o tym pamiętać, bo przecież przyroda „nawozi się” sama, a gdyby zabrać z niej pokłady martwego drewna, zagrabić wszystkie
liście i wywieźć skoszoną trawę, nie miałaby skąd czerpać „paliwa” na dalszy rozwój. Bardzo ważne jest również to, że rozkład następuje powoli, zapewniając stały dopływ potrzebnych
elementów. Martwe drewno wiąże olbrzymie ilości węgla,
które drzewo zakumulowało za życia w procesie fotosyntezy.
Ma to bardzo duże znaczenie dla globalnego bilansu węgla
w atmosferze, co ma z kolei istotny wpływ na efekt cieplarniany. Drugi, niezwykle ważny pierwiastek dla życia, którego rezerwuarem jest martwe drewno, to azot. Za życia drzewo pozyskuje ten pierwiastek dzięki symbiozie z bakteriami i grzybami, które potrafią wiązać go z powietrza. Procesy takie przebiegają również w rozkładającym się drewnie. Pozostawienie
martwego drewna powoduje bardzo znaczący wzrost zasobności gleby. Korzystają na tym nie tylko drzewa, ale wszystkie
piętra lasu, począwszy od runa, które najszybciej reaguje na
zmiany w strukturze wierzchnich warstw gleby.

Magazyn organicznej materii
Tym razem chciałbym jednak głównie skupić się nad funkcjami, jakie pełni martwe drewno w środowisku. Jest ono przede
wszystkim olbrzymim magazynem zasobów materii organicznej. Dotyczy to szczególnie naturalnych lasów liściastych, a więc
właśnie takich, jakie przeważają w Parku. W lasach gospodarczych, gdzie dominuje sosna, jest go zdecydowanie mniej, co
oczywiście znacznie ogranicza różnorodność biologiczną.
Umierające drzewo uwalnia stopniowo pierwiastki, które wcześniej zgromadziło. W ten sposób makro i mikroelementy zebra-

Rezerwuary wody
Martwe drewno magazynuje również bardzo duże ilości
wody, która pochodzi z procesów rozkładu, jak i opadów atmosferycznych. W ten sposób staje się rezerwuarem wody dla
lasu a jednocześnie ma wpływ na łagodzenie mikroklimatu.
Młode siewki wyrastają nierzadko na pniach czy kłodach, znajdując w nich odpowiednią ilość wilgoci oraz niezbędne pierwiastki. W ten sposób nowe pokolenia drzew wyrastają na
rozkładających się szczątkach swoich przodków. Wpływ martwego drewna na stosunki wodne przejawia się nie tylko w jej
magazynowaniu, ale również w bezpośrednim oddziaływaniu
np. na cieki. Zwalone w poprzek biegu wody drzewa potrafią
wyhamowywać nurt, blokować koryta poszerzając je, tworząc
rozlewiska czy też wymuszać „koryta ulgi”, kiedy woda omija
przeszkodę. Tworzą się w ten sposób bardzo ciekawe siedliska
o zróżnicowanych warunkach, zarówno, jeśli idzie o głębokość,
charakter dna, prędkość nurtu. Wzrasta w ten sposób również
różnorodność organizmów, które je zamieszkują. Kłody tarasujące nurty spiętrzają wodę, zatrzymując ją w lesie, a jednocześnie przeciwdziałają gwałtownym spływom do rzek po ulewnych deszczach.

Naturalne zasieki ograniczające możliwość wejścia do wnętrza lasu i zgryzania kolejnych pokoleń drzew przez duże ssaki roślinożerne

Tarasowanie cieków przez zwalone drzewa powoduje powstawanie „koryt ulgi” i rozlewisk

Fot. WPN (3)

OŚWIATA

Jedna z najlepszych recenzji dla działań podjętych w Wielkopolskim Parku Narodowym w celu ochrony i zwiększenia różnorodności biologicznej, brzmiała: „No większego bajzlu niż
jest w tej chwili w Parku, to ja nie pamiętam”. Wypowiedział ją
starszy już rolnik, mając na uwadze ilość martwych drzew, które „marnują się” w lesie. Spostrzeżenie jest niezwykle trafne,
stąd tak cieszy, zwłaszcza, że we wcześniejszych latach przyrodnicy zauważali, że martwego drewna jest tu zdecydowanie
za mało. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że nasze, wielkopolskie, wrodzone wręcz poczucie estetyki i gospodarność,
nie pozwalają przejść obojętnie wobec takich widoków.
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wycieczka do nadleśnictwa

Dzieci z oddziałów przedszkolnych z „Jedynki” wybrały się na wycieczkę do nadleśnictwa w Konstantynowie
i uczestniczyły w warsztatach przyrodniczych. Najpierw
wybrały się z panem leśnikiem na spacer, wyznaczonymi
leśnymi ścieżkami edukacyjnymi. Na trasie leśnik opowiadał i pokazywał dzieciom poszczególne piętra lasu oraz
mówił o zamieszkujących tam zwierzętach. Po zajęciach
terenowych dzieci miały zajęcia w nadleśnictwie. Tam
zobaczyły eksponaty zwierząt, znajdujące się w muzeum
oraz wysłuchały wydawanych przez nie odgłosów, a także mogły rozwiązać przyrodnicze łamigłówki. Dzieci wróciły do szkoły troszkę zmęczone, ale bardzo zadowolone
z wycieczki.

OŚWIATA

Agnieszka Sibilak

Idziemy do lasu 3
Życie po życiu
Naturalne zasieki
Martwe drewno stanowi też naturalne zasieki, chroniące kolejne pokolenia wyrastających drzew przed dużymi roślinożercami. Jelenie, łosie, sarny czy żubry zgryzają pędy i pączki, spałowują zrywając siekaczami młodą korę i łyko, osmykują drzewa
wycierając poroża lub rogi. Prowadzi to do zamierania drzew
i krzewów. Wywrócone drzewa ograniczają znacznie dostęp,
ułatwiając odnawianie się lasu.
Erozja to proces niszczący glebę i trudny do powstrzymania.
Okazuje się, że martwe drzewa, szczególnie leżące w poprzek
stoków, stanowią doskonałą barierę skutecznie zapobiegając
osuwaniu się ziemi. Jednocześnie uwalniając stopniowo w procesie rozkładu mikro i makroelementy uzupełniają te, które
zostały wymyte w procesie erozji. Pozwalają też „zaczepić” się
siewkom i dać szansę na wyrośnięcie kolejnym drzewom,
w trudnych warunkach utraty gruntu pod korzeniami.
Ochronę lasu kojarzyliśmy dotąd przede wszystkim ze zwalczaniem tzw. „szkodników”, patogenów, których „wylęgarnię”
miało stanowić martwe drewno. Do dziś wielu z nas uważa, że
wygląd lasu mówi o jego gospodarzu. I to jest święta prawda!
Tyle, że tzw. „czysty las”, zwłaszcza podlegający ochronie, jak
się okazuje to niekoniecznie powód do dumy. Czas na weryfikację swoich poglądów, co do bajzlu w lesie, najwyższy czas!

Rafał Kurczewski
z-ca dyrektora WPN ds. ochrony przyrody
czerwiec 2022

„Idziemy do lasu 3”, czyli rodzinne sprzątanie lasu to akcja organizowana przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2. W tym roku rodzice wraz z uczniami i nauczycielami wybrali się na sprzątanie 14 maja. Frekwencja
była fantastyczna, a pogoda idealna. Jak piszą w relacji
organizatorzy pocieszające jest to, że śmieci zebrano
zdecydowanie mniej, niż ostatnim razem. Worki ze śmieciami zostały złożone przy głównych alejach, zgodnie
z wcześniejszymi ustaleniami z przedstawicielami Wielkopolskiego Parku Narodowego. Po spacerze spotkaliśmy się przy ognisku, gdzie na wszystkich czekały pianki
i kiełbaski oraz przepyszny placek drożdżowy.

