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To już 12. sesja absolutoryjna, podczas której uzyskał
Pan absolutorium za wykonanie budżetu. Ponadto, po raz
czwarty otrzymał Pan wotum zaufania. Jakie to dla Pana
ma znaczenie?
Wotum zaufania i absolutorium, szczególnie jeśli są udzielone jednogłośnie, mają duże znaczenie dla każdego samorządowca. Są także doskonałym bodźcem do dalszej pracy. Zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania oznaczają przede
wszystkim aprobatę działań podejmowanych przeze mnie, jako
burmistrza oraz wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego.
Korzystając z okazji jeszcze raz dziękuję radnym, którzy głosowali za udzieleniem mi absolutorium i wotum zaufania. Podziękowania kieruję także do pracowników urzędu oraz kierowników i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych.
Ich zaangażowanie w wykonanie wielu uchwał i programów,
w tym przede wszystkim uchwalonego przez Radę budżetu,
jest bezcenne. Bardzo dziękuję również mieszkańcom naszego
miasta, którzy dzielili się swoimi uwagami.
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Pozostając w świątecznym nastroju. Jak pan ocenia tegoroczną edycję dni Puszczykowa?
W tym roku dni Puszczykowa organizowaliśmy już bez
ograniczeń, które w roku 2021 wymuszała pandemia. Z okazji
jubileuszu 60-lecia nadania praw miejskich do Puszczykowa
przyjechali goście z partnerskiego miasta Szklarska Poręba
oraz liczni goście reprezentujący gminy i instytucje, z którymi
współpracujemy. Pogoda jak zwykle podczas dni Puszczykowa nam dopisała, co przy imprezach plenerowych jest niezmiernie istotne. W tym roku świętowaliśmy z liczną grupą
uchodźców z Ukrainy, którzy w naszym mieście znaleźli schronienie przed wojną toczącą się w ich kraju. Wiem, że licznie
odwiedzali teren przy ul. Kościelnej. Bardzo chciałbym, żeby
to wydarzenie pozostawiło w ich pamięci wiele pozytywnej
energii. Do dobrej zabawy z pewnością przyczynili się artyści,
którzy występowali na scenie. Nie zabrakło gwiazd dużego
formatu oraz tych, którzy dopiero zaczynają swoją artystyczną przygodę. Tradycyjnie nie zabrakło też dobrej kuchni, więc
uważam, że tegoroczne dni Puszczykowa śmiało można zaliczyć do udanych.
Wracając do absolutorium. Jakie inwestycje jako burmistrz i mieszkaniec Puszczykowa uważa Pan za najistotniejsze?
Od 2010 roku czyli od momentu, gdy zostałem wybrany
przez mieszkańców naszego miasta na burmistrza, każdego
roku w budżecie Puszczykowa szczególnie ważne miejsce zajmują pozycje związane z budowami dróg, chodników oraz
oświetlenia ulicznego. Tak było również w 2021 r. gdy wybudowaliśmy ul. Prusa, Wspólną, Tulipanową, I etap ul. Tenisowej,
Kosynierów Miłosławskich (brakujący odcinek o długości
90 metrów). Poza inwestycjami drogowymi w minionym roku
budowaliśmy i modernizowaliśmy oświetlenie uliczne i oczywiście dofinansowywaliśmy wymiany pieców węglowych. Od
października 2021 r. w naszym mieście działa 11 publicznych
punktów bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu (Wi-Fi), który powstał dzięki projektowi „Publiczny Internet
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na naszym mieście. Po pierwsze, obostrzenia znacznie utrudniały wykonywanie obowiązków, a musieliśmy mierzyć się
z nimi przez dwa lata. Nie możemy zapominać, że w tym czasie
musieliśmy zupełnie zmienić system nauki w naszych dwóch
szkołach podstawowych. Dziś mogę powiedzieć, że udało się
podołać nałożonym na nas obowiązkom. Dlatego serdecznie
dziękuję dyrektorom, nauczycielom i pracownikom obu naszych szkół oraz wszystkim służbom i osobom, które pomagały
mieszkańcom w tym trudnym czasie.
Jeśli chodzi o finansowe skutki pandemii, to bardziej odczuwalne są dla nas skutki wprowadzanych od 2019 r. zmian
w systemie podatkowym PIT.

w Mieście Puszczykowo” współfinansowanemu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Na co jeszcze w minionym roku Puszczykowo uzyskało
dofinansowania?
W październiku przyznano nam w ramach Polskiego Ładu
9 mln zł na realizację budowy budynku socjalno-sportowego
przy boisku przy ul. Kościelnej oraz na wymianę płyty głównej
boiska na nowoczesną nawierzchnię, w zakres tego projektu
wchodzi także budowa oświetlenia. Będzie to największe dofinansowanie, jakie kiedykolwiek Puszczykowo otrzymało.
To bardzo dobra wiadomość, ale… Zanim otrzymaliśmy te środki rząd swoimi regulacjami spowodował, że samorządy mają
zdecydowanie mniej pieniędzy na realizację innych zadań. Nowy
obiekt sportowy i modernizacja boiska z pewnością idealnie
wpiszą się w sportowy charakter terenu przy ul. Kościelnej, ale
wiem, że wielu mieszkańców bardziej oczekuje utwardzania kolejnych ulic, budowy chodników i oświetlenia ulicznego.
W minionym roku udało się uzyskać jeszcze inne środki zewnętrzne. Otrzymaliśmy prawie 3 mln zł na budowę budynku
komunalnego przy ul. Nadwarciańskiej. Jest to o tyle istotne,
ponieważ bez dofinansowania tej inwestycji, z własnego budżetu nie bylibyśmy w stanie jej realizować. W nowym budynku
będzie mogło zamieszkać 10 rodzin.
Bardzo ważne jest także dofinansowanie w wysokości
1,52 mln zł z funduszy unijnych na projekt „E-usługi publiczne
dla mieszkańców Miasta Puszczykowo”. Na ten projekt wydamy jedynie 270 tys. zł z własnych środków, pozostałą część
stanowi dofinansowanie. W ramach realizacji tego projektu
w naszym Urzędzie Miejskim zostaną wdrożone elektroniczne
usługi, które umożliwią załatwienie online wielu spraw, takich
jak opłaty podatków lokalnych, składanie deklaracji i wniosków,
a także korzystanie z danych przestrzennych.
W ubiegłym roku, a właściwie w dwóch minionych latach żyliśmy ograniczani obostrzeniami związanymi z pandemią. Jaki wpływ te obostrzenia miały na funkcjonowanie
i finanse Miasta?
Nie będę odkrywczy jeśli powiem, że pandemia odcisnęła
swoje piętno na każdym samorządzie w Polsce, w tym również
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W mediach można znaleźć wiele informacji, z których
wynika, że najbliższe lata też nie będą dobre dla miejskich
finansów?
To prawda. W przypadku naszego Miasta najważniejszym
źródłem dochodów jest udział w podatku PIT. Niestety zmiany w systemie podatkowym jakie miały miejsce od 2019 r.
bardzo negatywnie wpłynęły na te dochody. Bez istotnego
zwiększenia wpływów z podatku PIT powrót do bardzo dobrej sytuacji finansowej, którą mieliśmy jeszcze niedawno
będzie niemożliwy.
Co zatem ma największy negatywny wpływ na budżet
Miasta?
Ta niestety pogarszająca się sytuacja wynika przede
wszystkim ze zmian wprowadzonych w podatku PIT najpierw
w 2019 r., a teraz w ramach Polskich Ładów. Mówię w liczbie
mnogiej, bo w lipcu weszła w życie nowelizacja oznaczona
mianem Polskiego Ładu 2.0, która będzie skutkowała negatywnie na budżet od 2023 r. W wyniku zmian, które weszły
w życie, tylko od stycznia br. dochody z PIT w 2022 r. będą
o 4 mln zł niższe od wykonania z 2021 r. Niestety to nie
wszystko, bo do tego musimy dodać niezrealizowany wzrost
dochodów, co łącznie daje nam spadek dochodów nawet
o 7-9 mln zł rocznie. Jednocześnie dynamicznie rosną koszty,
co jest oczywiście ściśle związane z inflacją. Jest to szczególnie zauważalne we wzroście kosztów energii elektrycznej
i gazu. Ponadto istotnie wzrosły ceny paliw, co odbija się na
kosztach transportu publicznego, więcej płacimy także za
utrzymanie czystości i zieleni w mieście. W wyniku zmian stóp
procentowych czterokrotnie więcej niż w 2021 r. płacimy za
obsługę długu. Inflacja wymusza również zmiany w zakresie
wynagrodzeń. Do tego dochodzi jeszcze wzrost wydatków
oświatowych nierekompensowany wzrostem subwencji ze
strony rządu.
Jakie działania podjęło Miasto, aby zminimalizować
skutki inflacji?
Od kilku lat działamy w grupie zakupowej energii elektrycznej. Niedawno weszliśmy w skład kolejnej grupy działającej na
rzecz zakupów gazu (szczegóły str. 6). Do działań mających obniżyć koszty opłat za energię elektryczną z pewnością zaliczyć

należy montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu
Miasta oraz coroczną wymianę na kolejnych ulicach opraw
lamp ulicznych z sodowych na ledowe, które zużywają zdecydowanie mniej energii.
Obniżeniu kosztów energii służyć będzie także kolejna inwestycja – instalacja pomp ciepła i fotowoltaiki na naszych
szkołach. Tuż przed oddaniem tego numeru Echa do druku
otrzymaliśmy promesę na dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 4,5 mln zł (całkowity koszt to około 5 mln zł) w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycja obejmować będzie także naszą halę widowiskowo-sportową.
A co ze środkami na programy związane z ekologią
i ochroną środowiska? Czy będą kontynuowane?
Wszystkie nasze projekty związane z szeroko pojętą ochroną środowiska znalazły swoje miejsce w budżecie na 2022 rok.
Na nasz sztandarowy program, czyli dopłaty na wymianę starych pieców na nowoczesne systemy grzewcze, w budżecie na
rok 2022 zabezpieczyliśmy 600 tys. zł. Zdaję sobie sprawę, że
obecnie gaz i prąd osiągają gigantyczne ceny i trudno określić
jak będą wyglądały domowe kalkulacje dotyczące ogrzewania
naszych domów. Dlatego przypominam, że mieszkańcy mogą
także skorzystać z naszego lokalnego programu pomocy społecznej skierowanego do tych, którzy ponoszą zwiększone
koszty ogrzewania spowodowane wymianą systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny.
Kontynuowany będzie także program „Łap deszczówkę”,
czyli dopłaty do systemów wykorzystujących wody opadowe.
Systemy takie mają wiele zalet: zabezpieczają ogród na okres
suszy, wody opadowe trafiają do gruntu zamiast do kanalizacji,
a biorąc pod uwagę to, że woda z sieci jest droga, darmowa
deszczówka jest dobrą alternatywą.
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Musimy przygotować się na trudne lata

Od momentu agresji Rosji na Ukrainę w Puszczykowie
miaszka grupa uchodźców. Jak obecnie wygląda sytuacja
tych osób? Na jaką pomoc mogą jeszcze liczyć?
Jako miasto mieliśmy przygotowanych kilkadziesiąt miejsc
w naszej hali widowiskowo-sportowej oraz w obiektach Sportoteki. Przez kilka tygodni te miejsca były zajęte, jednak z końcem maja grupa mieszkająca w hali została przez wojewodę
rozlokowana w innych miejscowościach. Pozostali mieszkają
u osób prywatnych. W Puszczykowie została uruchomiona pomoc prowadzona przez wolontariuszy, zawiązał się działający
do dziś Puszczykowski Komitet Społeczny, który zorganizował
zbiórkę finansową. Do połowy czerwca w naszej hali działał
punkt pomocy dla Ukrainy prowadzony przez pracowników
biblioteki miejskiej, radnych, harcerzy i wolontariuszy. W Urzędzie Miejskim działał punkt, w którym uchodźcy mogli robić za
darmo zdjęcia potrzebne do uzyskania numeru PESEL.
Wszystkim mieszkańcom, którzy przyjęli pod swój dach
osoby uciekające przed wojną oraz wolontariuszom najserdeczniej dziękuję za pomoc i wsparcie. Bez Was te wszystkie działania nie byłyby możliwe. ♦

SESJA W SIERPNIU
Informujemy, że 43. sesja Rady Miasta Puszczykowa odbędzie się 30.08.2022 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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UCHWAŁA NR 381/22/VIII
w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużona dla Miasta Puszczykowa” Ewie Lewandowskiej-Pomes.
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje
pośmiertnie tytuł „Zasłużona dla Miasta
Puszczykowa” Pani Ewie Lewandowskiej-Pomes za szczególnie zasłużoną dla Miasta Puszczykowa działalność.
UCHWAŁA NR 382/22/VIII
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużona
dla Miasta Puszczykowa” Pani Jadwidze Bałazy.
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje
tytuł „Zasłużona dla Miasta Puszczykowa” Pani Jadwidze Bałazy za szczególnie
zasłużoną dla Miasta Puszczykowa działalność.
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UCHWAŁA NR 383/22/VIII
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony
dla Miasta Puszczykowa” Panu Maciejowi Kubackiemu.
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje
tytuł „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” Panu Maciejowi Kubackiemu za
szczególnie zasłużoną dla Miasta Puszczykowa działalność.
UCHWAŁA NR 384/22/VIII
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony
dla Miasta Puszczykowa” Panu Januszowi Szafarkiewiczowi.