RR SP nr 2
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Bezpłatna fizjoterapia domowa

W

INFORMACJE

ielkopolskie Centrum Fizjoterapii w ramach umów z NFZ
zaprasza na BEZPŁATNĄ FIZJOTERAPIĘ DOMOWĄ –
w domu u pacjenta, którą realizujemy, dla pacjentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa), w:
Poznaniu i powiecie poznańskim, Śremie i powiecie śremskim,
Wrześni i powiecie wrzesińskim, Koninie i powiecie konińskim,
Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim, Grodzisku Wielkopolskim
i powiecie grodziskim, Lesznie i powiecie leszczyńskim, Środzie
Wielkopolskiej i powiecie średzkim, Słupcy i powiecie słupeckim, Jarocinie i powiecie jarocińskim, Krotoszynie i powiecie
krotoszyńskim, Gostyniu i powiecie gostyńskim, Kole i powiecie
kolskim, Nowym Tomyślu i powiecie nowotomyskim, Obornikach i powiecie obornickim, Rawiczu i powiecie rawickim, Szamotułach i powiecie szamotulskim, Wągrowcu i powiecie wągrowieckim.
Kto się kwalifikuje na fizjoterapię domową:
- pacjenci z: ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po
zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach)
do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego,
- z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego
układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina - nie dotyczy
dzieci do 18 roku życia),
- z uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy
od powstania uszkodzenia,
- z chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności:

miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami
demielinizacyjnymi,(stwardnienie rozsiane SM, polineuropatie,
neuropatie), kolagenozami (np. toczeń układowy, twardzina,
zapalenie wielomięśniowe), przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów,
- z chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub
kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu
(do 6 miesięcy po operacji),
- z urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po urazie) oraz
- osoby w stanie wegetatywnym lub apalicznym, inne.
Pacjenci bezpłatnie otrzymają:
- Konsultację wstępną i końcową z fizjoterapeutą (ustalenie
indywidualnego planu rehabilitacji),
- do 4 miesięcy fizjoterapii za darmo !
- 5 zabiegów dziennie, do 80 dni rehabilitacji: praca manualna, ćwiczenia indywidualne, nauka chodu, zabiegi fizykalne
takie jak: Laseroterapia, Elektropterapia oraz porady dotyczące
higieny pracy i dnia codziennego.
Skierowanie od lekarza jest WYMAGANE. Skierowanie na
rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej lub innego specjalistę. E-skierowanie lekarz
wystawia na zespół rehabilitacji domowej, dział fizjoterapii domowej kod 2146.
Zgłoszenia oraz zapisy ► 512 046 048 lub 573 973 693

oszuści na COVID

P

olicjanci cały czas otrzymują zgłoszenia dotyczące oszustw
na tzw. „legendę”. Sprawcy nie ustają w poszukiwaniu swoich ofiar przedstawiając im coraz to nowsze historie.
NIedawno kolejna poznanianka straciła swoje oszczędności.
Do 90-latki zadzwoniła kobieta podająca się za lekarza. Poinformowała ona seniorkę, że bliska jej osoba przebywa w ciężkim stanie w szpitalu, chora na COVID i potrzebne są środki
finansowe na jej leczenie. Starsza kobieta chcąc pomóc rodzinie, przekazała kobiecie, która przyszła do niej do domu
15 tysięcy złotych na leki. Po krótkim czasie seniorka skontaktowała się z bliskimi i kiedy okazało się, że bliscy są zdrowi, zorientowała się, że została oszukana i zgłosiła sprawę na Policję.
Funkcjonariusze ponownie apelują, żeby nie wpuszczać do
domu nieznajomych osób i nie przekazywać obcym pieniędzy.
Przestępcy podają się za pracowników administracji, krewnego, uzdrowiciela, sąsiada a nawet policjanta!

Policja ostrzega: każdy kto dzwoni i prosi o przekazanie lub
przelanie na konto pieniędzy TO OSZUST!
Wystarczy, że każdy z nas zadzwoni do osoby starszej,
członka swojej rodziny i ostrzeże ją przed sposobem działania
oszustów. Niech każdy senior powie o tym swojej sąsiadce lub
sąsiadowi. W ten sposób błyskawicznie możemy przyczynić się
do zwiększenia świadomości osób starszych o istniejącym zagrożeniu. Wiedząc jak działają przestępcy seniorzy nie dadzą
się oszukać!
Pamiętajmy! W przypadku otrzymania telefonu z prośbą
o przekazanie pieniędzy od osoby podającej się za policjanta
możemy być pewni – rozmawiamy z oszustem! W takiej sytuacji
należy jak najszybciej się rozłączyć i skontaktować z Policją pod
numerem 997. Jeden telefon wystarczy, by uchronić się przed
utratą oszczędności całego swojego życia.
źródło: Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DODATEK OSŁONOWY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie przypomina, że do 31 października 2022 roku można składać wnioski o dodatek osłonowy.
Zgodnie z przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody w roku
2020 r. w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekraczały 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku, gdy lokal jest ogrzewany kotłem na
paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi należy zgłosić ten fakt do rejestru centralnej ewidencji
emisyjności budynków w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie.

KOMUNIKAT PZERII
8 czerwca br. (środa) od godz. 15:00 w klubie Seniora odbęda się zapisy z wpłatą na koncert MUZYKI FILMOWEJ,
który odbędzie się 5 października, o godz. 20:00 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (w Sali Ziemi).

Włodzimierz Kędzierski
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BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

ogłasza II przetarg ustny ograniczony na zbycie
niezabudowanej nieruchomości położonej w Puszczykowie:

Opis
nieruchomości

Działka nr 924/4 położona jest w rejonie ul. Radosnej, jest niezabudowana, nieogrodzona,
posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Radosnej.

Przeznaczenie
nieruchomości
w miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
i sposób jej
zagospodarowania

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem 2MN – zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP,
ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10
i 12 – część A1, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa nr 357/18/VII z 16.10.2018 r.

Obciążenia
i zobowiązania
dotyczące
nieruchomości

W dziale III księgi wieczystej wpisana jest: bezterminowa służebność przesyłu na rzecz „AQUANET” S. A. z siedzibą w Poznaniu, ograniczona do korzystania z pasa gruntu na działce numer 924/4 o obszarze niezbędnym
do wykonania prac związanych z budową projektowanego kanału odwadniającego o średnicy 600 mm (sześćset milimetrów), zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do niniejszego aktu oraz korzystania z pasa gruntu,
położonego na działce numer 924/4, wzdłuż przebiegu projektowanego kanału odwadniającego o średnicy
600 mm (sześćset milimetrów), oznaczonego na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego aktu notarialnego,
ze strefą ochronną 5 m (pięć metrów) od granicy z działką oznaczoną na załączniku jako działka 924/1, o powierzchni zajęcia 70,2 m2 (siedemdziesiąt i 2/10 metrów kwadratowych), polegająca na: utrzymaniu i lokalizacji kanału odwadniającego o średnicy 600 mm (sześćset milimetrów), przesyle wody za pośrednictwem kanału
odwadniającego o średnicy 600 mm (sześćset milimetrów), dostępie do nieruchomości, w szczególności w celu
przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany uzbrojenia, w tym również wjazdu na tę nieruchomość
sprzętem, w celu wykonania czynności eksploatacyjnych i związanych z usuwaniem awarii.

Zbycie prawa własności w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
Uzasadnienie: Zbywana działka ze względu na swój areał może stanowić wyłącznie uzupełnienie zagospoForma i tryb zbycia
darowania nieruchomości sąsiednich; o jej nabycie mogą się ubiegać właściciele działek nr: 924/5, 924/10
i 924/11, obręb Niwka
Cena wywoławcza
nieruchomości
netto i warunki
płatności

20.280,00 zł netto
Zbycie następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o należny podatek VAT wg obowiązującej
w dniu sprzedaży stawki (aktualnie 23%).
Cena osiągnięta w przetargu płatna jest najpóźniej 1 dzień przed zawarciem umowy notarialnej.
2.500,00 zł

Wadium

Termin i miejsce
przetargu

Uwagi

Należy wnieść do dnia 27 czerwca 2022 r. na rachunek bankowy Miasta Puszczykowa w Banku PEKAO S.A.,
nr rachunku: 55 1240 1747 1111 0010 7176 6097.
Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu, w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium
wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny
należności, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz zbywcy.
30 czerwca 2022 r., godzina 9:00, Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pokój nr 13
Wyznacza się termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 27 czerwca 2022 roku
W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości położonych w Puszczykowie, oznaczonych jako działki nr: 924/5, 924/10 i 924/11, obręb Niwka, którzy wpłacą wadium w wysokości i w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu oraz zgłoszą pisemnie uczestnictwo w przetargu w terminie wyznaczonym w niniejszym
ogłoszeniu. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku osób prawnych - okazanie aktualnego dokumentu, z którego
wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej oraz dowodu tożsamości tego uczestnika. Osoba ustalona jako Nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne
i sądowe ponosi Nabywca. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany, co zostanie niezwłocznie podane do publicznej wiadomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej,
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki
Gruntami Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 oraz pod numerem tel. 61 89 83 730.