§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje
tytuł „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” Panu Januszowi Szafarkiewiczowi za
szczególnie zasłużoną dla Miasta Puszczykowa działalność.
UCHWAŁA NR 385/22/VIII
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużone
dla Miasta Puszczykowa” Muzeum - Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera.
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje
tytuł „Zasłużone dla Miasta Puszczykowa” Muzeum - Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera za szczególnie zasłużoną
dla Miasta Puszczykowa działalność.
UCHWAŁA NR 386/22/VIII
w sprawie: nadania tytułu „Honorowy
Obywatel Miasta Puszczykowa” Panu
Janowi Grabkowskiemu.
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje
tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa” Panu Janowi Grabkowskiemuza szczególnie zasłużoną dla Miasta
Puszczykowa działalność.
UCHWAŁA NR 387/22/VIII
w sprawie: zmiany uchwały nr 279/21/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
25 maja 2021 r. w sprawie: przyjęcia
Lokalnego Programu Osłonowego dla
mieszkańców Miasta Puszczykowa,
którzy przeprowadzają trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie

stałym i zastępują go proekologicznymi systemami grzewczymi.
§ 1. W uchwale nr 279/21/VIII Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 25 maja
2021 r. w sprawie: przyjęcia Lokalnego
Programu Osłonowego dla mieszkańców
Miasta Puszczykowa, którzy przeprowadzają trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastępują go proekologicznymi systemami grzewczymi
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 4403)
wprowadza się następujące zmiany:
1. Uchyla się załącznik do uchwały
nr 279/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 maja 2021 r.
2. Załącznik do uchwały nr 279/21/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
25 maja 2021 r. otrzymuje brzmienie
zgodnie z Załącznikiem do niniejszej
uchwały.
UCHWAŁA NR 388/22/VIII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Miasta Puszczykowa na rok 2022
nr 340/21/VIII z dnia 21 grudnia 2021 r.
UCHWAŁA NR 389/22/VIII
w sprawie: zmiany uchwały nr 339/21/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Puszczykowa na lata 20222029.

41. SESJA rady miasta puszczYkowa - 21 VI 2022 R.
UCHWAŁA NR 390/22/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały nr 341/22/
V I I I R a d y M i a s t a P u s z c z y ko w a
z 18 stycznia 2022 r. w sprawie planu
pracy Rady Miasta Puszczykowa na
rok 2022.
UCHWAŁA NR 391/22/VIII
w sprawie: przyjęcia programu polityki zdrowotnej pt. „Program polityki
zdrowotnej dotyczący rehabilitacji
leczniczej dla osób po chorobie COVID-19 dla mieszkańców Miasta Puszczykowa na lata 2022-2025”.
§ 1. Przyjmuje się do realizacji program polityki zdrowotnej pt. „Program
polityki zdrowotnej dotyczący rehabilitacji leczniczej dla osób po chorobie COVID-19 dla mieszkańców Miasta Puszczykowa na lata 2022-2025”będący załącznikiem do niniejszej uchwały.
UCHWAŁA NR 392/22/VII
w sprawie: współdziałania z Powiatem
Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów

4

zawierających azbest.
§ 1. Postanawia się współdziałać z Powiatem Poznańskim poprzez powierzenie mu wykonywania zadania publicznego - usuwania wyrobów zawierających
azbest na terenie Miasta Puszczykowa.
§ 2. Na prowadzenie zadania Miasto
Puszczykowo przekaże Powiatowi Poznańskiemu w 2022 r. dotację celową
w wysokości 7.000 zł.
§ 3. Szczegółowe zasady współdziałania Miasta Puszczykowa i Powiatu Poznańskiego zostaną określone w porozumieniu zawartym przez Burmistrza Miasta Puszczykowa oraz Zarząd Powiatu
Poznańskiego.

portem o stanie miasta, Rada Miasta
Puszczykowa postanawia udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

UCHWAŁA NR 393/22/VIII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Miasta Puszczykowa na rok 2022
nr 340/21/VIII z dnia 21 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA NR 396/22/VIII
w sprawie: udzielenia absolutorium
dla Burmistrza Miasta Puszczykowa
z tytułu wykonania budżetu Miasta
za 2021 rok.
§ 1. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2021 rok.

UCHWAŁA NR 394/22/VIII
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi
Miasta Puszczykowa wotum zaufania.
§ 1. Po zakończeniu debaty nad ra-

UCHWAŁA NR 395/22/VIII
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta
Puszczykowa za 2021 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta Puszczykowa za 2021 rok.
§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się
sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2021 rok.
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42. SESJA rady miasta puszczYkowa - 4 VII 2022 R.
UCHWAŁA NR 397/22/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie
części nieruchomości położonej
w Puszczykowie w rejonie ulicy Ludwika Solskiego.
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie części
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, o powierzchni około
8 m², wskazanej na załączniku graficznym,
stanowiącym integralną część niniejszej
uchwały, oznaczonej ewidencyjnie jako
działka nr 167 o całkowitej powierzchni
0,0199 ha, obręb Niwka, ark. mapy 2, dla
której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto
w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00107002/5.
UCHWAŁA NR 398/22/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie
przez Miasto Puszczykowo nieruchomości położonej w Puszczykowie stanowiącej fragment ulicy Przy Murze.
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie
przez Miasto Puszczykowo nieruchomości
położonej w Puszczykowie, oznaczonej
jako działka nr 331/3 o powierzchni
0,0440 ha, obręb Puszczykowo Stare, ark.
mapy 9, wskazanej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
UCHWAŁA NR 399/22/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie
części nieruchomości położonej
w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej.
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie części
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, o powierzchni około
33 m², wskazanej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, po jej wydzieleniu z działki
nr 189 o całkowitej powierzchni 0,0840
ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 3, dla
której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto
w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00106926/1.
UCHWAŁA NR 400/22/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie
przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie
w rejonie drogi bocznej od ul. Gołębiej.
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez
Miasto Puszczykowo części nieruchomości
położonej w Puszczykowie, wskazanej na
załączniku graficznym do niniejszej
uchwały, o powierzchni około 141 m², po
jej wydzieleniu z działki nr 680/14 o całkowitej powierzchni 3,2486 ha, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 15.
UCHWAŁA NR 401/22/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na wystą-
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pienie do Wojewody Wielkopolskiego
o przekazanie działek zajętych pod
drogi.
§ 1. Wyraża się zgodę na wystąpienie
przez Burmistrza Miasta Puszczykowa
z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie na własność następujących
części nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr PO2P/00002402/3:
1) działka nr 1077 o powierzchni 174
m², obręb Puszczykowo, arkusz mapy 9,
2) działka nr 1071 o powierzchni 79
m², obręb Puszczykowo, arkusz mapy 9.
§ 2. Działki nr 1077 i 1071 przeznaczone są na realizację zadań własnych Miasta
Puszczykowa, tj. utrzymanie dróg gminnych oraz organizację ruchu drogowego.
UCHWAŁA NR 402/22/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego
o przekazanie własności działek zajętych pod drogi.
§ 1. Wyraża się zgodę na wystąpienie
przez Burmistrza Miasta Puszczykowa
z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie na własność poniżej wymienionych nieruchomości, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Puszczykowa:
1) 2183/9 o powierzchni 0,0108 ha, obręb
Puszczykowo, droga w rejonie hali widowiskowo-sportowej,
2) 2189/7 o powierzchni 0,1285 ha, obręb
Puszczykowo, ul. H. Sienkiewicza,
3) 2156/2 o powierzchni 0,0667 ha, obręb
Puszczykowo, ul. Jana Deierlinga,
4) 2157/2 o powierzchni 0,0977 ha, obręb
Puszczykowo, ul. Jana Deierlinga,
5) 2162/3 o powierzchni 0,3662 ha, obręb
Puszczykowo, ul. Podleśna,
6) 2184/1 o powierzchni 0,2218 ha, obręb
Puszczykowo, ul. Podleśna,
7) 756/2 o powierzchni 0,1631 ha, obręb
Puszczykowo Stare, ul. Przecznica,
8) 798/2 o powierzchni 0,0409 ha, obręb
Puszczykowo Stare, ul. Przecznica.
§ 2. Działki wymienione w § 1 przeznaczone są na realizację zadań własnych
Miasta Puszczykowa, tj. utrzymanie dróg
oraz organizację ruchu drogowego
UCHWAŁA NR 403/22/VIII
w sprawie: powołania Komisji Spraw
Społecznych i Ochrony Środowiska.
§ 1. Powołuje się Komisję Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska w składzie: przewodnicząca - Elżbieta Bijaczewska; członkowie: Alfreda Brączkowska,
Elżbieta Czarnecka, Maria Michałowska,
Barbara Kamińska, Jan Łagoda, Filip Ryglewicz.

UCHWAŁA NR 404/22/VIII
w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej
i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo,
arkusz 9, 10, 13 – część A.
§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej,
obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 –
część A, po stwierdzeniu, iż nie narusza
on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa” (Uchwała
nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 stycznia 2018r.), zwany dalej
„planem”.
UCHWAŁA NR 405/22/VIII
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w Puszczykowie,
obręb Puszczykowo Stare, działki nr:
292/1, 573, 634, 176/9, 176/10, 699,
700/6, 700/7, część 700/9, 695/13,
695/14, 402/3, 402/4, 288/4, 289/2,
290/1, 543, 542, 538/2.
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych
w Puszczykowie, obręb Puszczykowo Stare, działki nr: 292/1, 573, 634, 176/9,
176/10, 699, 700/6, 700/7, część 700/9,
695/13, 695/14, 402/3, 402/4, 288/4,
289/2, 290/1, 543, 542, 538/2, których
granice oznaczone zostały w załączniku
graficznym do uchwały.
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UCHWAŁA NR 406/22/VIII
w sprawie: zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego województwa
wielkopolskiego.
§ 1. 1. Rada Miasta Puszczykowa wnosi o uwzględnienie w projekcie Audytu
uwag wyszczególnionych w załączniku do
niniejszej uchwały.
2. Rada Miasta Puszczykowa, w zakresie w jakim nie zgłoszono uwag, pozytywnie opiniuje przedłożony przez Marszałka
Województwa Wielkopolskiego projekt
Audytu krajobrazowego województwa
wielkopolskiego.
Pełne treści uchwał z załącznikami
dotepne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie: tiny.pl/93lmj
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GArdenia Sport wybuduje zaplecze sportowe

Grupa zakupowa gazu zapewni korzystniejsze ceny

D

wa powiaty, dwanaście miast i gmin oraz siedem instytucji – to lista sygnatariuszy porozumienia, którego celem
jest wspólny zakup gazu. Strony z obszaru centralnej Wielkopolski wspólnie wybierając dostawcę gazu ziemnego chcą
zadbać o korzystną cenę i pewność dostaw.
Powiaty poznański i obornicki, a także dwanaście gmin
współtworzących samorządowe stowarzyszenie Metropolia
Poznań, podpisało porozumienie o wspólnym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
kompleksową dostawę gazu ziemnego.
Do porozumienia przystąpiły też ośrodki sportu, kultury,
biblioteki i zakład gospodarki komunalnej. W sumie 21 podmiotów utworzyło grupę zakupową, której celem jest znalezienie wspólnego dostawcy, a dzięki temu uzyskanie stabili-

zacji dostaw paliwa gazowego oraz zakupu w możliwie najniższej cenie.
Do porozumienia przystąpiły gminy Czerwonak, Dopiewo,
Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Puszczykowo,
Oborniki, Skoki, Suchy Las i Szamotuły - wszystkie należą do
Metropolii Poznań. Członkiem stowarzyszenia jest też powiat
poznański.
Z obszaru Metropolii są również Zakład Gospodarki Komunalnej Szamotuły, Biblioteka Miejska w Puszczykowie, Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Mosiński Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach, Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie, które także chcą zadbać o pewność
dostaw i niskie ceny.

red.

G

ardenia Sport z Warszawy wybuduje budynek zaplecza
socjalno-sportowego z salą konferencyjną przy boisku
piłkarskim na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej w Puszczykowie. W zakres inwestycji, dofinansowanej
kwotą 9 mln zł w ramach programu Polski Ład, wchodzi także
wymiana płyty głównej boiska na nowoczesną nawierzchnię
oraz budowa oświetlenia. Wyłoniona w postępowaniu firma
wybuduje obiekt oraz musi uzyskać dokumenty dopuszczające go do użytkowania.
W zakończonym postępowaniu uczestniczyły trzy firmy.
Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę ok. 9,444 mln zł.
Umowę z wykonawcą podpisano 24 maja br.
Po zakończeniu prac nasze miasto zyska nowoczesny,
dwupiętrowy obiekt z szatniami, zapleczem socjalnym, toaletami oraz salą konferencyjną na piętrze.
Piętro budynku zaprojektowane zostało jako sala bankietowo-konferencyjna z zapleczem biurowym i sanitarnym.
Pomieszczenia piętra otoczone są szerokim tarasem, z którego można będzie obserwować zmagania sportowe organizowane na okolicznych boiskach.

Dzięki instalacji windy z budynku będą mogły korzystać
także osoby z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada ponadto rozwiązania oszczędzające wodę. Deszczówka z powierzchni utwardzonych terenu będzie odprowadzana na
tereny zielone w obrębie inwestycji.
Na realizację obiektu wykonawca ma 17 miesięcy.

red.