Andrzej Balceerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa
czerwiec 2022
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INFORMACJE

Oznaczenie
nieruchomości wg
działka nr 924/4, obręb Niwka, ark. mapy 9 pow. działki/pow. nieruchomości 0,0144 ha, użytek gruntowy
księgi wieczystej
Bi KW nr PO2P/00275121/3 z wpisem prawa własności na rzecz Miasta Puszczykowa
oraz katastru
nieruchomości

„Zielonym do góry” i targ rzemieślniczy

Z

kwietne, a pod okiem Ani z Centrum EkoInfo chętni stworzyli
wesołe kompozycje w donicach na letnią sałatkę. Wszyscy
uczestnicy byli bardzo zadowoleni i odchodzili z wielkimi
uśmiechami. Przy okazji dziękujemy za wspólną zabawę.
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się punkt wymiany
60 sadzonek na 60-lecie Miasta za nakrętki. Już w kilkanaście
minut zostaliśmy wręcz zasypani workami nakrętek, a sadzonki rozeszły się w mgnieniu oka. Na szczęście na spóźnionych
czekały jeszcze nasiona i bomby kwietne przekazane na nasz
festiwal przez znaną chyba wszystkim ogrodnikom firmę Legutko.
Na wszystkich zainteresowanych czekał również kącik
„kompostowy”, gdzie można było podpytać jak stworzyć najlepsze „złoto ogrodników”, a także podejrzeć jak wygląda kompost w różnych fazach. Natomiast po wchłonięciu tej całej wiedzy i zakupach można było się zrelaksować pod okiem Tomka
ze Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych Kości i spróbować swoich sił w grze w mölkky.
Dziękujemy serdecznie wszystkim wystawcom, prowadzącym warsztaty, jak również uczestnikom, którzy zechcieli wziąć
udział w naszym wydarzeniu. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Anna Polaszczyk/Centrum EkoInfo

INFORMACJE

a nami kolejny już festiwal ogrodniczy „Zielonym do góry”,
który odbył się 21 maja. Pomimo wietrznej pogody przez
kilka sobotnich godzin na terenie sportowo-rekreacyjnym przy
ul. Kościelnej zgromadzili się miłośnicy ogrodnictwa i roślin.
Tradycyjnie już można było zaopatrzyć się w materiał roślinny
do ogrodu ze szkółki pana Wojnowskiego. Klub Puszcza wystawił na swoim stoisku sadzonki pomidorów, roślin ozdobnych,
jak również sadzonki do domu. Natomiast na towarzyszącym
festiwalowi targu rzemieślniczym można było między innymi
zaopatrzyć się w miody i produkty pszczele na stoisku Gospodarstwa Pasiecznego Miody Ibrona. Kolejny raz gościliśmy również drogerię Blisko Natury z Poznania, która poza naturalnymi
kosmetykami czy perfumami na wosku pszczelim zaprezentowała również szeroki wybór ekologicznych świec sojowych o niesamowitych zapachach.
W tym roku w programie nie mogło oczywiście zabraknąć
lubianych przez wszystkich warsztatów. Karolina z Pracowni
Lunula nauczyła jak stworzyć przepiękne bransoletki z suszonych kwiatów, Ewelina z Blisko Natury podzieliła się swoją wiedzą o tworzeniu świec sojowych, Weronika z Galerii Zazielenieni pokazała jak zapleść makramowy uchwyt na wiszącą donicę,
na stoisku Miodów Ibrona można było ulepić własne bomby
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Mistrzostwa Polski w Nordic Walking

21

ty od organizatorów i sponsorów. Na mecie czekała też
na wszystkich ciepła grochówka prosto z Jadłodajni Pychotka.
Dziękujemy firmie Tovago, za pyszne chlebki do pakietów.
Na pewno będą smakowały, a dzięki Wam o Puszczykowie
będzie słychać w całej Polsce. Dziękujemy firmom Welsom,
Polipack, Aquayo i Brubeck - partnerom i mecenasom Korony
Polski.
Dziękujemy wszystkim, którzy w czwartek przed zawodami dzielnie pakowali 450 pakietów startowych. Było co robić.
Impreza ta nie odbyłaby się, gdyby nie silna grupa pracowników puszczykowskich obiektów sportowych, Urzędu Miejskiego oraz wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 2. Dziękujemy Michalinie, Marysi, Lilce, Krystianowi, Tosi i Mai, Tosi,
Zuzi, Poli, Ani i Maurycemu. Dziękujemy Joannie i Adamowi
Dolatom, Przemysławowi Stefaniakowi, Annie Tomie, Maciejowi Tomie, Przemysławowi Hejnowiczowi, Krzysztofowi Pietrzakowi, Krzysztofowi Wojciechowskiemu. Dziękujemy Patrykowi Nawrockiemu za nagłośnienie imprezy. Byliście fantastyczni!
Zapraszamy na profil „Puszczykowo na Sportowo”, gdzie
można znaleźć wszystkie informacje o puszczykowskich imprezach.

Joanna Hejnowicz/gł. specjalista ds. sportu

SPORT

maja br. na terenie rekreacyjno-sportowym przy ulicy
Kościelnej oraz na okolicznych szlakach można było
spotkać druhów i wojów, startujących w zawodach, zwanych
Koroną Polski. W ramach tego cyklu w Puszczykowie odbyły
się Mistrzostwa Polski w Nordic Walking oraz Mistrzostwa
Polski Osób z Niepełnosprawnościami.
Zawodnicy mogli startować na trzech dystansach: 5 km,
10 km i 20 km. W ramach imprezy odbył się rajd NW, bieg
przełajowy na 5 km oraz bieg dla najmłodszych.
Zawody zostały oficjalnie otwarte przez Burmistrza Miasta Puszczykowa Andrzeja Balcerka. Imprezę zaszczyciły też
swoją obecnością Radne Miasta Puszczykowa p. Elżbieta Bijaczewska, p. Maria Michałowska oraz p. Ala Brączkowska.
Zawodnicy startowali stacjonarnie, ale też online. W Puszczykowie wystartowało 409 zawodników. Zawody na 5 km
ukończyło 245 zawodników, na 10 km - 75 zawodników, na 20
km - 24 zawodników. W Mistrzostwach Polski Osób z Niepełnosprawnościami wystartowało 46 osób. W biegu na 5 km
wzięło udział 11 zawodników, zaś w rajdzie Nordic Walking
- 8 osób. Punktualnie o 12:10 wystartowali też najmłodsi
sportowcy w biegu na 100 m. Wyniki można znaleźć na
www.maratonczykpomiarczasu.pl. Wszyscy, którzy wzięli
udział w zawodach otrzymali pamiątkowe medale oraz pakie-
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Mölkky w Warszawie

14

maja w Warszawie odbyła się 2 runda Grand Prix Polski
w Mölkky. Zawody rozgrywano na krytych kortach tenisowych o nawierzchni dywanowej (z domieszką piasku), która
jest dosyć wymagającym podłożem. W rywalizacji uczestniczyło 78 zawodniczek i zawodników z całej Polski. Faza grupowa
nie przyniosła wielu niespodzianek. Z zawodników reprezentujących drużynę Puszczyki Mölkky Puszczykowo do fazy playoff
awansowało 6 osób. Turniej wygrał po zaciętym pojedynku
Krzysztof Mocha z Chorzowa, a najlepsza trójka zawodników
naszej puszczykowskiej drużyny to: Tomasz Skoracki zakończył
swoje rozgrywki na 1/4 finałów i ostatecznie zajął 7 miejsce.
Na 9 miejscu zakończył swoje zmagania Miron Skołuda,
a na 14 miejscu Agnieszka Wojciechowska. Dzięki dobrej postawie zawodników nasza drużyna zajęła 4 miejsca w klasyfikacji
drużynowej i po 2 rundzie Grand Prix Polski plasuje się na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej drużyn.
Kolejne Grand Prix Polski w Mölkky odbędzie się 4 czerwca
w Jeleniej Górze.

Puszczyki Mölkky Puszczykowo

KP LAS punktuje

D

rużyny Lasu Puszczykowo są w połowie rozgrywek ligowych, do których (WZPN i liga futbolsportu) Las zgłosił pięć
zespołów.
Rozgrywki można śledzić na stronie fb KP Las Puszczykowo, gdzie na bieżąco wstawiane są relacje z meczu. Do dzisiaj
można było zobaczyć 47 zdobytych bramek.
Przed seniorami walka o utrzymanie w A-klasie, zespół prowadzony przez trenera Sebastiana Maćkowskiego ma do rozegrania jeszcze sześć spotkań. 22 maja br. piłkarze przywieźli
z Manieczek, z wyjazdowego, wygranego 1:0 z tamtejszym
KSGB Manieczki meczu, cenne 3 punkty.
Poniżej harmonogram czerwcowych spotkań drużyny Lasu
Puszczykowo.
Mecze wyjazdowe:
5.06, godz. 11:00 ze Szturmem Junikowo.
Mecze w Puszczykowie:
12.06, godz. 14:00 z Piastem Łubowo,
18.06, godz.16:00 z Maratończykiem Brzeźno,
26.06, godz.16:00 z Koziołkiem Poznań.
Wszystkie mecze drużyn Lasu Puszczykowo są dofinansowane przez Miasto Puszczykowo za co dziękujemy.
Pozdrawiam i do zobaczenia na trybunach.

SPORT

Miron Skołuda

podwójnie złoci

P

odczas zawodów w Żerkowie uczniowie LO Puszczykowo
zdobyli podwójne Mistrzostwo Wielkopolski Szkół w Biegach przełajowych. Dziewczęta pokazały się z bardzo mocnej
strony i wygrały nie tylko drużynowo. W klasyfikacji indywidualnej Natalia Pachocka zdobyła złoty medal, a Jagoda Musielak brązowy. Do sukcesu w drużynie mocno przyczyniły się
Zuzia Zaremba Run, Gabrysia Matuszczak, Julia Szulc i Kasia
Wiśniewska.
Wśród chłopców najlepszym w stawce roczniki 2002-2006
okazał się Jakub Napierała. Cała drużyna w składzie: Jakub Napierała, Piotr Chrabąszcz, Tomasz Grześkowiak, Wiktor Górecki
i Paweł Kołutkiewicz w początkowej klasyfikacji była
na 4 miejscu. Po dokładnej analizie i weryfikacji przez system
Maratończyk pomiar czasu, okazało się że są Mistrzami Wielkopolski. Brawa dla wszystkich za mocne rozpoczęcie sezonu
wiosennego!
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Otwarte Mistrzostwa Puszczykowa
w badmintonie – solidarni z Ukrainą

N

Niedziela standardowo była dniem zmagań dorosłych,
czyli kategorii OPEN i Amatorskiej. W OPEN całe podium
zgarnęli nasi zawodnicy. Pierwszy był Kuba Janaszek, drugi
Kuba Marcinkowski i trzecie miejsce wywalczył Michał Szkudlarczyk. W grze deblowej złoto wywalczyli Kuba Janaszek
i Paweł Niewoliński, którzy ograli w finale Tadzia Janaszka
i Pawła Bakuna. W kategoriach amatorskich również mieliśmy swoich medalistów. Karolina Łukasik była druga, a Jacek
Łukasik w kat. męskiej trzeci. W mikście Przemo i Weronika
Janaszek zdobyli srebrny medal, a w grze podwójnej panów
Jacek Łukasik i Marcin Dzierzgowski zajęli trzecie miejsce.
Niedzielnym dodatkowym akcentem był grill z pysznymi kiełbaskami na zewnątrz hali, który zgromadził nie tylko zawodników, ale również sporą rzeszę kibiców. Organizatorzy
z Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego nie kryją zadowolenia z organizacji turnieju, dzięki któremu udało się
zebrać 4250 zł na zasilenie Fundacji CHCEmisie, która przy
pomocy Puszczykowskiego Komitetu Społecznego wspiera
uchodźców z Ukrainy.
Impreza sportowa współfinansowana była przez: Miasto
Puszczykowo, Powiat Poznański i Ministerstwo Sportu i Turystyki.
			
PTS

SPORT

a początku maja Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe
zorganizowało dwudniowy turniej badmintona – Otwarte
Mistrzostwa Puszczykowa w badmintonie – Solidarni z Ukrainą + Wielkopolską Ligę Młodych Talentów, gdzie dochód
z wpisowego przeznaczony został na pomoc Ukrainie. Sobota
była dniem zmagań najmłodszych w WLMT i kategorii młodzików. Nasi zawodnicy nie zawiedli i zdobyli przysłowiowy „worek medali”. W WLMT w kategorii U-9 trzecie miejsce zajął
Bartek Szkudlarczyk. Podobnie jego starszy kolega Tymek
Łukasik w kat. U-11 zgarnął brązowy medal. W młodzikach
młodszych Maks Duszczak doszedł do finału, gdzie musiał
uznać wyższość zawodnika z Jastrowia. W deblu Stefan Taratajcio i Maks Duszczak również w finale nieznacznie ulegli
parze z Jastrowia, zdobywając ostatecznie srebrny medal.
W młodzikach pierwsze miejsce zajął Tadziu Janaszek, który
dorzucił jeszcze srebrny medal w mikście z klubową koleżanką
Nadią Felską. Agata Stojczyk w singlu była druga, a w grze
podwójnej tuż za podium, na czwartym miejscu. W juniorach
młodszych trzecie miejsce i brązowy medal wywalczył Przemek Bukowiecki, podobnie jak w deblu, grając z Krzysiem
Stojczykiem. Sympatycznym akcentem sobotnich zmagań był
kącik animacji artystycznych, gdzie dzieci mogły malować, rysować i zdobić kwiatami różne obrazki.

POŁĄCZĄ POKOLENIA NA ROZPOCZĘCIE LATA
Drugi rok z rzędu dwie puszczykowskie organizacje łączą siły i tworzą imprezę dla całych rodzin. Puszczykowskie Towarzystwo
Sportowe i Stowarzyszenie LONGWAVE zapraszają na sportowe rozpoczęcie lata w formule „łączymy pokolenia”. Przed nami
4 dni niezapomnianych atrakcji dopasowanych do uczestników w każdym wieku oraz na każdym poziomie zaawansowania!
Spędzimy wspólne chwile podczas wielu aktywności i zabaw w pięknych okolicznościach natury. Przed nami m.in.: zajęcia
z windsurfingu, REGATY, banan za motorówką, łódź wikingów, gry integracyjne, gry zespołowe, joga i zumba, wieczorne ogniska oraz muzyka na żywo. To tylko mała część tego, co naprawdę będzie się działo. Wspólnie rozpocznijmy sezon letni. Stwórzmy razem rodzinne, niezapomniane chwile!