Oświetleniowe inwestycje miasta

czerwcowe posiedzenia komisji rady miasta
1 czerwca br.
Komisja Rewizyjna
1. Sporządzenia wniosku absolutoryjnego.
20 czerwca br.
Wspólne posiedzenie Komisji
Budżetu i Rozwoju Miasta z Komisją
Spraw Społecznych
1. Omówienie programu polityki
zdrowotnej pt. „Program polityki zdrowotnej dotyczący rehabilitacji leczniczej
dla osób po chorobie COVID-19 dla
mieszkańców Miasta Puszczykowa na
lata 2022-2025” (zaopiniowanie projektu
uchwały).
2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
3. Omówienie założeń Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego.
4. Omówienie wniosków do mpzp dla
terenów położonych w Puszczykowie,
w rejonie ulic: Kochanowskiego, Jastrzębiej, 3 Maja obręb Niwka, arkusze: 6 i 7.
5. Omówienie projektu mpzp dla te-
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renów położonych w rejonie cmentarza,
ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz nr 9.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał
w sprawie:
• współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających
azbest,
• zmiany uchwały budżetowej Miasta
Puszczykowa na rok 2022 Nr 340/21/VIII
z dnia 21 grudnia 2021 r.
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta,
Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 – część A,
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w Puszczykowie, obręb Puszczykowo Stare, działki nr: 292/1, 573, 634,
176/9, 176/10, 699, 700/6, 700/7, część
700/9, 695/13, 695/14, 402/3, 402/4,
289/2, 290/1, 543, 542, 538/2,

• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego dla terenów w rejonie ulicy
Krótkiej i Czarnieckiego położonych
w Puszczykowie, obręb Puszczykowo
Stare, arkusz 11,
• wyrażenia zgody na zbycie części
nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Ludwika Solskiego,
• wyrażenia zgody na nabycie przez
Miasto Puszczykowo nieruchomości położonej w Puszczykowie stanowiącej
fragment ulicy Przy Murze,
• wyrażenia zgody na zbycie części
nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej,
• wyrażenia zgody na nabycie przez
Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie
drogi bocznej od ul. Gołębiej,
• wyrażenia zgody na wystąpienie do
Wojewody Wielkopolskiego o przekazanie działek zajętych pod drogi,
• wyrażenia zgody na wystąpienie do
Wojewody Wielkopolskiego o przekazanie własności działek zajętych pod drogi.
lipiec 2022

rzy oferty wpłynęły w postępowaniu na budowę oświetlenia ulicznego na ulicach: Lodowcowej, Myśliwskiej, Rumiankowej, fragmentu Dąbrowskiego (od Rumiankowej do lasu),
fragmentu Langego (od Kasztanowej do Marcinkowskiego),
ulicy bocznej od ul. Gwarnej. Otwarcie ofert nastąpiło
14 czerwca i obecnie trwa ich weryfikacja. Wykonawca, który
zostanie wyłoniony w tym postępowaniu, będzie miał 4 miesiące na realizację zadań.
To nie jedyna inwestycja związana z oświetleniem ulicznym,
która będzie realizowana w najbliższym czasie w naszym mieście. 3 czerwca firma Enea LED podpisała z Miastem umowę na
wymianę 148 opraw sodowych na oprawy LED. Nowoczesne
oprawy zostaną zainstalowane na ulicach: Kasprowicza, Chrobrego, Podgórnej (zdjęcie obok), Nowe Osiedle, Kościelnej
i Ratajskiego. Enea zadeklarowała wymianę opraw w ciągu
3 miesięcy. Po negocjacjach cenę ustalono na ok. 300 tys. zł,
pierwotnie wynosiła ona ok. 345 tys. zł.
Tegoroczna wymiana opraw na nowoczesne typu LED jest

INWESTYCJE
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kolejną tego typu inwestycją prowadzoną przez Miasto.
W 2018 r. wymieniono 156 opraw (ul. Poznańska, Piaskowa,
Libelta, Kasprowicza). W roku 2019 wymieniono 124 oprawy
(ul. Studzienna, Jana III Sobieskiego, Jarosławska, Czarnieckiego, Kościelna). W zeszłym roku 66 nowoczesnych opraw zainstalowano na ul. Dworcowej i Cichej.

red.

rozbiorą stary most w rogalinku

7

czerwca br. odbyła się próba obciążenia nowego mostu na
Warcie w Rogalinku. Wyniki testów wypadły prawidłowo.
Aktualnie na nowej przeprawie przez rzekę trwają ostatnie
prace wykończeniowe. Kolejnym etapem będzie uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie mostu. NIewykluczone, że jeszcze podczas tegorocznych wakacji nową przeprawą pojadą
kierowcy.
Jednak zanim to nastąpi już od 8 lipca zostanie wprowadzona kolejna, tymczasowa organizacja ruchu. Polegać ona
będzie na wprowadzeniu ruchu wahadłowego. Przejście dla
pieszych zostanie zachowane. Zmiany w organizacji ruchu są
wprowadzone, aby umożliwić rozbiórkę starego obiektu.

red.
lipiec 2022
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ostatni dzwonek roku szkolnego 2021/22

śpiewać każdy może

24

OŚWIATA

Już z ostatnim w tym roku szkolnym przedstawieniem
zawitał do Jedynki Klub Małego Muzyka. Mimo, że był to
występ, który kończył tegoroczny cykl koncertów, to na
pewno pozostanie z nami na długo w pamięci. Tematem
była magia, a na scenie pojawił się prawdziwy magik, który posiadał tajemniczą różdżkę i wyczarował nam chusteczki w różnych kolorach, znajdował piankowe piłeczki
w kieszeniach, za uchem i w rękach, a także łączył ze
sobą i rozdzielał srebrne okręgi. Pomocna w czarowaniu
okazała się również widownia, na której zasiadały dzieci
z zerówek oraz klas pierwszych, drugich i trzecich. Młodzi
magicy po wypowiedzeniu czarodziejskich zaklęć sprawili, że książka, w której były kolorowanki nagle stała się
biała, jak kartka papieru, by po chwili po wypowiedzeniu
kolejnych czarów wypełniła się kolorowymi ilustracjami.
Te niesamowite sztuczki magika pozostaną w naszych
głowach na długo i niejedno dziecko będzie rozmyślało
nad tym, jak to się stało i czy to były czary i magia, czy
wszystko wydarzyło się naprawdę?

Klub Małego Muzyka pojawiając się ostatnio z występem artystycznym w naszej szkole zachęcił uczniów
do wyśpiewania różnych przebojów muzycznych. Najpierw nastąpiła wokalna rozgrzewka, podczas której
dzieci naśladowały odgłosy zwierząt. Dzieci dowiedziały się ile osób śpiewa w duecie, trio lub co to znaczy
śpiewać solo. Nauczyły się również śpiewać w kanonie
i wspólnie zaśpiewały piosenkę „Panie Janie”. Na zakończenie muzycy wraz z dziećmi wykonali znaną i lubianą
przez dzieci piosenkę „Baby Shark”. Było wesoło, zabawnie i śpiewająco.

C

zbierali dary dla potrzebujących

8

red.

„recepta” na Bezpieczne wakacje

otwarta dłoń w zoo

Katarzyna Knapp - Idziak
opiekun SKW „Otwarta Dłoń”

szkół podstawowych, by od września rozpocząć naukę w szkołach średnich. Zakończeniom ósmoklasistów w obu szkołach
podstawowych towarzyszyła uroczysta oprawa i program artystyczny. Wielu absolwentów odebrało też zasłużone nagrody
i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu
i działalności społecznej.
Wszystkim uczniom puszczykowskich szkół życzymy
udanego i wspaniałego wypoczynku!

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które
posiada, ale jego czynów. Nieważne jest to, co ma, ale czym
się dzieli z innymi”.
~ Jan Paweł II
Zakończyliśmy zbiórkę z okazji Dnia Dziecka.
Bardzo serdecznie dziękujemy Darczyńcom za Wasze dobre serca.
Jak zwykle mogliśmy liczyć na Wasze wsparcie. Dzięki
Wam zebraliśmy:
- kredki, farby, plastelinę, zeszyty,
- książki dla dzieci w języku ukraińskim,
- pasty i szczoteczki do zębów dla dzieci w Afryce.

czerwca zabrzmiał ostatni dzwonek w roku szkolnym
2021/22 i wszyscy uczniowie w naszym kraju rozpoczęli
wakacje. Jak podkreślały panie dyrektor puszczykowskich szkół
podstawowych zakończony rok obfitował w ważne wydarzenia. Do wiosny obowiązywały pandemiczne obostrzenia, a od
marca, po agresji Rosji na Ukrainę, w szkołach rozpoczęła naukę spora grupa uchodźców.
Tradycyjnie najbardziej uroczysty charakter miały zakończenia roku ósmoklasistów, którzy kończyli edukację na etapie

Szkolny Klub Wolontariatu „Otwarta Dłoń” zakończył
działania organizowane w roku szkolnym 2021/2022.
Wśród nich była współpraca z Nowym ZOO w Poznaniu.
Uczestniczyliśmy bowiem w projekcie - Szkolna Liga Wolontariacka.
Do naszych zadań należało m.in. :
- udział w Budżecie Obywatelskim promując ZOO,
- tworzenie plakatów,
- tworzenie kul dla ptaków,
- zorganizowanie zbiórki orzechów dla niedźwiedzi,
- wyjazd do zoo i posprzątanie wybiegu dla tygrysa,
- stworzenie origami do żyrafiarnii.
Za udział w projekcie otrzymaliśmy wyróżnienie oraz
upominki. Dziękujemy.

Katarzyna Knapp - Idziak
opiekun SKW „Otwarta Dłoń”
lipiec 2022

zas zbliżających się wakacji to okres radości z nadchodzącego wypoczynku, ale to również czas planowania podróży,
intensywnych przygotowań do wyjazdów oraz organizowania
odpowiedniej opieki nad naszymi dziećmi.
To my, rodzice, jesteśmy odpowiedzialni za komfort psychiczny, zdrowie i życie naszych dzieci! W najbliższym czasie
zwróćmy uwagę przede wszystkim na:
► bezpieczne kąpiele w wodzie,
► korzystajmy z kąpielisk, na których są ratownicy,
► zwracajmy uwagę na kolor flagi – czerwona flaga oznacza
zakaz kąpieli,
► przestrzegajmy regulaminu kąpielisk,
► zapewnijmy stały nadzór osoby dorosłej,
► nie skaczmy do wody w miejscach, których nie znamy,
► nie wchodźmy do wody bezpośrednio po posiłku,
► zabawy w wodzie powinny być dostosowane do umiejętności pływackich dziecka,
► pamiętajmy, że materace i dmuchane koła nie służą do pływania na głębokiej wodzie,
► bezpieczną podróż,
► warto udać się na kontrolną wizytę do pediatry, szczególnie
przed dalszą podróżą,
► u dzieci ze skłonnością do alergii zapewnijmy odpowiednie
leki,
► przygotujmy dziecięcą apteczkę w której znajdzie się: krem
z filtrem, nakrycie głowy, plastry, probiotyki, elektrolity itp.,
► bezpieczeństwo w internetowej sieci,
► kontrolujmy, co nasze dzieci umieszczają w Internecie
(zdjęcia, filmiki),
► stosujmy tzw. higienę cyfrową (kontrolujmy czas spędzany
przed ekranem, dbajmy o czas relaksu, odpoczynku, odpowiednią ilość snu, prawidłowe relacje w świecie realnym),
► zabezpieczmy urządzenia odpowiednimi programami
ochronnymi , tzw. kontrola rodzicielska,
► bądźmy czujni na grooming, czyli uwodzenie dziecka
przez Internet,

lipiec 2022

► uważajmy na patostreamy, czyli wszelkie informacje wprowadzające dzieci w błąd lub zagrażające ich zdrowiu i życiu,
np. tzw. challenge,
► bezpieczny wyjazd na kolonię lub obóz,
► dokładnie sprawdzajmy komu powierzamy opiekę nad swoim dzieckiem, informacje o organizatorze wypoczynku czy
biurze turystycznym,
► sprawdzajmy przygotowanie i doświadczenie opiekunów,
► sprawdzajmy warunki socjalne miejsca odpoczynku dziecka
oraz dostęp do pomocy medycznej,
► sprawdzajmy opinię innych osób, które wcześniej korzystały
z oferty danej firmy,
► bezpieczny odpoczynek w miejscu zamieszkania,
► nauczmy swoje dzieci, żeby nie otwierały drzwi obcym
osobom,
► rozmawiajmy z dzieckiem o bezpiecznych zachowaniach
podczas zabawy na podwórku,
► zwróćmy uwagę na sposób przechowywania kluczy od
domu, którymi dysponuje dziecko,
► rozmawiajmy z dzieckiem, by nie korzystało z propozycji
przejażdżki lub spaceru z nieznajomym,
► uczmy swoje dziecko, by zawsze mówiło Tobie gdzie, z kim
i na ile czasu idzie się bawić,
► zwracajmy uwagę, by dziecko na zabawy wybierało miejsca
do tego przeznaczone, z dala od drogi, torów, placów
budowy,
► zaopatrzmy dziecko w kartkę z numerami telefonów
do mamy, taty oraz na numery alarmowe,
► bezpieczeństwo na słońcu,
► zachowujmy umiar w przebywaniu na słońcu,
► dbajmy o zabezpieczenie dziecka w nakrycie głowy
oraz okulary z filtrem,
► zapewnijmy odpowiednią ilość płynów, najlepiej wody.
Zdrowych, wesołych i pełnych bezpiecznych przygód wakacji!

OŚWIATA

magia to sztuka

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Puszczykowie
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dzień patrona w jedynce

ABC empatii w Dwójce

z rodziną za pan brat

P

uczennice klasy 6a/Agnieszka Silbilak
Agnieszka Molińska

„...bo najważniejsza nasza rodzina z nią każdy nowy dzień
się zaczyna...”. Takie słowa piosenki zaśpiewały swoim
rodzicom dzieci z zerówek w dniu Święta Rodziny, który
zorganizowano w czerwcu. Z tej okazji panie wychowawczynie przygotowały program artystyczny, który dzieci
zaprezentowały swoim bliskim. Była to muzyczna podróż
po Polsce, połączona z recytacją wierszy dla rodziców,
poprzeplatana tańcem krakowiaka i polki warszawskiej
oraz śpiewaniem tematycznych piosenek. Na zakończenie wszystkie dzieci głośno i donośnie zaśpiewały swoim
kochanym rodzicom „sto lat” i złożyły im płynące prosto
z serca życzenia. Po części artystycznej dla dzieci, ich
rodzeństwa i rodziców zorganizowany został festyn na
boisku szkolnym. Atrakcji było mnóstwo: mydlane bańki,
piniata, przeciąganie liny, zabawy z animatorem, tatuaże
z henny, a także przepyszne gofry, popcorn i kiełbaski
z grilla. Rodzice byli zachwyceni występami swoich pociech, a dzieci z przyjemnością korzystały z atrakcji, które
zostały dla nich przygotowane. Święto rodziny ocenione
zostało przez wszystkich na 6! Niech żyje nasza rodzina!

Książka jest kontynuacją przygód Zosi i Maksa znanych już
dzieciom z „ABC ekonomii…”. Bohaterowie, o rok starsi, jako
pierwszoklasiści doświadczają niecodziennych sytuacji. Poznają kolegów i koleżanki mierzących się z niepełnosprawnościami i schorzeniami. Nowe relacje i doświadczenia uczą naszych
młodych bohaterów empatii i tolerancji.
Projekt ABC Empatii był realizowany w naszej szkole w mijającym roku szkolnym w oddziałach przedszkolnych. Uczniowie zerówek uczyli się społecznego zrozumienia i przejawiania
empatii w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. Było
nie tylko dużo zabawy, ale i dużo refleksji. Wartościowa treść,
pięknie wydane książki oraz dobra obudowa merytoryczna
pozwoliły i prowadzącym wychowawczyniom, ale przede
wszystkim dzieciom zrealizować trudne, choć społecznie potrzebne tematy.
SP nr 2

jedynka na zielonej szkole

dzień rodziny w sp 2

OŚWIATA

OŚWIATA

22 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 1 obchodzono dzień Patrona - istotne święto szkolnej społeczności. Uroczystość zaczęła się od części oficjalnej: zaśpiewania hymnu państwowego oraz wprowadzenia sztandaru,
przedstawienia przybyłych gości (przedstawicieli Rady
Miasta), przemówień. Pan dyrektor przybliżył sylwetkę
Adama Mickiewicza, podkreślając, iż nasz wieszcz nie jest
tylko posągową postacią, ale był człowiekiem z krwi i kości, przytaczając rozmaite anegdoty z jego życia.
Następnie uczniowie klas siódmych przygotowali część
artystyczną. Mieliśmy okazję wysłuchać ciekawego wywiadu z Adamem, który przeplatany był wspaniałymi
aranżacjami muzycznymi tekstów poety. Następnie wręczono nagrody książkowe, statuetki, słodkie upominki za
wszystkie osiągnięcia naszych uczniów w bieżącym roku
szkolnym.
Doceniono też wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, osiągnięcia sportowe, udział w wolontariacie, zajęcie czołowych miejsc w konkursach.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy udanych wakacji.

rojekt, poprzez edukację najmłodszych, ma za zadanie likwidację barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami, a także zmianę myślenia i negatywnych
postaw.
Założenia projektu:
→ pokazanie świata, w którym wszystkie dzieci zasługują na
takie samo traktowanie, bez względu na ich stan zdrowia,
→ wytłumaczenie językiem dziecka na czym polegają różne
niepełnosprawności i schorzenia oraz objaśnienie związanych
z nimi różnic w codziennym funkcjonowaniu,
→ uwrażliwienie dzieci na inny niż ich własny stan zdrowia,
→ kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i ich rodziców,
→ wsparcie metodyczne nauczycieli, wychowawców, opiekunów i wyposażenie ich w wartościowe materiały edukacyjne,
→ wsparcie rodziców i opiekunów i zaopatrzenie ich w narzędzie do rozmowy z dziećmi,
→ nawiązanie długofalowej współpracy z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami, działającymi w obszarze niepełnosprawności.
ABC Empatii to jedno z największych marzeń Artura Czepczyńskiego, dlatego też wspólnie z zarządem fundacji podjął
decyzję o wyposażeniu w projekt 1000 gmin w Polsce (jedną
publiczną placówkę oświatową w każdej z gmin) ze środków
statutowych fundacji. Projekt składa się z książki „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” napisanej przez Wiktora
Czepczyńskiego, Żanetę Kupczyk i Katarzynę Muzykę-Jacheć.

Agnieszka Silbilak/Agnieszka Molińska

dzień dziecka w zerówkach SP nr 1
warsztaty pszczelarskie

W tym ważnym dla każdego dziecka dniu nie zabrakło
również atrakcji dla najmłodszych dzieci z naszej szkoły.
Były tańce, zabawy, pompowane balony, z których pani
Kasia stworzyła ciekawe rzeczy. Nie mogło też zabraknąć
baniek mydlanych i przepysznych lodów z pobliskiej cukierni. Niech ten dzień nigdy się nie kończy!

Agnieszka Silbilak/Agnieszka Molińska

Pewnego dnia SP nr 1 odwiedziły panie, które przeprowadziły dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas
pierwszych, drugich i trzecich warsztaty pszczelarskie.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Najpierw
oglądały film o pracy pszczół w ulu i dowiedziały się,
kto to truteń, robotnica i królowa, a także jak powstaje
miód oraz jakie właściwości ma pyłek, pierzga, propolis
i wosk pszczeli. Podczas warsztatów miodowych uczniowie tańczyli taniec pszczółek oraz założyli strój małego
pszczelarza. Na zakończenie każde dziecko wykonało samodzielnie świeczkę z wosku pszczelego, a na pożegnanie otrzymało słoiczek pysznego i zdrowego miodku oraz
edukacyjną książeczkę o pszczołach i miodzie. Wszyscy
stanęli również do pamiątkowego zdjęcia.
Dzieciom bardzo podobały się warsztaty pszczelarskie.

Agnieszka Silbilak/Agnieszka Molińska
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To była wycieczka, którą każdy będzie miło wspominał.
Założywszy chusty niebieskie, jak błękit nieba i zielone,
jak lasy, klasy trzecie wyjechały do Torunia, by poznać
miasto, gdzie Mikołaj Kopernik wpatrywał się w gwiazdy,
a cukiernicy piernikami rozsławili miasto na całym świecie! Towarzystwo było wyśmienite, pogoda idealna, a program bardzo bogaty i różnorodny. Uczniowie podziwiali
Stare Miasto, własnoręcznie obrócili 200 kilogramową kopułę, pod okiem mistrzów cechowych robili pierniki, obejrzeli seans w Planetarium o kolorach w kosmosie. Poza
wizytą w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, duże
wrażenie wywarły ciekawe opowieści o dawnych czasach
w Muzeum Rycerzy i Żołnierzyków. Ostatniego dnia
można było spędzić czas w krzyżackim zamku w Golubiu-Dobrzyniu, wypowiedzieć życzenie w komnacie Anny
Wazówny i sprawdzić swoje siły poruszając trzeci, co do
wielkości w Polsce dzwon, wśród zabytkowych: dzwon
Zygmuntowski. Udało się! Wielu stwierdziło, że jeszcze
zostałoby kilka dni – to chyba najlepsza recenzja.

7 czerwca 2022 roku klasa 1c z Dwójki zaplanowała obchody Dnia Rodziny. Impreza miała się odbyć na tereniesportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej w Puszczykowie. Niestety aura nie dopisała, spadł deszcz i pozmieniał
wszystkie plany. Dobrze, że nie trzeba było odwoływać występów i udało się przenieść je do szkolnej sali gimnastycznej. Może nie wszystko poszło zgodnie z planem, ale najważniejsza była wspaniała atmosfera. Rodzice otrzymali
prezenty wykonane własnoręcznie przez dzieci, zobaczyli
krótki występ artystyczny, był poczęstunek, tatuaże, wata
cukrowa, popcorn, zabawy z balonami, badminton, kręgle
i czego chcieć więcej.
SP nr 2

Milena Taratajcio
lipiec 2022

lipiec 2022
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PAmiętajcie o ogrodach

dzień dziecka w dwójce

C

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 zorganizowała dla wszystkich uczniów Dwójki niezapomniany dzień
dziecka. Atrakcji było co niemiara, a każdy z uczniów
mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Nie zabrakło nawet cukrowej waty - oczywiście gratis. Dużo frajdy sprawił konkurs pilota, czyli opakowywania jajka tak, by przetrwało lot z I piętra na ziemię. Na szkolnym dziedzińcu
swoje pokazy mieli też naukowcy ze swoimi szalonymi
eksperymentami, a w sali gimnastycznej ustawiono dmuchańca. To był naprawdę niezapomniany dzień.

KIEM” Fundacja Key 4 Tomorrow. Na ogrodowej scenie wystąpili młodzi muzycy: Hanna Szymańska (skrzypce) - Franciszek Szymański (fortepian), oboje z Puszczykowa oraz Maciej
Nowaczyk (wiolonczela) i Zuzia Strzyżewska (flet). Zaprezentowali się bez tremy, w ambitnym, klasycznym repertuarze za co nagrodzeni zostali rzęsistymi oklaskami rodzin,
sąsiadów, wielu puszczykowian i przyjezdnych gości.
Czerwcowe wydarzenia kulturalne w ogrodach zakończyła wystawa Zbyszka Cichockiego i jego przyjaciół przy ulicy
Żupańskiego, w zainscenizowanej „Galerii pod siódemką”.
Gospodarz ogrodu opowiedział o swojej artystycznej drodze
i zaprosił do oglądania obrazów, które stały na sztalugach,
wisiały na specjalnych stojakach otulone w zieleń i wypełniały wnętrze całego domu. Swoje prace pokazali również przyjaciele puszczykowskiego plastyka i architekta wnętrz - Maria Mańkowska i Witold Zakrzewski. Dopełnieniem prawdziwie romantycznej atmosfery były wiersze Edyty Kulczak
omówione i przeczytane przez autorkę.
W opiniach uczestników ogrodowych wydarzeń kulturalnych wszystkie spotkania były bardzo udane, wspaniale wpisujące się w klimat Puszczykowa i warte kontynuowania
w przyszłości. Dziękuję gościom i Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Projekt uzyskał
dofinansowanie Miasta Puszczykowa i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Małgorzata Ornoch-Tabędzka/prezes Fundacji PARK

Fot. Fundacja PARK

OŚWIATA

3 czerwca uczniowie klas 7 ze SP nr 2 uczestniczyli
w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Spośród licznych
propozycji wykładów, pokazów czy zajęć warsztatowych
nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach: „Średniowieczna apteka” na Wydziale Historii UAM, podczas
których zgłębiali tajemnice produktów kosmetycznych
i zdrowotnych, przygotowywanych według receptur
z dawnych czasów. Mogli nie tylko obserwować proces
produkcji, ale i samodzielnie przygotować mydła zapachowe czy kremy.
Następnie uczniowie udali się do auli Wydziału Chemii,
gdzie mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie dotyczącym chemicznych i fizycznych zagadnień napędu rakietowego. Najbardziej oczekiwany przez wszystkich był
pokaz doświadczeń. Pobyt na uczelni był doskonałą okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin
nauki, ale także dał możliwość bezpośredniego spotkania z naukowcami, co może w przyszłości ułatwić wybór
dalszej ścieżki kształcenia.
SP nr 2

zas na podsumowanie projektu „Pamiętajcie o ogrodachczyli kultura schodzi pod strzechy”, towarzyszącego obchodom jubileuszu 60-lecia Puszczykowa. W czerwcu miały
miejsce trzy wydarzenia: każde w innej scenerii, odmiennym
nastroju i każde z inną publicznością, ale wszystkie prezentujące talenty i dorobek twórczy mieszkańców naszego Miasta.
W ogrodzie przy ul. Podleśnej 10 wspominaliśmy pisarza,
krytyka teatralnego, filozofa – Pana Andrzeja Falkiewicza.
Został przedstawiony przez wybitnych znawców jego twórczości. O spotkaniach z panem Falkiewiczem opowiadali Ryszard Przybylski - krytyk literacki, p. Jarosław Borowiec - wydawca i p. Iwo Greczko - młody naukowiec. Swoje wspomnienia o pisarzu dołożyli również licznie zebrani goście. Niektórzy pamiętali jego charakterystyczną sylwetkę, gdy wraz
z żoną Krystyną Miłobędzką i ich pieskiem Tiną spacerowali
wzdłuż lasu. Mieszkali niemal po sąsiedzku, przy. ul. Cienistej. Rozmowy o książkach (i nie tylko) toczyły się do późnych godzin wieczornych przy kawie i dyskretnych dźwiękach fortepianu, na którym grał pan Romuald Andrzejewski.
Na koniec goście podpisali życzenia dla p. Krystyny, która
kilka dni później obchodziła swoje 90. urodziny.
Zupełnie inny klimat towarzyszył koncertowi, który odbył
się w Ogrodzie Kultur i Tolerancji przy Muzeum Arkadego
Fiedlera, miejscu znanym już z artystycznych wydarzeń i kreacji. Tym razem gospodarzem była współpracująca z „PAR-