Data: 16 - 19.06.2022 r. / Miejsce: Dąbki nad morzem / Zgłoszenia informacje: pts@ptspuszczykowo.pl i tel. +48 882334889
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Za nami XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

KULTURA

W

tym roku hasłem przewodnim Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek była sentencja : „Biblioteka – cały świat
w jednym miejscu”. Naszym zdaniem bardzo trafne – zawsze
zapraszamy naszych Czytelników do wielowymiarowej przygody z książkami. Podczas tegorocznego wydarzania zapraszaliśmy grupy przedszkolne oraz klasy szkół podstawowych na
lekcje biblioteczne. W ciągu tygodnia zapraszaliśmy na ciekawe
spotkania autorskie. Podczas pierwszego z nich gościliśmy
pana Adriana Ksyckiego - autora kryminału „Telepata”. Autor
odsłonił przed nami kulisy swojego warsztatu pisarskiego, dowiedzieliśmy się jak wiele pracy wkłada w przygotowanie do
pisania, z jakimi specjalistami podjął współpracę, by stworzyć
książkę, którą oddał w ręce Czytelników. W trakcie Tygodnia
Bibliotek byliśmy też współgospodarzem, wraz ze Szkołą Podstawową Collegium Artes, spotkania autorskiego dla dzieci
z panią Maliną Prześlugą. Autorką, książek: „Arbuz i Pchełka
czyli Wielkie Wyprawy w Wielkopolskę”, o „Ziuzi” oraz sztuki
teatralnej o ptasich relacjach „Dziób w dziób”. Finałem spotkań
autorskich w czasie tygodnia bibliotek było spotkanie z panem
Arkadym Radosławem Fiedlerem poświęcone jego najnowszej
książce o Boliwii „Do głębi intrygujący kraj”. Autor – podróżnik
opowiadał o kraju i ludziach, niezwykłych miejscach, przyrodzie, historii i zwyczajach.
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek to zawsze wspaniała okazja
do spotkań z dziećmi w Bibliotece. W tym roku celebrujemy je
szczególnie. Po dwóch latach przerwy zaprosiliśmy do odwiedzin wszystkie zaprzyjaźnione przedszkola z Puszczykowa. Gościliśmy zatem najstarsze grupy z Niepublicznego Przedszkola
„Chatka Kubusia Puchatka”, z „Leśnych Przyjaciół”, z „Bajkowego wzgórza”, z „Pracowitych Pszczółek” oraz wszystkie grupy
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z Przedszkola Montessori „Kotki dwa”. Hasło tegorocznego
Tygodnia Bibliotek to „Biblioteka – cały świat w jednym miejscu”. Każda z grup starała się określić znaczenie tego hasła, co
udało się bez problemu. Biblioteka, to także świat bajek w jednym miejscu. W naszych bajkach coś się jednak pomieszało…
Dziewczynka z zapałkami zgubiła zapałki, trzy świnki nie wiedziały jak powinien wyglądać dom z cegły, zła macocha podrzuciła Kopciuszkowi jeszcze jedno zadanie do wykonania. W wypożyczalni dla dorosłych dzieci znalazły kuferek, a w nim przedmioty, które powypadały z różnych bajek. Dzieci wspaniale
poradziły sobie z całym chaosem odnajdując zagubione zapałki,
układając z nich przykładowe domki dla świnek, segregowały
przedmioty zostawione przez macochę, bardzo trafnie wskazały też tytuły bajek, wierszy i książek, do których mogą wrócić
przedmioty z kuferka. Spotkaniom towarzyszyło mnóstwo zabawy i śmiechu. Pojawiały się liczne pytania i mądre odpowiedzi, za które pięknie naszym gościom dziękujemy.
Książki i rozmowy o książkach mogą mieć miejsce nie tylko
w Bibliotece. Przedszkolaki z „Czarodziejskiego Zamku” oraz
młodsza grupa w „Bajkowym wzgórzu” poznały ofertę naszej
Biblioteki podczas zajęć w przedszkolu. Dzieci oglądały różne
rodzaje książek, dowiedziały się jak zostać Czytelnikiem naszej
Biblioteki i poznały szczegóły programu dla nich przeznaczonego – „Mała Książka Wielki Człowiek”. Na końcu wysłuchały opowieści „O dzieciach, które kochały książki”. Dziękujemy za niezwykle miłe spotkania i zapraszamy do Biblioteki zarówno w grupie przedszkolnej, jak i z rodzicami.
Na kolejny Ogólnopolski Tydzień Bibliotek zapraszamy
za rok!

BM CAK

czerwiec 2022

KULTURA

Dni Puszczykowa 2022

M

ieszkańcy, Goście i Przyjaciele Puszczykowa – zapraszamy
na Dni Puszczykowa – święto naszego miasta w rok jego
wyjątkowego jubileuszu: 60-lecia nadania praw miejskich.
10 i 11 czerwca będziemy wspólnie bawić się na terenie rekreacyjno-sportowym na ul. Kościelnej 7 w Puszczykowie. W piątek zapraszamy na oficjalne otwarcie wydarzenia - już o godzinie 17.00. Tego dnia zagrają dla nas grupa Żuki prezentująca
covery rock’n’rollowych przebojów. Jako gwiazda wieczoru na
scenie wystąpi pani Małgorzata Ostrowska wraz z zespołem.
Sobota będzie dniem przeznaczonym na rodzinne rozrywki.
Na terenie wydarzenia czekać będą kolorowe dmuchańce, licz-
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ne stoiska oferujące przeróżne atrakcje, strefa gastronomiczna
z pysznym jedzeniem i napojami. Średniowieczni wojowie zaproszą nas do podróży w czasie i pokażą jak wyglądało oprzyrządowanie i techniki walki wiele wieków temu. Będzie też
okazja, by spotkać organizacje pozarządowe z naszej okolicy,
ich przedstawiciele chętnie opowiedzą o swojej działalności.
Podczas Dni Puszczykowa będziemy zachęcać do wypełnienia
ankiety – dostępnej w namiocie Urzędu Miejskiego. Osoby,
które ją wypełnia wezmą udział w losowaniu nagród.
Zapraszamy!

BM CAK
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Z

a nami dwa ogrodowe wydarzenia kulturalne realizowane w ramach projektu Pamiętajcie o ogrodach – czyli kultura schodzi pod strzechy, towarzyszące obchodom 60-lecia
Puszczykowa.
Pierwszy koncert polsko-ukraiński odbył się w niedzielę,
1 maja, w ogrodzie przy ul. Podleśnej. W czarownej scenerii
kwitnących jabłoni, tulipanów i niezapominajek Jurij Czer-

winski przy akompaniamencie Jacka Skowrońskiego śpiewał
rzewne ukraińskie dumki i przedwojenne polskie szlagiery.
Licznie zebrana publiczność nagrodziła artystów gromkimi
brawami.
14 maja, w „tajemniczym” ogrodzie przy ulicy Słowackiego miała miejsce wystawa artystycznych prac rodziny Kren-

zów. O swoich rodzicach, mamie, która była malarką i ojcu,
który zajmował się artystycznym rękodziełem opowiadała
ich córka Anna Krenz, osoba wielu talentów: plastycznych,
architektonicznych i społecznych. Zebrani goście mieli również możliwość wysłuchania ciekawej historii domu i jego
mieszkańców.
Przed nami jeszcze trzy wydarzenia:
4 czerwca, ogród przy ulicy Podleśnej 10 zamieni się
w salon literacki, w którym gościć będziemy wybitnych
znawców twórczości Andrzeja Falkiewicza nieżyjącego już
pisarza i puszczykowianina. Prof. Ryszard Przybylski - językoznawca pisarz i krytyk literacki i dr Jarosław Borowiec - wydawca wielu książek artysty, opowiedzą o nam o jego pisarstwie, barwnym życiu, jego fascynacjach, miłości do syna
Wojtka i żony Krystyny Miłobędzkiej.
12 czerwca w kawiarence Mipetraka odbędzie się zapowiadany pierwotnie na koniec maja koncert (przepraszamy
za przesunięcie w czasie z uwagi na niedyspozycję czasową
uczestników). Klasyczne melodie w Ogrodzie Kultur i Tolerancji w wykonaniu: Hanny Szymańskiej (skrzypce), Franciszka Szymańskiego (pianino), Macieja Nowaczyka (wiolonczela), Zuzii Strzyżewskej (flet), uczennic i uczniów poznańskich
szkół muzycznych. Młodzi muzycy zaprezentują się w bogatym programie klasycznym. Usłyszymy między innymi utwory J.S. Bacha, J. Hubay, Ch. Dancla, W. Popp, F. Kuhlau.
Ostatnim wydarzeniem kulturalnym realizowanym
w Puszczykowie w ramach ogrodowego projektu jest wystawa malarstwa Zbigniewa Cichockiego i jego przyjaciół, która
odbędzie się w dniu 18 czerwca 2022 roku w ogrodzie przy
ul. Żupańskiego. W programie wernisażu oprócz oglądania
prac artystów przewidziano jeszcze czytanie poezji Edyty
Kulczak i rozmowy o sztuce w przestrzeni miejskiej.
Projekt Pamiętajcie o ogrodach - czyli kultura schodzi
pod strzechy uzyskał dofinansowanie z Miasta Puszczykowa
oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Zapraszamy!