SPOTKANIE ze strażakami ochotnikami
energia drzemiąca w skałach

Laur Puszczykowa dla Krystyny Piotrowskiej

H

10 czerwca 2022 r. uczniowie klas 8 Szkoły Podstawowej
nr 2 w Puszczykowie odbyli szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem defibrylatora
AED. Każdy z nas może zostać bohaterem i uratować
ludzkie życie. Bardzo dziękujemy za cenne szkolenie,
jak również za przekazanie z pasją ważnej wiedzy na temat wyzwań, jakie stawia służba w Ochotniczej Straży
Pożarnej.
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Hanna Twers uczennica klasy V b Szkoły Podstaowej nr 2
zajęła I miejsce w półfinale XXIII konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia – środowisko geologiczne wczoraj, dziś i jutro pod hasłem „Energia drzemiąca
w skałach”. Praca plastyczna Hanny reprezentować będzie Oddział Dolnośląski w finale konkursu. Trzymamy
kciuki za dalsze sukcesy naszej uczennicy.

lipiec 2022

onorowa nagroda Miasta – „Laur Puszczykowa” została
przyznana Krystynie Piotrowskiej w uznaniu zasług i zaangażowania w promowanie miasta Puszczykowa. Pani Krystyna
Piotrowska jest osobą, która podejmowała i podejmuje wiele
inicjatyw oraz wspiera różnorodne, istotne dla puszczykowskiej
wspólnoty działania z dziedziny kultury. Odegrała ona ważną
rolę zarówno w naszej społeczności, jak również w kształtowaniu Festiwalu Polska Akademia Gitary, którego bezsprzecznie
jest ikoną.
Wyróżnienie zostało wręczone podczas koncertu z cyklu
„Z klasyką przez Polskę” przez Burmistrza Miasta Andrzeja Balcerka, Przewodniczącego Rady Tomasza Potockiego oraz Przemysława Kieliszewskiego – wieloletniego dyrektora festiwalu
Polska Akademia Gitary i dyrektora Teatru Muzycznego
w Poznaniu.
Wydarzenie to miało miejsce 2 czerwca w gościnnych progach kościoła p.w. Matki Polskiej Wniebowziętej w Puszczykowie. Podczas koncertu wysłuchaliśmy utworów m in. Mozarta,
Mollina, Scarlattiego, Iberta w mistrzowskiej interpretacji Ar-

lipiec 2022

kadiusza Krupy (obój) i Michała Nagya (gitara). Organizatorem
koncertu był Polski Impresariat Muzyczny, który wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji.

Agnieszka Zielińska-Adamiak
Referat Promocji, Kultury i Turystyki
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KULTURA

festiwal nauki i sztuki

Z

Z

okazji 60-lecia nadania praw miejskich Puszczykowu przygotowaliśmy wyjątkową wystawę – „60 lat Puszczykowa na
kliszy”. Do końca sierpnia 2022 r. mogą ją Państwo podziwiać
w gablotach na rynku w Puszczykowie obok biblioteki. Zdjęcia
przedstawią mniej i bardziej znane zakątki miasta. Każda plansza prezentuje inny zbiór fotografii. Można na nich podziwiać
projekty puszczykowskiego herbu, puszczykowską architekturę, piękno rzeki Warty, miejsca gdzie puszczykowianie udawali
się po zakupy, uprawiali sport, jak budowali domy, świętowali
ważne wydarzenia lub zbierali stonkę ziemniaczaną. Wystawę
można oglądać do końca wakacji. Od września będziemy zapraszać do oglądania wystawy poświęconej sportowemu obliczu
naszego miasta. 					

BM CAK

90. urodziny poetki
okazji przypadających 8 czerwca 90. urodzin poetki Krystyny Miłobędzkiej, burmistrz Andrzej Balcerek złożył szacownej jubilatce urodzinowy bukiet kwiatów oraz prezent.
Krystyna Miłobędzka jest jedną z wybitnych i najważniejszych poetek ostatnich lat, laureatką wielu nagród i wyróżnień. Jej poezja została nominowana do Kanonu Literackiego - 100 książek na 100-lecie odzyskania niepodległości
/1918-2018/.
Jej twórczość znalazła swoje odbicie także w postaci...
dwóch murali. Jeden można przeczytać na murze Szkoły Podstawowej nr 1, a drugi zdobi odremontowany wieżowiec przy
puszczykowskim szpitalu.

red

literackie „westchnienia”

Fot. Julia Bubacz

KULTURA

Z

28 maja zapraszaliśmy, wraz z autorem panem Aleksandrem
Halcem, na wernisaż literacki jego prac zatytułowany „Westchnienia”. Było to wyjątkowe wydarzenie łączące
w sobie słowo i obraz. Autor swoją twórczość prezentował,
jako szeroko rozumiane dzieło sztuki – poezję, grafikę, kompozycję muzyczną oraz widowisko. Młody twórca z ogromnym zaangażowaniem opowiadał o tym, jak swoje dzieło
traktuje i postrzega. Serdecznie dziękujemy za to, że nasza
Biblioteka mogła być częścią tego wydarzenia. Mamy nadzieje, że muzy nieustannie będą czuwać nad autorem.
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Dni Puszczykowa 2022
a nami długo wyczekiwane dni Puszczykowa. W tym roku miały one wyjątkowy wymiar – uświetniały też
całoroczne obchody 60-lecia nadania praw miejskich miastu Puszczykowo.

Przez dwa słoneczne dni bawiliśmy się na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Kościelnej, ciesząc się koncertami,
animacjami i różnego rodzaju atrakcjami dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Na obchody 60-lecia Puszczykowa przyjechała reprezentacja partnerskiego miasta – Szklarskiej Poręby: burmistrz Mirosław Graf wraz z małżonką, przewodniczący Rady
Miasta Janusz Lichocki, radni miejscy oraz pracownicy Urzędu
Miejskiego. Życzenia z okazji jubileuszu naszego miasta złożyli
licznie przybyli goście: starosta poznański Jan Grabkowski,
przedstawiciele gmin powiatu poznańskiego: wójt gminy Komorniki Jan Broda, wójt gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz
Czajka, burmistrz miasta i gminy Mosina Przemysław Mieloch,
burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak, wójt gminy Dopiewo Paweł Przepióra, burmistrzowie Puszczykowa: 1, 2, 3 i 4
kadencji Janusz Napierała oraz 5 kadencji Małgorzata Ornoch-Tabędzka, dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego Zbigniew Sołtysiński, prezes zarządu puszczykowskiego szpitala
Ewa Wieja, dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Mosinie Bożena Mazur.
W piątek, 10 czerwca świętowanie rozpoczęliśmy dwoma
energetycznymi koncertami zespołów: D’Generacja oraz Żuki.
O godzinie 20:00 odbyło się uroczyste wręczanie tytułów honorowych miasta Puszczykowa oraz uroczyste przemowy
z okazji 60-lecia Puszczykowa i 50-lecia herbu naszego miasta.
Tytuł: „Zasłużony dla miasta Puszczykowa” otrzymali:
Małgorzata Ostrowska, Jadwiga Bałazy, pośmiertnie Ewa Lewandowska-Pomes, Maciej Kubacki, Janusz Szafarkiewicz, Muzeum - Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera, pośmiertnie
Kazimierz Dolczewski.
Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa” otrzymał starosta poznański Jan Grabkowski.
Po wręczeniu tytułów na scenę wróciła muzyka – tym razem wystąpiła dla nas Małgorzata Ostrowska wraz z zespołem.
Oczarowana widownia wspólnie śpiewała znane teksty i z radością wysłuchała nowych utworów artystki. Koncertowi towarzyszyła bardzo dopracowana oprawa – światła, obraz, efekty
i muzyka zgrały się we wspaniałe widowisko. Po występie honorowej rockmenki miasta Puszczykowa przyszedł czas na zupełnie inne brzmienia – music night party przygotowane przez
DJ-a Sancheza, które szczególnie spodobało się młodzieżowej
części publiczności. Taneczna impreza przy klubowych rytmach
zakończyła pierwszy dzień dni Puszczykowa.
Drugiego dnia mieliśmy okazję uczestniczyć w żywej lekcji
historii przygotowanej przez średniowiecznych wojów z grupy
rekonstrukcyjnej Arkona. W miasteczku rowerowym czekała na
nas puszczykowska Policja, która przygotowała nie tylko edukacyjne gry i zabawy dla młodych rowerzystów, ale i stanowisko do znakowania rowerów. Można było odwiedzić też stoiska
organizacji pozarządowych i poznać wielowymiarowe działania
lokalnych społeczników. Dziękujemy tym, którzy byli z nami:
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Puszczykowo,

Fundacja Kawalerów Maltańskich, Klub Puszcza, Stowarzyszenie Puszczykowo-Châteaugiron, Klub Piłkarski Las Puszczykowo, Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości, Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, Szpital w Puszczykowie
im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Jadłodzielnia Mosina, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poznań, Collegium Artes Szkoła Podstawowa.
Od godziny 14:00 scenę opanowali młodzi adepci sztuk
tańca i muzyki. Taneczne umiejętności prezentowali uczestnicy
zajęć Szkoły Tańca „New Dance School” oraz Szkoły Tańca „Tańcząca Lampa” pani Margot Lampy-Słabosz. Występy zachwyciły publiczność, która intensywnie oklaskiwała talenty dzieci
i młodzieży. Bardzo głośny aplauz otrzymali też młodzi instrumentaliści i wokaliści grup prowadzonych przez mosiński „mollDur”. Młodzieżowe grupy zachwycały energią, radością tworzenia i grania, umiejętnościami gry i śpiewu. Było to niesamowicie pozytywne doświadczenie – obserwować tylu młodych
ludzi, którzy tworzą tak zgrane zespoły. Młodzi tancerze i muzycy pokazali nam co to siła, energia i twórczość oraz to, jak
wiele wspaniałych talentów w nich drzemie.
W tym roku dzięki wsparciu sponsorów mogliśmy rozdać
na scenie 100 prezentów dla szczęśliwców, którzy wypełnili
ankietę w namiotach organizatora. Prezenty ucieszyły obdarowanych i mamy nadzieję, że zachęcą do tego, by w przyszłym
roku również odwiedzić Dni Puszczykowa. Jeszcze raz dziękujemy fundatorom nagród: Futbolsport i Sportech, Siłownia
A- Studio Mosina, Stacja Bowling Mosina, Kraina Zabawy Mosina, Balu Bar Restauracja, Restauracja Kulinarna Podróż Mosina,
Mrówka Mosina, Prezent Idealny, Neopunkt Mosina, Szkoła
Pascal, Carrera Cars Team.
Muzycznych atrakcji i animacji dla najmłodszych uczestników wydarzenia dostarczyła Pani Melodia. Zabawy z kolorową
chustą oraz piosenki znane dzieciom i ich rodzicom zachęciły
do wspólnej zabawy. Na najmłodszych czekały też kolorowe,
bezpłatne dmuchańce do skakania i brykania. Po koncercie
i zabawach dla najmłodszych nadszedł czas na koncert zespołu
Krambabula. Folkowe piosenki, pełne energii i radości zachęcały publiczność do rytmicznego podskakiwania. Dni Puszczykowa 2022 zakończył koncert zespołu IRA. Publiczność z niecierpliwością wyczekiwała tego występu. Wspólnie z artystami
wyśpiewywała kolejne piosenki i falowała w rytm muzyki.
Po dwóch dniach zabawy pożegnaliśmy dni Puszczykowa.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli razem z nami.
Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali nad zorganizowaniem
tego wydarzenia. Dziękujemy sponsorom, dzięki którym mogliśmy cieszyć się rozmaitymi atrakcjami. By nasza radość mogła beztrosko trwać, cały czas nad naszym bezpieczeństwem
czuwali: Komisariat Policji Puszczykowo, Straż Miejska w Puszczykowie, Ochotnicza Straż Pożarna Puszczykowo – za co stokrotnie dziękujemy.

BM CAK

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY WSZYSTKIM SPONSOROM I PARTNEROM
Zakład Budowlano-Remontowy Budrem, Spółka Aquanet, FB Serwis S.A., Firma Budowlana DOTA Sp. zo.o., Sklep Kraina Zabawy
Puszczykowo, NEOPUNKT Mosina, Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, Piekarnia Cukiernia BJB Jacek Błaszkowiak, Usługowy
Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD, ELMEKO Instalacje, PSS SPOŁEM Puszczykowo, Zakład Robót Elektroinstalacyjnych Tadeusz
Wudarczak, Wudarczak i syn Zakład Robót Elektroinstalacyjnych, NEMO hotel &spa dla zwierząt, FARMPASZ, Zakład Usług Komunalnych ZUK Mosina, Yanlab Polska Agencja Reklamowa, Firma WERNER Chłodnictwo i Klimatyzacja, DOLTON AKCESORIA MEBLOWE,
WOJTALAK Serwis Zakład Usługowo-Handlowy, Garden Projekt Justyna Krupa, ARTURO, AQUA Service Dystrybucja M E M O L U K
Sp. z o.o., OKO PRESS, Balu Bar Restaurant & Cafe, Restauracja BOSCO, NOWATEX i VEZUVIO, Futbolsport i Sportech, Drukarnia
Tom, Kraina Zabawy Mosina, Mrówka Mosina, Siłownia A-Studio, Kulinarna Podróż - restauracja Mosina, Stacja – Bowling Anita Szydłowska, Szkoła Pascal, ENEA Oświetlenie Sp.zo.o., Prezent Idelany, Carrera Cars Team, Mieczysław Czajka i Magdalena Wachowiak.
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DNI PUSZCZYKOWA 2022

Wyjątkowa wystawa na puszczykowskim rynku

DNI PUSZCZYKOWA 2022
Fot. Ala Brączkowska

DNI PUSZCZYKOWA 2022

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

INFORMACJE

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2022r, poz. 503) oraz Uchwały Nr 239/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2021 r.
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie
dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15,
16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.07.2022 r. do
18.08.2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, pokój nr 17, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Z projektem w.wym. planu miejscowego będzie można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Puszczykowa, znajdującym się na stronie internetowej miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4.08.2022 r. o godz.
15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 (pokój nr 13).
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie papierowej do Burmistrza Miasta Puszczykowa lub w formie elektronicznej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@puszczykowo.pl lub za pomocą platformy
ePUAP z podaniem imienia i nazwiska, albo nazwy oraz adresu zamieszkania, albo siedziby wnioskodawcy, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.09.2022 r.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 1029 ze zm.) informuję, że z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym - do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, 62-040 Puszczykowo - w nieprzekraczalnym terminie do 7.09.2022 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów
położonych w Puszczykowie, obręb Puszczykowo Stare, działki nr: 292/1, 573, 634, 176/9, 176/10, 699, 700/6,
700/7, część 700/9, 695/13, 695/14, 402/3, 402/4, 288/4, 289/2, 290/1, 543, 542, 538/2.