W imieniu Fundacji PARK –
Małgorzata Ornoch-Tabędzka
W imieniu Fundacji Key4tomorrow –
Anna Schmidt Fiedler
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Obywatele Ukrainy muszą poinformować
ZUS o wyjeździe z Polski

Ś

wiadczenia rodzinne, w tym 500 plus czy Rodzinny Kapitał
Opiekuńczy, przysługują uchodźcom tylko za czas, kiedy
przebywają z dziećmi w Polsce. W przypadku wyjazdu z kraju,
na okres powyżej miesiąca, tracą oni prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym tracą prawo do świadczeń. Tak
więc o swoim wyjeździe należy poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
O wyjeździe z Polski uchodźca powinien niezwłocznie poinformować ZUS. Może to zrobić elektronicznie, logując się na
swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS)
i składając pismo ogólne na formularzu POG. Jeśli obywatel
Ukrainy nie ma dostępu do internetu i nie ma możliwości poinformowania o wyjeździe drogą elektroniczną, może zgłosić się
do placówki ZUS i złożyć pisemne oświadczenie – informuje
Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.
Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia rodzinne i nie

poinformuje ZUS o swoim wyjeździe, będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami.
ZUS dysponuje narzędziami, które pozwalają na sprawdzenie, czy dana osoba opuściła Polskę. Weryfikuje też legalny
pobyt w kraju obywateli Ukrainy, zarówno na etapie przyznawania świadczenia, jak i w dowolnym momencie, w trakcie
okresu świadczeniowego. Pomocne są w tym różnego rodzaju
rejestry państwowe, do których ZUS ma dostęp i współpraca
z zagranicznymi instytucjami ubezpieczeniowymi. ZUS może
też w przypadku wątpliwości, co do spełnienia warunku zamieszkiwania na terenie Polski, wezwać świadczeniobiorcę do
osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS. W przypadku nie złożenia wyjaśnień we wskazanym czasie, ZUS może
wstrzymać wypłatę świadczenia. Ta sama zasada obowiązuje
również Polaków.

Dyżury konsularne dla
obywateli Ukrainy w Poznaniu

PUNKT POMOCY
DLA UKRAINY
sala konferencyjna
w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie
ul. Podgórna 21 (wejście od ul. Poznańskiej)

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek: 17:00-20:00
wtorek: 17:00-20:00
czwartek: 17:00-20:00
sobota: 10:00-13:00
Ostatni dzień działania punktu pomocy
to wtorek 14 czerwca 2022 r.
Do poniedziałku 13 czerwca
będą przyjmowane dary rzeczowe.
W sprawie dokonywania zakupów dla potrzeb punktu
wydawania pomocy rzeczowej uchodźcom
z Ukrainy, wszelkich darczyńców prosimy
o konsultacje z przedstawicielami Komitetu
(Filip Ryglewicz, Maria Michałowska, Piotr Guziałek radni Rady Miasta Puszczykowa - informacja
o kontakcie na stronie www.puszczykowo.pl)
Darczyńcom składamy serdeczne podziękowania.

Komitet Zbiórki Rzeczowej Puszczykowo
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odczas dyżuru konsularnego dla obywateli Ukrainy istnieje
możliwość: przedłużenia paszportów, wyrobienia świadectwa poświadczającego tożsamość, wpisania informacji o dzieciach do paszportów zagranicznych jednego z rodziców. Dyżury konsula zawodowego z Wrocławia odbywają się w udostępnionym przez Urząd Miasta Poznania pomieszczeniu, przy
ul. Matejki 50, w godzinach od 9:00 do 17:00.
Wszystkich chętnych do skorzystania z dyżuru konsularnego zapraszamy do kontaktu telefonicznego celem rejestracji
pod numerem telefonu Biura Poznań Kontakt 61 646 33 44.
Informujemy, że pracownicy infolinii nie udzielają informacji
w sprawach konsularnych, a jedynie prowadzą zapisy na dyżur.
Bід понеділка до п’ятниці від 9:00 до 17:30 у приміщенні
Міської ради м. Познань консул Консульського відділу
Посольства України в Республіці Польща буде здійснювати
виїзні консульські прийоми громадян України, які
проживають в Любуському Великопольському,
Нижньосілезькому та Опольському воєводствах.
Консульський прийом відбудеться за адресою: ul. Matejki 50 (вул. Матейки, 50), 60-770 Poznań, перший поверх,
зала №7.
від понеділка до п’ятниці від 7:30 до 15:30 за тел. 61 646
33 44 працівниками україномовної інфолінії Бюро Познань
Контакт Міської ради в Познані. Кількість місць обмежена.
Просимо звернути увагу, що працівники інфолінії не
надають інформації з консульських питань.
Під час виїзного консульського прийому громадяни
України матимуть можливість:
►продовження терміну дії паспортів (перелік
документів)
►оформлення свідоцтв про ідентифікацію особи
(перелік документів)
►внесення відомостей про дітей до закордонних
паспортів одного з батьків (перелік документів)
З переліком документів, які необхідно подавати для
вчинення вищезазначених консульських дій можна
ознайомитися на сайті Посольства у розділі Паспортні
питання.
У В А ГА ! Д о к у м е н т и н е о б х і д н о п о д а в а т и
з КСЕРОКОПІЯМИ.
У разі виявлення невідповідності між даними особи, яка
забронювала візит, та особи, яка прибула на прийом,
заявнику буде відмовлено у вчиненні консульської дії.
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60 lat miasta i 50 lat herbu Puszczykowa

W

roku 2022 obchodzimy dwie ważne puszczykowskie
rocznice, tj. 60-lecie miasta Puszczykowa oraz 50-lecie
powstania herbu Puszczykowa. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 lipca 1962 roku podpisanym
przez ówczesnego Prezesa Rady Ministrów, Józefa Cyrankiewicza, prawa miejskie uzyskało
wówczas 30 miast, w tym dwa w dawnym województwie poznańskim. Oficjalnie w poczet miast
Puszczykowo zostało włączone 18 lipca 1962
roku. Od 26 czerwca 1972 roku miasto Puszczykowo posiada również herb, który na pewno jest
symbolem znanym każdemu mieszkańcowi Puszczykowa. Herb jest tak charakterystyczny, że pytanie opisujące jego wygląd znalazło się nawet
w ogólnokrajowym teleturnieju „Milionerzy”
w 2020 roku.

HISTORIA

Jak wyglądało Puszczykowo w 1962 roku?