INFORMACJE

INFORMACJE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.
z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Puszczykowa Uchwały nr 405/22/VIII z dnia
04.07.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w Puszczykowie, obręb Puszczykowo Stare, działki nr: 292/1, 573, 634, 176/9, 176/10, 699, 700/6,
700/7, część 700/9, 695/13, 695/14, 402/3, 402/4, 288/4, 289/2, 290/1, 543, 542, 538/2.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zainteresowani mogą składać wnioski do
wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski mogą być składane w formie papierowej do Burmistrza Miasta Puszczykowa na adres: Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo lub w formie elektronicznej za
pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@puszczykowo.pl lub za pomocą platformy ePUAP – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2022 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, albo nazwę oraz adres zamieszkania, albo siedziby wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie ul. Podleśna
4, 62-040 Puszczykowo, pokój nr 17.
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku - uwagi i wnioski do sporządzenia
prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być składane
w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miejski w Puszczykowie lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym - do Urzędu
Miejskiego w Puszczykowie ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo w terminie do dnia 18.08.2022 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, albo nazwę oraz adres zamieszkania, albo siedziby oraz przedmiot
wniosku.
Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (dotyczy obu obwieszczeń)

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

20

•
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia
odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
•
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
•
przenoszenia danych osobowych;
•
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
•
c o f n i ę c i a zg o d y n a p r ze t w a r z a n i e d a ny c h
osobowych.
6. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się
zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa http://www.bip3.wokiss.pl/puszczykowo/ w zakładce
Przetwarzanie danych osobowych.
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grzechy gości wpn

K
Fot. Ala Brączkowska

d 28 lutego w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie działał punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
Pierwsze dni spontanicznie przy udziale radnych i dużemu
wsparciu pracowników Biblioteki Miejskiej p.p. Justyny i Patryka Nawrockich. Następnie formalną zbiórkę przejął Ośrodek ZHP. Druhny i druhowie prowadzili ją do 15 maja.
W związku z tym, że większość z nich to studenci i uczniowie
(sesje na uczelniach, zbliżający się koniec roku szkolnego),
zbiórkę przejęli radni: Piotr Guziałek, Filip Ryglewicz, Maria
Michałowska.
14 czerwca zakończyliśmy działalność punktu w hali. Dzięki radnej Elżbiecie Bijaczewskiej i kontaktowi z vice dyrektorem Teatru Muzycznego w Poznaniu p. Andrzejem Hamerskim, nic co zostało w punkcie zbiórki nie zostało „zmarnowane”. Wszystkie dary zostały zapakowane, opisane i zabrane do
Kijowa. Stamtąd będą dystrybuowane do miasteczek i wiosek
na północ od stolicy Ukrainy, gdzie pozostało dużo samotnych dzieci, których rodzice zginęli w wyniku wojny.
Radość i uśmiech na twarzy pana Andrzeja po otrzymaniu
darów (odzież, łóżeczka, wózki), dodała nam sił i wynagrodziła
cały dzień ciężkiej pracy przy pakowaniu i dźwiganiu kartonów.
Likwidacja punktu nie jest jednoznaczna z zakończeniem
i brakiem pomocy naszym gościom z Ukrainy. Poznaliśmy
tych, którzy jej potrzebują, a potrzebujący wiedzą do kogo się
zwrócić. Nadal działa Puszczykowski Komitet Społeczny
w składzie: Grażyna Ciesielska, Anna Sokolnicka-Elzanowska,
Daniel Bartkowiak, Piotr Guziałek, Jan Lalek. Komitet prowadzi zbiórkę pieniężną i pomaga potrzebującym.
Bardzo serdecznie chciałabym podziękować nie tylko
w imieniu swoim, ale również Radnych Miasta Puszczykowa:
► darczyńcom, dzięki którym mieliśmy czym obdarować
potrzebujących,
► Urzędowi Miejskiemu w Puszczykowie za udostępnienie miejsca zbiórki,
► harcerzom za wielki wkład pracy,

► pracownikom hali za cierpliwość i pracę wykraczającą
poza zakres obowiązków,
► Ali Brączkowskiej za bezpłatne wykonanie zdjęć do dowodów osobistych,
► licznym Wolontariuszom z Puszczykowa, miast ościennych i z Ukrainy.
To dzięki Wam, Waszemu oddaniu, poświęceniu swojego
czasu (niejednokrotnie kosztem pracy zawodowej, kosztem
rodziny), tak dobrze wszystko funkcjonowało.
Mam nadzieję na jeszcze wiele spotkań tak wspaniałej
grupy, ale przy innych, weselszych okolicznościach.
To nie koniec naszej współpracy.
Przepraszam, że nie wymieniam wszystkich wspaniałych
wolontariuszy imiennie, ale zabrakłoby stron w Echu Puszczykowa.
Jeszcze raz dziękuję za Waszą pracę, oddanie i wielkie
serca.

to i co jest największym „utrapieniem” Wielkopolskiego Parku Narodowego? Na te pytania postanowili w nietypowy
sposób odpowiedzieć członkowie Wolontariatu WPN, którzy
przygotowali specjalne grafiki ilustrujące te problemy.
Jak mówi Piotr Rubisz z Wolontariatu WPN do działania
zainspirowało ich spotkanie ze Strażą Parku, podczas którego
poznali jej historię, dowiedzieli się, jakie ma ona uprawnienia
i umocowania prawne. Zapoznali się także z zakazami obowiązującymi w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz
działaniami strażników podejmowanymi w celu ochrony tych
obszarów. Podczas spotkania poruszano także tematy procedur stosowanych wobec osób, które łamią przepisy, popełniają
wykroczenia czy przestępstwa.
Wielkopolski Park Narodowy jest jednym z najczęściej odwiedzanych parków narodowych w Polsce. Niestety, nie wszyscy odwiedzający potrafią się odpowiednio zachować, przez co
zarówno Straż Parku, jak i wolontariusze cały czas mają mnóstwo pracy.

W

yrzut lekarski siłacza, przysiad z ketlem czy spacer buszmena – to tylko niektóre z konkurencji, z jakimi musieli
się zmagać uczestnicy dziewiętnastej edycji zawodów dla osób
z niepełnosprawnościami pod nazwą Malta Strong.
Tak jak w poprzednich latach, impreza odbyła się na placu
przy kościele św. Józefa w Puszczykowie i wzięli w niej udział
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych
Domów Samopomocy oraz uczniowie Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z terenu powiatu poznańskiego.
Jak mówi Jerzy Pelowski z Domu Pomocy Maltańskiej
w Puszczykowie, organizator imprezy z zaproszenia skorzystali podopieczni praktycznie wszystkich placówek w regionie
oraz Ośrodka z Jastrowia. W sumie rywalizowało ok. 90 osób.
Zawody Malta Strong wyróżniają się wśród innych imprez
dla osób z niepełnosprawnościami nietypowymi i oryginalnymi
konkurencjami. Jak podkreśla J. Pelowski Malta Strong to
wprawdzie zabawa, ale zawodnicy podchodzą do niej bardzo
poważnie, a wielu z nich specjalnie przygotowuje się do tej rywalizacji.
To wszystko sprawia, że emocji w Puszczykowie nie brakowało. Praktycznie w każdej konkurencji trwała zacięta walka
o zwycięstwo. Jedni lepiej radzili sobie w rywalizacji rowerowej, inni świetnie wcielali się w rolę Boba Budowniczego, ładując cegły na paletę. Takie imprezy to również integracja z możliwością wspólnego spędzania czasu, zwłaszcza po okresie
pandemii, kiedy to organizowanie tego typu imprez było praktycznie niemożliwe.
Zawody Malta Strong odbyły się przy wsparciu m.in. powiatu poznańskiego i Urzędu Miejskiego Puszczykowo. Rywalizację osób z niepełnosprawnościami oklaskiwali oraz nagrody
wręczali m.in. Piotr Zalewski, członek Zarządu Powiatu w Poznaniu, Andrzej Balcerek, burmistrz Puszczykowa oraz radni
Miasta Puszczykowa.

Maria Michałowska, radna Puszczykowa

wolontariat w cenie

J

eszcze w maju, w ostatnią niedzielę miesiąca, w Puszczykowie odbyła się bardzo duża impreza sportowa: Mistrzostwa
Polski w Nordic Walking oraz Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnościami w Nordic Walking w ramach Korony Zachodu Polski. O samej imprezie obszernie pisaliśmy w poprzednim numerze Echa Puszczykowa. W obecnym, wakacyjnym już
numerze, chcielibyśmy napisać o tym, że impreza ta nie byłaby
tak dobrze odebrana, gdyby nie grono młodych ludzi, którzy
bezinteresownie zgłosili się do pomocy. Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 2 dwoili się i troili, żeby pakiety były wydane

na czas, żeby medale zawisły na szyjach zawodników, żeby startujący napili się wody podczas zawodów, żeby czipy trafiły we
właściwe ręce.
Ania Brachaczek, Pola Kromolicka, Maja Frąszczak, Tosia
Frąszczak, Tosia Ceglarz, Maurycy Dudziński, Zuza Chudzińska,
Michalina Wache, Lilka Muszyńska, Marysia Wache i Krystian
Muszyński.
Dziękujemy Wam za Waszą pomoc, serce i zaangażowanie!

Joanna Hejnowicz / główny specjalista ds. sportu

Fot. Dom Pomocy Maltańskiej
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Puszczykowo Ukrainie

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego
powiatu poznańskiego za rok 2021/2022

Wybrane interwencje: 19 maja – ul. Dworcowa – pies biegający luzem, labrador – przekazano zgłoszenie do firmy „Falco”. 21 maja – ul. Tenisowa – zgłoszenie o biegających luzem
2 owczarkach niemieckich – przekazano do realizacji firmie Falco – psy zostały odłowione i przewiezione do przytuliska;
ul. Zielona – zgłoszenie o znalezionym psie rasy owczarek niemiecki – pies został przewieziony do przytuliska – właściciel
psów odłowionych na obu ulicach stawił się po odbiór w tym
samym dniu i został ukarany mandatem karnym. 23 maja –
ul. Wspólna – zgłoszenie o dzikach przebywających w lesie przy
ulicy - polecono firmie „Falco” dokonanie kilkukrotnej kontroli
lasu w ciągu dwóch dni i przesłanie raportu do SM. 25 maja –
ul. Miętowa – zgłoszenie o rozpaleniu ogniska – po dojechaniu
na miejsce zgłoszenie potwierdzono – na właściciela posesji
nałożono mandat; ul. Parkowa – mężczyzna zaczepiający przechodniów – udano się na miejsce, mężczyznę skierowano do
domu i eskortowano w drodze do miejsca zamieszkania.
2 czerwca – ul. Dworcowa – zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie na przystanku autobusowym. Skontrolowano, potwierdzono. Z uwagi na stan mężczyzny wezwano karetkę pogotowia. 6 czerwca – ul. Wysoka - mężczyzna krzyczący i klnący
na terenie szkoły – nakazano opuszczenie terenu szkoły.
7 czerwca – ul. Nadwarciańska – dziki w pasie drogowym –
zgłoszenie mieszkanki. Na miejsce wezwano firmę Falco.
9 czerwca – ul. Sobieskiego – zgłoszenie o nagim mężczyźnie
na ulicy – po przybyciu na miejsce zgłoszenie potwierdzono –
mężczyznę zabezpieczono w ubranie i przekazano Pogotowiu
Ratunkowemu.
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czerwca 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie odbyło się uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego XXIII Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej za rok 2021/2022. Organizatorem spotkania był
Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”.
Na uroczyste spotkanie przybyli Tomasz Łubiński - Wicestarosta Poznański oraz Zdzisław Urbańczyk - Prezes Szkolnego Związku Sportowego ”Wielkopolska”. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy zwycięskich szkół i przedstawiciele
gmin, puszczykowski Urząd Miejski reprezentował sekretarz
miasta Maciej Dettlaff.
Na podsumowaniu współzawodnictwa sportowego Szkół
Powiatu Poznańskiego za rok 2021/2022 piętnaście szkół zostało nagrodzonych tytułem „Najbardziej usportowionej Szkoły w Powiecie Poznańskim”.
Szkoły Podstawowe kategoria „Dzieci”:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Rokietnicy
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Lusowie
IV miejsce –Szkoła Podstawowa w Kamionkach
V miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach

VI miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie
Szkoły Podstawowe kategoria „Młodzież szkolna”:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Lusowie
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Rokietnicy
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie
I miejsce – Zespół Szkół nr 1w Swarzędzu
II miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie
III miejsce – Zespół Szkół w Kórniku
Szkoły rywalizowały w 15 dyscyplinach sportowych: lekkoatletycznych, grach zespołowych, szachach, warcabach, pływaniu. Miejsca zawodników były punktowane, a następnie
sumowano 10 najlepszych wyników. SP nr 2 wzięła udział
w 15 zawodach i po zsumowaniu punktów uzyskała w kategorii Dzieci 402,5 punktów, co dało jej drugie miejsce we
współzawodnictwie. W kategorii Igrzyska Młodzieży wzięła
udział w 16 zawodach i po zsumowaniu 10 najlepszych wyników uzyskała 410 punktów, co dało jej drugie miejsce we
współzawodnictwie. SP nr 2 po raz kolejny znalazła się w gronie najbardziej usportowionych szkół.