W 1962 roku Puszczykowo było największym podpoznańskim wczasowiskiem. Działało tu wiele restauracji m.in. restauracja Leśna, Turystyczna, bar Zacisze. Nad Wartą funkcjonowały plaże w Puszczykowie i Puszczykówku. W lesie puszczykowskim działało Muzeum Przyrodnicze WPN oraz Dom Wczasowy
Lech. Do Puszczykowa przypływał statek wycieczkowy „Dziwożona”. Przy ul. Poznańskiej działało kino Wczasowicz. Jednym
z wielu problemów były niezabudowane rejony między miejscowościami nowego miasta Puszczykowa. Włodarzem Puszczykowa był Marian Powąski. Z okazji nadania praw miejskich
Puszczykowu w „Głosie Wielkopolskim” w dniu 1 sierpnia 1962
roku ukazał się artykuł pod tytułem „Metamorfoza Puszczykowa. Problemy najmłodszego miasta Wielkopolski”, który wprowadza nas w klimat ówczesnych czasów. W artykule pisano: „Za
wiele, wiele lat, gdy ktoś zajrzy do kronik Wielkopolski i trafi na
rocznik 1962, pod datą 7 lipca znajdzie wiadomość, że: „Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, J. Cyrankiewicza, przyznano
osiedlu Puszczykowo w powiecie poznańskim prawa miejskie.
Znajdzie tam zapewne również informację, że miasto rozciągało się na kilka kilometrów wzdłuż lewego brzegu Warty, wśród
pięknych lasów, że obejmowało kilka dzielnic: Puszczykowo,
Puszczykówko i Niwkę, i - że z chwilą otrzymania prawa miejskich liczyło sobie 8000 mieszkańców. […] Ostatnie lata przyniosły szybki rozwój Puszczykowa. Obrazują to najlepiej liczby
przyrostu mieszkańców. W porównaniu z rokiem 1945 przybyło ponad 5000 osób. Również szybko rozwija się budownictwo
mieszkaniowe. W okresie powojennym zbudowano tu 400
domków jednorodzinnych. Specjalnie rzuca się to w oczy
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w Puszczykówku i w Niwce, gdzie powstają wręcz całe osiedla,
gdzie domki rosną, jak przysłowiowe grzyby po deszczu. […]
Mimo tak wyraźnego rozwoju Puszczykowo nie
może w pełni spełniać roli podmiejskiej, wypoczynkowej miejscowości, takiej roli, jaką wyznaczono mu w planie rozwoju naszego województwa. Dlaczego tak jest? […] Od wielu lat, w gorące popołudnia, ściągają do Puszczykowa tysiące
poznaniaków. W okresie wakacji mieszka tu stale
około 2000 wczasowiczów. […] Czy zatem 5 niezbyt dużych punktów gastronomicznych […]
może zaspokoić potrzeby przyjeżdżających tu
tysięcy osób? Na pewno nie. […] Jest, więc potrzebna budowa w Puszczykowie dużych barów
samoobsługowych, i to bliżej plaży.[...]
Wszyscy członkowie puszczykowskiej Rady Narodowej zdają sobie doskonale sprawę, że rozwój ich miejscowości musi iść
w kierunku rozbudowy urządzeń turystyczno-wypoczynkowych, stworzenia wczasowiska przyciągającego poznaniaków.
O tych zamierzeniach poinformował nas przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Puszczykowie – Marian Powąski [który
powiedział:] Potrzeby naszego nowego miasta są duże. Samo
przyznanie praw miejskich niewiele zmieniło naszą sytuację.
Wszystkie nasze wysiłki skoncentrujemy, więc wokół uczynienia z Puszczykowa wielkiego wczasowiska. Dlatego też w planach umieściliśmy już budowę dużego domu turystycznego
nad Wartą. […] Z myślą o potrzebach rodzin przebywających
na wczasach – zorganizujemy dwa ogródki jordanowskie. Konieczna jest także dalsza poprawa nawierzchni dróg. Niewątpliwie, do rozwoju naszej miejscowości przyczyni się budowa
dużego szpitala kolejowego oraz domu sanatoryjno-wypoczynowego Cechu Rzemiosł Budowlanych. Dla stale przebywających młodych obywateli Puszczykowa budujemy szkołę Tysiąclecia.”
Jak wyglądało Puszczykowo w 1972 roku?

W 1972 roku miasto Puszczykowo obchodziło 10-lecie nadania praw miejskich. Nadal funkcjonały liczne restauracje takie jak restauracja Leśna, Turystyczna, bar Zacisze. Nadal działało kino Wczasowicz i Dom Wczasowy Lech. Do Puszczykowa
przyjeżdżały tysiące wczasowiczów, którzy spacerowali po lasach, kąpali się nad Wartą. Z okazji 10-lecia miasta wykonano
modernizację ul. Poznańskiej. Włodarzem Puszczykowa był
Władysław Krzyżański, który był specjalistą od turystyki. Zanim
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wałby charakter Puszczykowa. Takowy został nadany „Uchwałą
nr XXXV/76/72 Miejskiej Rady Narodowej w Puszczykowie
z dnia 26 czerwca 1972 roku w sprawie ustalenia i nadania herbu miastu Puszczykowo”. W uzasadnieniu do uchwały pisano:
„1. W związku z przypadającą 10-tą rocznicą uzyskania praw
miejskich przez byłe osiedle Puszczykowo nadaje się miastu
temu herb. 2. Herbem Puszczykowa są wizerunki: puszczyka,
słońca, lasu i wody.” Wykonanie herbu zlecono lokalnym artystom, m.in. Zbigniewowi Stołbiakowi oraz Witoldowi Frankowskiemu. Herb miasta Puszczykowa doskonale wkomponowywał się we wczasowy charakter Puszczykowa lat 60. i 70. XX
wieku.

Obchody 10-tej rocznicy nadania praw miejskich odbyły się
w październiku 1972 roku. Kulminacja nastąpiła podczas uroczystej Sesji Miejskiej Rady Narodowej, która miała miejsce
w sali kina Wczasowicz. Podczas uroczystości wręczano dyplo-

my dla „zasłużonych obywateli miasta Puszczykowa”. „Zebrani
obejrzeli część artystyczną w wykonaniu Chóru ZZK „Moniuszko” przy ZNTK w Poznaniu oraz młodzieży szkolnej ze szkół
podstawowych nr. 1 i 2 w Puszczykowie. Wysłuchano również
recitalu piosenkarskiego w wykonaniu Tomalik Marii – mieszkanki Puszczykowa. […] Na zakończenie Sesji wszyscy uczestnicy zwiedzili wystawę poświęconą działalności rzemiosła na
terenie miasta Puszczykowa, która została zorganizowana
w świetlicy miejskiej.”
Podsumowanie
Nie ma już kina Wczasowicz, restauracji Leśnej i Turystycznej, baru Zacisze (zwanego pieszczotliwie „Dołkiem”), kawiarni
Gotowały, Domu Wczasowego Lech oraz Muzeum Przyrodniczego w puszczykowskim lesie. Do Puszczykowa nie przypływa
również stateczek Dziwożona. Miasto Puszczykowo zmieniło
się przez ostatnie sześćdziesiąt lat, ale nadal jego atutem jest
położenie – pośród pięknych lasów Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dzięki temu Puszczykowo mimo upływu wielu lat
utrzymało swój charakter, jako atrakcyjne miejsce do rekreacji
i odpoczynku. Dawna sława Puszczykowa, jako podpoznańskiego letniska, a następnie wczasowiska, nadal przyciąga turystów, którzy odwiedzają nadwarciańskie ścieżki, Muzeum Fiedlera, restauracje, kawiarnie i lodziarnie. Z okazji jubileuszu
naszego miasta zachęcam mieszkańców Puszczykowa do wywieszenia puszczykowskich flag w dniu 26 czerwca i 18 lipca.
Okażmy w ten prosty sposób dumę z bycia częścią puszczykowskiej wspólnoty.

Zachęcam do kontaktu ze mną wszystkie osoby posiadające ciekawe informacje, przedmioty z przeszłości naszego miasta Puszczykowa. Szczególnie zależy mi na zdjęciach z ostatnich 60 lat funkcjonowania miasta Puszczykowa. Jestem dostępny pod numerem telefonu 508467405 bądź pod adresem
poczty elektronicznej krzyzanskimaciej@gmail.com.

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego
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HISTORIA

został włodarzem Puszczykowa w 1968 roku piastował funkcję
dyrektora w POSiRze, gdzie uruchamiał ośrodki wczasowe
w Kiekrzu, Stęszewie, campingi na terenie powiatu poznańskiego, etc. Z okazji nadania praw miejskich zdecydowano o nadaniu miastu Puszczykowa nowego herbu, który w pełni opisy-

o drzewach

B

uk, Dopiewo, Komorniki, Puszczykowo, Rokietnica i Suchy Las. Aż sześć gmin powiatu
poznańskiego ma na swoich herbach wizerunek
drzew lub liści. Nic w tym dziwnego, skoro wiekowe drzewa to ważny element krajobrazu regionu
– zarówno drzewiej, jak i dziś.

młodszego „brata”. Na terenie całego Rogalińskiego Parku
Krajobrazowego doliczono się ponad 1400 pomnikowych dębów. Malownicze drzewa znalazły się na płótnach Michała Wywiórskiego w Galerii Obrazów w Rogalinie. Przyciągają też fotografów, którzy szczególnie upodobali sobie dąb zwany Orłem, ale fotografują też kapliczkę wewnątrz wielkiego, pustego pnia koło Rogalina. Sędziwe olbrzymy można oglądać na
trasach nowych szlaków pielgrzymkowych – Rogalińskich Dróg
Ducha Świętego – oraz w ramach gry TRInO Szlakiem majestatycznych dębów.