Marzenna Johaniewicz

Fot. SP nr 2

okresie od 18 maja 2022 r. do 9 czerwca 2022 r. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zrealizowali 151 interwencji. Do niezwłocznej realizacji przez referaty UM przekazano 13 interwencji dotyczących m.in. awarii sygnalizacji
świetlnych, powalonych drzew, ściętego drzewka, uszkodzonej
blokady parkingowej, zapadniętej studzienki, przekrzywionych
i zarośniętych znaków, braku znaków. 3 razy polecono usunięcie padliny z ulic miasta oraz 5 razy odłowienie dzikich zwierząt
lub bezdomnych psów i kotów. Przewieziono do przytuliska
3 psy, które odebrał właściciel. W związku z nieprawidłowym
parkowaniem pojazdów wobec kierowców zastosowano
23 żółte karty oraz 17 pouczeń. Za wykroczenia porządkowe
zastosowano 2 pouczenia (niedopilnowanie psa oraz wycięcie
miejskich drzewek bez zezwolenia).
W trakcie prowadzenia czynności służbowych wylegitymowano 38 osób. Założono 1 blokadę na koła samochodu.
Na 11 sprawców wykroczeń w ruchu drogowym nałożono
grzywny w postępowaniu mandatowym.
W omawianym okresie funkcjonariusze SM prowadziła też
działania prewencyjne polegające na kontroli miejsc, w których
dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz aktów wandalizmu
(rejon obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw, sklepów, ulica Kraszewskiego k. szpitala, ul. Poznańska, rejon boiska SP nr 2 i SP nr 1, ul. Rynek). Funkcjonariusze kontrolowali
także sprawność lamp ulicznych i sygnalizacji świetlnej, prowadzili kontrole stanu nawierzchni dróg. Kilkukrotnie w ciągu
dnia prowadzili kontrole natężenia ruchu na ul. Berwińskiego,
Bema i Szpitalnej w związku z wprowadzeniem opłat za parking przyszpitalny. Strażnicy przewozli też rodzinę ukraińską
do nowego miejsca w Poznaniu.

Dariusz Borowski
Komendant Straży Miejskiej

STRAŻ MIEJSKA W PUSZCZYKOWIE APELUJE, ABY NIE ZABIERAĆ MAŁYCH ZWIERZĄT Z LASU!
Pomimo corocznego apelu nie brakuje osób, które sądzą, że gdy małe zwierzę jest samo, to trzeba mu pomóc.
Nic bardziej mylnego! Bardzo często „uratowane” przez nas małe zwierzę już nie wraca do natury. Jeśli nie jest
ranne - zostawmy je w spokoju i oddalmy się!

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz.U. z 2021 poz. 906) z dniem 1 lipca 2022 r. mija termin dostosowania pojemników na bioodpady do obowiązujących przepisów. Bioodpady zbiera się w pojemnikach koloru brązowego z napisem BIO. Rozporządzenie dopuszcza pokrycie pojemnika kolorem tylko w części, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających z nich.
Od 1 lipca 2022 r. pojemniki niespełniające wymagań nie będą odbierane.
ODESZLI

Styzińska-Ryglewicz Anna
Guźniczak Jan
Kabaciński Łukasz
Marcinkowska Dorota
Gogolewski Zdzisław Mikołaj
Jaworowski Julian Tadeusz
Kycia Tomasz Ryszard

data ur.
data zg.
1.10.1942
3.5.2022
10.12.1939
7.5.2022
2.7.1977
8.5. 2022
4.8.1967 12.05.2022
10.09.1942
16.5.2022
5.7.1932
16.5.2022
5.8.1955
6.6.2022

Przybylska Anna
Rybiec Tadeusz Antoni
Kaczmarek Janina
Ignasiak Wanda Teresa
Motławski Andrzej Eugeniusz
Pieszyk Mieczysław

data ur.
15.4.1934
27.3.1949
22.12.1927
14.4.1937
1.9.1949
2.1.1946

data zg.
14.6.2022
20.6.2022
21.6.2022
24.6.2022
24.6.2022
30.6.2022

miejski finał lekkoatletycznych czwartków

T

o był niesamowity dzień - pełen emocji, wrażeń i wspaniałych dziecięcych występów.
Padł rekord frekwencji w Puszczykowie - blisko 200 startujących dzieci!
W czasie sportowego święta w Puszczykowie zostało ustanowionych wiele wartościowych wyników, a wśród wszystkich
uczestników odbyło się losowanie nagród.
Najlepsi zawodnicy tego dnia zostali udekorowani medalami, pucharami oraz drobnymi nagrodami.
Wśród wyróżnionych szkół/ organizacji w edycji 2021/2022
znalazły się:
1. MKS MOS Śrem
2. SP 2 Puszczykowo
3. UKS Sprint Przeźmierowo
4. MKS MOS Słupca
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5. K.S.S Kotwica Kórnik
6. ZS Krosno
Finał Miejski uświetnili zaproszeni goście, wśród których
byli: burmistrz Andrzej Balcerek, Radna Powiatu Poznańskiego
- Marzena Fiedler, Radne Rady Miasta Puszczykowa – Ala Brączkowska oraz Maria Michałowska.
Zaproszeni goście dekorowali zwycięzców i uczestniczyli
w losowaniu nagród.
Zawody odbyły się dzięki dotacji z budżetu Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz klubu MKS Juvenia Puszczykowo.
Serdeczne podziękowania dla trenerów MKS Juvenia, wolontariuszy, rodziców, opiekunów oraz wszystkich uczestników
całego cyklu 2021/2022.

Fot. Ala Brączkowska
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kronika straży miejskiej

SPORTOTEKA CUP II

Udany sezon piłkarzy Lasu

S

W

Fot. Sportoteka

weekend 18-19 czerwca na kortach Sportoteki odbył się
drugi już w tym roku turniej dla dzieci i młodzieży SPORTOTEKA CUP II. Wydarzenie rozpoczęła Kategoria Żółta.
W niedzielę udało się rozegrać resztę kategorii mimo trudnych
warunków i fali upałów, która przeszła przez Wielkopolskę.
Dziękujemy za obecność, waleczną postawę naszych zawodników i cierpliwość Rodziców!
Klasyfikacja pucharowa po turnieju wygląda następująco:
Kategoria Niebieska: 1. Jerzy Pajzderski; 2. Zosia Pawlak;
3. Kuba Pajzderski; 4. Oliwier Gratkowski.
Kategoria Czerwona: 1. Natasza Papież; 2. Antonina Szul;
3. Maurycy Nowak; 4. Kacper Stamierowski.
Kategoria Pomarańczowa: 1. Patryk Żurek; 2. Krzysztof
Szafarkiewicz; 3. Szymon Gintrowicz; 4. Aleksandra Kuczyńska.
Kategoria Zielona: 1. Julia Dzięcioł; 2. Patryk Żurek; 3. Franek Szafarkiewicz; 4. Marysia Sosulska;
Kategoria Żółta: 1. Tymon Dydowicz; 2. Andrzej Kasprzyk;
3. Julian Kuraś; 4. Wojtek Pawlak.
Turniej odbywa się dzięki wsparciu Miasta Puszczykowa.

eniorzy KP Las Puszczykowo wypełnili swoje założenia z rundy wiosennej i utrzymali się w rozgrywkach A klasy. Walka
o punkty trwała do ostatniego meczu, gdzie po pokonaniu 3:0
Koziołka Poznań zespół prowadzony przez trenera Sebastiana
Maćkowskiego przypieczętował udział w A-klasowych rozgrywkach w nadchodzącym sezonie.
W drużynach młodzieżowych miłą niespodziankę sprawili
„trampkarze”, awansując do II ligi okręgowej. Puszczykowską
drużynę prowadzi trener Paweł Kowalkiewicz. Dobrze wykonana praca na treningach oraz zaangażowanie zawodników przyniosło wspaniały efekt końcowy.
Młodzicy Lasu Puszczykowo miniony sezon grali w II lidze
okręgowej, zdobywając doświadczenie z takimi drużynami jak
Warta Sieraków czy AKADEMIA Futbolu Nowy Tomyśl. Dobrze
przepracowany sezon na pewno zaowocuje w przyszłości.
Natomiast najmłodsi zawodnicy (żacy) brali udział w rozgrywkach w formie turniejowej bez weryfikacji wyników. Ża-

kom należą się duże brawa, gdyż występowali w rozgrywkach
jako najmłodsza drużyna i potrafili zdobywać bramki. Dla tych
zawodników odbyło się zakończenie sezonu, gdzie liczni przybyli rodzice przygotowali poczęstunek i wzięli udział w meczu
przeciwko swoim pociechom. Po zawodach nastąpiło wręczenie upominków z rąk Radnych Puszczykowa Marii Michałowskiej i Elżbiety Bijaczewskiej. Natomiast Ali Brączkowskiej składam serdeczne podziękowania za wspaniałe zdjęcia z tego
wydarzenia i ligowych pojedynków.
W imieniu zarządu pragnę podziękować za wspólne kibicowanie naszym drużynom oraz Miastu Puszczykowo za udzieloną dotację dla klubu, a sponsorom za wsparcie.

Miron Skołuda / prezes KP Las Puszczykowo

Fot. Ala Brączkowska

Puszczykowska Liga
Tenisowa LATO 2022
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maju ruszyliśmy z kolejną edycją NPUT Rakiety LOTOSU
2022. Dzięki środkom z Ministerstwa Sportu i Turystyki
nasi zawodnicy mogą trenować za darmo.
Witamy wszystkich nowych zawodników, dla których okres
przedwakacyjny był czasem testów do Bazy Talentów i przygotowania do Talentiady.
Nasi zawodnicy świetnie się zaprezentowali m.in. na imprezie w Parku Tenisowym Olimpia, czyli Kinder Joy of Moving
Tennis Trophy. Sportotekę reprezentowali bracia Franek i Krzysiu Szafarkiewicz. Krzysztof w pierwszej rundzie, po bardzo
dobrym meczu odpadł z Ignacym Wilczyńskim. Franek pokonał
Dawida Brumma w pierwszej rundzie, niestety uległ w drugiej
Antonio Tejerinie. Na pocieszenie zagrał w debla w parze z Felicjanem Lamchem - wygrali, pokonując wszystkich po drodze.
Bardzo się cieszymy z takich zwycięstw.
Gratulujemy zawodnikom z Programu NPUT oraz
trenerowi!

seniorskie medale badmintonistów

Fot. PTS

Sportoteka

1
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Dużym sukcesem puszczykowskich badmintonistów zakończyły się 43. Mistrzostwa Polski Seniorów w badmintonie, które odbyły się w Cetniewie. Zawodnicy PTS-u zdobyli
3 srebrne medale: Przemo Janaszek nieznacznie uległ w finale zawodnikowi z Sianowa (w singlu 40+); Kuba Janaszek
przy prowadzeniu w finale kategorii 35+ niestety uległ kontuzji kolana i musiał kreczować. Natomiast w deblu nasza
para Paweł Niewoliński i Kuba Janaszek walkę o złoto musieli oddać walkowerem z powodu kontuzji Kuby.

Fot. Sportoteka

czerwca 2022 r. ruszyła w Sportotece letnia Puszczykowska
Liga Tenisowa. Zawodnicy rywalizują ze sobą, rozgrywając
mecze „każdy z każdym“ zgodnie z harmonogramem rozgrywek. Na zakończenie każdego z sezonów najlepsi zawodnicy
otrzymają puchary/ statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Oficjalne zakończenie rozgrywek ligowych zostało zalanowane
na 20 września 2022 r.
Szczegóły wydarzenia znajdują się na www.sportoteka.eu
i na FB. Wszelkie pytania prosimy kierować do recepcji Sportoteki tel. 61 8 303 303. Zapraszamy!