Owiane legendą
Nazwa miasta Buku wywodzi się od okazałego drzewa, pod
którym po udanym polowaniu zasnął snem wiecznym książę
Mieszko I. Z innym władcą kojarzy się dąb Bartek w Owińskach,
zasadzony przez rycerza o tym imieniu na rozkaz Władysława
Jagiełły. Ponoć drzewo podziwiał później sam Napoleon, któremu zawdzięcza swe imię lipa niedaleko Osowej Góry. Ze
sławną postacią związana jest też martwa sosna przy Alei Filozofów. Niegdyś siadywał pod nią sam Zygmunt Krasiński, czytając tam listy od ukochanej. Z Wierzenicy blisko na ścieżkę
Kraina Modrej Przygody, do osady Odrzykożuch. Ciekawe,
komu uda się odnaleźć łupy zbójców zakopane tam pod okaza-

łym dębem? Wśród dendrologicznych ciekawostek wyróżnia
się rezerwat Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej.
Tamtejsze 200-letnie modrzewie wyrosły ponoć z nasion przywiezionych przez cystersów z Wągrowca z klasztoru na Świętym Krzyżu. Niezwykłym miejscem jest też Polana Zabytkowego Dębu niedaleko Kobylnicy. Tam, gdzie dziś stoi pamiątkowy
kamień, ćwiczyli niegdyś skauci, a wcześniej wisiał cudowny
obraz Matki Boskiej.

Fot. Paulina Jankwska

TURYSTYKA

Fot. www.wielkopolskaciekawie.pl

Rekordziści
Założone przez Tytusa Działyńskiego Arboretum Kórnickie to
najstarsza i największa tego typu placówka w Polsce. Obiekt
można zwiedzać, korzystając z aplikacji, gier turystycznych (qu-

est, TRInO, Odkrywca Zdobywca), albo ścieżki Drzewa świata.
W arboretum rośnie najokazalszy w Polsce cypryśnik błotny
oraz najgrubsze buk i wiąz w powiecie poznańskim. Do tej listy
można dopisać rekordowe okazy kasztanowca, tulipanowca
i platana w parku przy Pałacu Jankowice, od niedawna opisane
na dendrologicznych tablicach. Listę rekordzistów uzupełnia
cis o pięciu pniach w Murowanej Goślinie oraz okazały modrzew na terenie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie. Tamtejsze drzewa można poznać na trasie questu-gry terenowej.
Zabytkowe aleje
Efektowną aleję w Obornikach tworzą piękne okazy igliczni
trójcierniowej. Ozdobą Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach jest pomnikowa aleja grabowa. Po drugiej stronie Warty
ścieżka biegowa Łysy Młyn przebiega obok grupy wiekowych
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Fot. Piotr Basiński

Fot. Urząd Miejski w Mosinie

Rogalińska dąbrowa
Najsłynniejsze drzewa regionu to oczywiście sędziwe dęby
Lech, Czech i Rus. Ten ostatni, 800-letni najstarszy okaz w Polsce został sklonowany i w efekcie w Rogalinie zasadzono jego
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menadzie nadwarciańskiej w Śremie nazwano od najpopularniejszych imion w gminie. Najgrubszym z drzew w okolicy jest
rosnący na Łęgach Mechlińskich Dąb Śremiak.

Dębów Marianowskich. Inna ścieżka, przez Dolinę Kończaka
pozwala dotrzeć do Stobnickich Babek, czyli… okazałych sosen. Wśród sosen wyróżniają się okazy o efektownie powyginanych korzeniach, rosnące nad Wartą w Puszczykowie i nad
Jeziorem Miejskim w Puszczy Zielonce. Na terenie tego kompleksu ciekawych drzew nie brakuje. Rowerzyści na trakcie
bednarskim mijają aleję dorodnych kasztanowców, a w rejonie
Tuczna rośnie las żywotników – efekt eksperymentu niemieckich leśników. Drzewa Arboretum Leśnego w Zielonce najlepiej
poznawać na trasie nowego questu W sercu Puszczy. Szczególnie wyróżniają się metasekwoje chińskie – żywe skamieniałości.
Na terenie gminy Śrem drzewa pomnikowe noszą własne imiona, jak Kartograf, Łężek czy Synergia. Olsze i jesiony przy pro-

Drzewa w roli głównej
Typy lasów, tworzące je drzewa i owady żyjące w drewnie
można poznać w Muzeum Przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na wystawie w Jeziorach uwagę zwraca pień
olbrzymiego dębu. Spojrzenie na żywe drzewa, ale z nieco innej perspektywy zapewnia Podniebna Eko-Wioska w DELI Parku na obrzeżach parku. Tematem wiodącym ekspozycji Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Łysy Młyn jest z kolei martwe drewno
i zasiedlające je organizmy – od najrozmaitszych owadów po
grzyby. Drzewa w roli głównej występują też w Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych, gdzie można posadzić dąb,
by uczcić szczególną okazję w zupełnie nietuzinkowy sposób.

„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT) przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, by zachęcić do mikroturystyki – samodzielnego zwiedzania najbliższej okolicy i poznawania mniej lub bardziej znanych
turystycznych perełek okolic Poznania.
Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach
informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich
PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim oraz w Prasowej Powiatowej 17.

TURYSTYKA

Fot. Archiwum DELI Park

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

WŁÓCZYKIJ WRACA DO KLUBU PUSZCZA

W

iosną wrócił do nas Włóczykij. Tegoroczna odsłona projektu dofinansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Poznaniu – „Spotkania Włóczykija”, integruje ze sobą
dzieci, młodzież i seniorów. Kiedy piszemy te słowa szykujemy
się do spotkania inauguracyjnego i warsztatów szycia z Panią
Karoliną.
Spotkania są już trzecią odsłoną cyklu Włóczykija, który realizujemy w Klubie Puszcza. W ramach projektu tradycyjnie
wybierzemy się na wycieczki oraz będziemy doskonalić nasze
umiejętności w zakresie fotografii. Tym razem we „włóczędze”
będą towarzyszyli nam dziadkowie i babcie.
Zaplanowaliśmy także 5 tygodni zajęć wakacyjnych.
W pierwszym tygodniu wakacji zapraszamy dzieci na zajęcia
plastyczne, w czasie których poznamy różnorodne masy plastyczne. Będziemy tworzyć i rzeźbić, gnieść i lepić.
Drugi tydzień spędzimy na wędrowaniu po okolicy. Zajrzymy w ciekawe zakątki, będziemy tropić i bawić się w podchody.
Kolejny tydzień poświęcony będzie wszystkiemu, co związane
z drzewami. Będą zajęcia plastyczne, przyrodnicze i twórcze,
będziemy dotykać, słuchać, wąchać i smakować. Spojrzymy na
drzewa z zupełnie nowej perspektywy. Jeżeli mówimy już
o perspektywie, to zarezerwowaliśmy dla niej czwarty tydzień.
Podczas warsztatów fotograficznych poznamy złudzenia i iluzje optyczne. Przeniesiemy się w świat barw i filtrów. A pozostając w fantastycznym nastroju, ostatni tydzień wakacji spędzimy w klimacie zamków i fortec.
Zapisy na zajęcia wakacyjne rozpoczniemy 1 czerwca 2022
roku. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie pod
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numerem telefonu 608 209 239. Przypominamy, że wszystkie
zajęcia są bezpłatne i dofinansowane ze środków Miasta Puszczykowa.
Zanim jednak wpadniemy w wir planowania wakacji serdecznie zapraszamy do spotkań i rozmów podczas Pchlich Targów oraz Dni Puszczykowa.
Do zobaczenia!

Justyna Walkowiak
specjalistka socjoterapii
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