Gratulujemy!
lipiec 2022
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runmageddon na dzień dziecka

Sportowe Dni Puszczykowa

N

a sportowo w Puszczykowie świętowano w tym roku dzień
dziecka. Na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej Urząd Miejski przygotował dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta Runmageddon Kids, czyli bieg z przeszkodami w wersji dla dzieci. Na jego starcie zameldowało się około 200 uczestników.
Bieg odbył się w naszym mieście po raz pierwszy, ale już
zyskał grono zagorzałych zwolenników, którzy deklarowali

W

tym roku w ramach dni Puszczykowa odbyło się kilka imprez plenerowych. 28 maja na Zakolu Warty na mieszkańców czekały Disc Golfowe atrakcje. 4 czerwca zaprosiliśmy
mieszkańców na spływ kajakowy na trasie Radzewice-Puszczykowo. 11 czerwca odbył się Rodzinny Turniej Mini Golfa, zaś
12 czerwca dzieci zagrały w piłkę nożną. Już niebawem zapraszamy na bieg „6 h na 60-lecie Miasta Puszczykowa”. Wszystkie
informacje sportowe można znaleźć na facebooku na profilu
Puszczykowo na Sportowo oraz na stronie Miasta www.puszczykowo.pl.

chęć startu w kolejnych edycjach.
Wszyscy uczestnicy na mecie otrzymali medal i mogli sobie
zrobić zdjęcie na specjalnie przygotowanej ściance. Przeszkody
zostały tak skonstruowane, aby każdy z uśmiechem na twarzy
mógł pokonać tor. Za największą „frajdę” dzieci uznały zjazd
wodny przygotowany na górce saneczkowej. Urząd Miejski
w Puszczykowie bardzo dziękuje puszczykowskiej OSP za pomoc w przygotowaniu tej wodnej ślizgawki.

mali komandosi w puszczykowie

Z

3. runda grand Prix w Mölkky w jeleniej górze

Fot. Puszczyki Puszczykowo

4

czerwca w Jeleniej Górze odbyła się 3. Runda Grand Prix
Polski w Mölkky 2022. Puszczyki z Puszczykowa reprezentowało 11 osób, z czego 6 przeszło pierwszy etap turnieju!
Najdalej, bo do fazy 1/4 finału doszedł Miron Skołuda, który ostatecznie zajął 7 miejsce (w klasyfikacji generalnej zajmuje 5 miejsce).
3. Rundę Grand Prix w Jeleniej Górze wygrał Krzysztof Stachowiak (Timbers Bojanowo), 2 miejsce zajął Makary Piwiński
(Jelonka SM Jelenia Góra) i 3 miejsce Jan Sękowski (Dwunastka
Warszawa). W TOP3 najlepszych zawodników z Puszczykowa
znaleźli się także Mateusz Walasik (9 miejsce i 2 miejsce w klasyfikacji Junior) oraz Maria Michałowska (13 miejsce i 2 miejsce
w klasyfikacji Kobiet oraz Seniorów)!
Dzięki dobrym wynikom naszych zawodników po 3 Rundzie
Grand Prix nasza drużyna Puszczyki Mölkky Puszczykowo utrzymuje 2 miejsce w klasyfikacji drużynowej!
Link do pełnych wyników: tiny.pl/93197
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Fot. Ala Brączkowska

Fot. Joanna Hejnowicz
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Joanna Hejnowicz / główny specjalista ds. sportu

jazd na „tyrolce”, skok przez przeszkodę, bieg – tak najmłodsi puszczykowianie bawili się 12 czerwca na torze
przeszkód w Ośrodku Impuls podczas biegu z przeszkodami
Mali Komandosi. Na starcie toru przeszkód stanęły dzieci
w wieku 3-10 lat, podzielone na kategorie wiekowe. W sumie
tor przeszkód pokonało kilkudziesięciu małych komandosek
i komandosów. Przy olbrzymim dopingu, najmłodsi wspomagani nieco przez rodziców, wszyscy wykazali się hartem ducha
i sprawnością fizyczną.
W nagrodę na mecie każdy otrzymał okolicznościowy medal, a dla tych którzy stawali na podium Urząd Miejski dołożył
upominki, wręczane przez burmistrza Andrzeja Balcerka
i przewodniczącego Rady Miasta Tomasza Potockiego.

30 lipca br. o godz. 10.15 w Puszczykowie (boisko Lasu Puszczykowo przy ul. Kościelnej) rozpoczną się
Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Mölkky. Link do zapisów: tiny.pl/9319w
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Historia villi Hertha, czyli od Louisa Kuttnera do Winc entego Janaszka

HISTORIA

Kolonia willowa w Puszczykowie
Puszczykowo do końca XIX wieku było wsią, w której dominowały zabudowania wiejskie oraz pola. Wraz z narodzinami
letniska rozpoczął się handel ziemią dla zysku. Kupowano pola
od rolników, które dzielone były na działki budowlane. W rejonie dzisiejszych ulic Klonowej, Różanej i Poznańskiej pole od
rolnika zakupiła spółka Louisa Kuttnera, Ignaza Goldschmidta
oraz Manassa Wernera. Ziemia została podzielona zapewne

pomiędzy udziałowców. Pewien ślad po tych działaniach pozostał w prasie poznańskiej. Jak informował „Postęp” w dniu
14 maja 1904 roku: „Firma Goldschmidt & Kuttner ma zamiar
pobudować jeszcze w tym roku na swoim przy lesie położonym
gruncie 29 modnych wil”. Jedną z tych willi, która powstała na
terenach zakupionych przez spółkę, była prawdopodobnie villa Hertha, która należała do Louisa Kuttnera. Ciekawostką jest,
że na terenach leśnych lasu królewskiego, pomiędzy terenami
zakupionymi przez spółkę a linią kolejową, planowano wybudować „Kolonię willową Unterberg”, która została zaprojektowana przez Maxa Hansa Kühne (1874-1942) z Drezna.
Louis Kuttner i Ignaz Goldschmidt byli właścicielami banku
„Goldschmidt & Kuttner”. Był to niewielki poznański bank, który zajmował się skupem i sprzedażą papierów wartościowych,
a także kredytami hipotecznymi. W 1910 roku poznański bank
„Goldschmidt & Kuttner” został przejęty przez „Gdański Prywatny Bank Akcyjny” i stał się oddziałem tego banku na terenie
Poznania.
Villa Hertha
Jak informował „Postęp” w dniu 14 maja 1904 roku:
„Z Puszczykowa donoszą, że wielu Poznańczyków pobudowało
znowu dużo nowych wil na letnie dla siebie pomieszkanie, pomiędzy nimi pp. […] bankier Kuttner”. Louis Kuttner był energicznym przedsiębiorcą, który inwestował w nieruchomości na
terenie Poznania i okolicy. Jedną właśnie z takich inwestycji
była villa Hertha w Puszczykowie. Zgodnie z informacjami, które można znaleźć w „Ostdeutsche Bau-Zeitung” z 1904 r.,
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w Puszczykowie pod Poznaniem Louis Kuttner z Poznania postawił nową willę. Budową zajmowała się firma mistrza budowlanego z Poznania, Karla Rösslera. Budynek powstał przy główniej ulicy Puszczykowa, czyli ulicy Poznańskiej, która wtedy
nazywana była drogą wiejską. Nie może to być przypadek, gdyż
tą właśnie drogą podążali letnicy, którzy zmierzali do ówczesnych atrakcji Puszczykowa, czyli leśnych wąwozów, pagórków
morenowych (zwanych „małymi Alpami”), a następnie do Jeziora Góreckiego.
Elewacja budynku wykonana była z czerwonej klinkierowej cegły, która nawiązywała być może do Waldwilli, która
mieściła się naprzeciwko villi Herthy. Z licznych pokoi można
było wyjść na balkoniki, z których można było obserwować
okoliczny piękny, leśny, pagórkowaty krajobraz. Na samej elewacji umieszczono napis „Villa Hertha”, który w niezmienionej
formie przetrwał do dzisiaj. Nazwa budynku być może nawiązywała do córki Louisa – Berthy. Pod napisem umieszczono
tabliczkę z napisem „Thuringia”. Jest to tabliczka towarzystwa ubezpieczeń ogniowych „Thuringia”, w którym na początku XX wieku był ubezpieczony obiekt. Tabliczka znajduje
się na budynku do dnia dzisiejszego.
Villa Hertha posiadała dwie funkcje. W przyziemiu znajdowała się Jadłodajnia Zollnerów (Zöllner’s Speiselokal). Speiselokal to był punkt, gdzie można było kupić jedzenie serwowane
na szybko, ale było mniej szykownie niż w restauracji. Prawdopodobnie lokal ten zapewniał szybkie ciepłe i pożywne jedzenie dla letników podążających do „puszczykowskich Alp”. Na
następnych piętrach budynku można było wynająć mieszkania
„latowe”, czyli przeznaczone do mieszkania w okresie wiosennym i letnim. W ogłoszeniach prasowych odnajdujemy informacje dotyczące wyposażenia mieszkania latowego: 2 pokoje,
2 balkony, klozet, wodociąg, spiżarka, pokój dla służby. Mieszkanie takie było elegancko urządzone, w skład wyposażenia
mieszkania wchodziły: meble pokojowe i ogrodowe, dywany,
szkło i porcelana, telefon. Warto zaznaczyć, że mieszkania były
przeznaczone dla najbogatszych letników, gdyż lokale były wy-

Kuczyńskiej z d. Kuttner. W 1913 roku Artur i Bertha przenieśli
się do Londynu w Wielkiej Brytanii, a następnie przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie zmienili nazwisko na Moritz-Kay. Hipoteka miała zostać spłacona do 1915
roku. Jak powszechnie wiadomo, w 1914 roku wybuchła I woj-

na światowa, która podkopała finansowo wiele biznesów
w Puszczykowie, w tym prawdopodobnie działalność prowadzoną w villi Hertha. W okresie wojny znacznie zmalał ruch
letniskowy do Puszczykowa ze względu na to, że mężczyźni
znajdowali się na froncie, a społeczeństwo zubożało. Na dodatek węgiel, tak konieczny dla transportu kolejowego obsługiwanego przez parowozy, był reglamentowany. Wykreślenie
hipoteki nastąpiło dopiero po 1919 roku, już w wolnej Polsce.

posażone w bardzo drogie, jak na ówczesne czasy, udogodnienia. Sam budynek był położony niedaleko stacji kolejowej,
z której można było przyjechać bryczką do pensjonatu.
W 1913 roku Louis Kuttner obciążył villę Herthę hipoteką
w wysokości 25 tysięcy marek. Kwota ta była gwarantem posagu przeznaczonego dla Artura Kuczyńskiego, męża Berthy

lipiec 2022

i okolic. Wincenty Janaszek przebudował villę Herthę w 1932
i 1936 roku rozbudowując budynek w stronę podwórka. Zlikwidował w ten sposób balkoniki, które widać na pocztówkach z początku XX wieku. Co ciekawe, elewacja nowej części
była idealnie dopasowana do starej części z początku XX wieku. To pokazuje kunszt mistrzów murarskich z tego okresu.
Przy okazji przebudowy zmieniono wielkość okien na bocznej
elewacji. W nowej części budynku umieszczono nowoczesne
kuchnie i łazienki. Po tym okresie do dzisiaj ostały się odciski
w betonie zrobione przez spodnią części kafelków, którymi
była wyłożona podłoga jeszcze w 2017 r., kiedy to byłem
w obiekcie. Niestety, na początku kwietnia 2022 r., tuż po zakupie budynku przez nowego właściciela, kiedy ponownie
odwiedzałem to miejsce – kafelków już tam nie było. Z odcisków kafelków pozostałych w betonie wynika, że kafelki pochodziły z fabryki ceramiki „Dziewulski i Lange” z Opoczna.
Znakiem firmy był symbol bardzo podobny do „Gwiazdy Dawida”. W sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje jakoby
kafelki nadal istniały i były specjalnie zainstalowane odwrotnie „spodem do góry”, co jest oczywiście nonsensem.
Wojna i po wojnie
W sierpniu 1939 roku villa Hertha została przepisana na
córkę Wincentego Janaszka, czyli Emilię Janinę Bandurską
z d. Janaszek. Być może Wincenty Janaszek przewidywał wybuch wojny i w ten sposób chciał zabezpieczyć nieruchomość.
Wincenty zmarł zresztą w okresie okupacji w 1941 roku.
Po II wojnie światowej obiekt został zakupiony przez Kazimierza Jankowskiego. W budynku mieszkało kilka rodzin
z tzw. kwaterunku. Przez to, że Puszczykowo posiadało wiele

Wincenty Janaszek i przebudowa budynku
Właścicielem villi Herthy od 1919 roku był Wincenty Janaszek, który był bratem Zygmunta Janaszka prowadzącego od
1911 r. Letnisko Silva vis-à-vis villi Herthy. (Więcej o Zygmun-

cie Janaszku i i jego działalności można przeczytać w tekście
opublikowanym w styczniowym numerze Echa Puszczykowa
pt. „Od Bürger’s Waldvilli do Letniska Silva Janaszka”). Wincenty Janaszek od 1896 roku prowadził w Poznaniu sklep ze
sprzętami kuchennymi, porcelaną, serwisami stołowymi,
szkłem, sztućcami, który stał się jednym z najbardziej renomowanych w Poznaniu. W sklepie Janaszka można było kupić
m.in. porcelanę z Karlsbadu i Ćmielowa. W. Janaszek udzielał
się społecznie, działając m.in. w Towarzystwie Koloni Wakacyjnych „Stella”, Zarządzie Właścicieli Domów i Nieruchomości w Poznaniu, Korporacji Kupców Chrześcijańskich w Poznaniu i Stowarzyszeniu Miłośników Puszczykowa, Puszczykówka
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pensjonatów i pokoi dla leśników było miejscem dogodnym do
zakwaterowania ludzi, którzy w wyniku działań wojennych stracili swoje domy. W przyziemiu budynku działał bar „Zacisze”,
który potocznie nazywany był „Dołkiem”. W lokalu można było
zjeść oraz napić się napojów alkoholowych. Na zdjęciu z początku lat dziewięćdziesiątych widać szyld, na którym reklamowano lody. W latach dziewięćdziesiątych w miejscu baru „Zacisze” powstał bar „Royal”, a następnie sklep spożywczy „Kasia”.
W budynku działał również zakład fryzjerski. Na szczęście
obiekt prawie wcale nie został przebudowany po 1945 roku
dzięki czemu zachował swoją oryginalną efektowną elewację.
Zachęcam do kontaktu ze mną wszystkie osoby posiadające ciekawe informacje, zdjęcia i przedmioty z przeszłości naszego miasta Puszczykowa. Jestem dostępny pod numerem telefonu 508 467 405 bądź pod adresem poczty elektronicznej:
krzyzanskimaciej@gmail.com.

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego
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uszczykowo od przełomu XIX i XX wieku było błyskawicznie
rozwijającym się podpoznańskim letniskiem, do którego
w każdy wolny dzień przejeżdżały tysiące poznaniaków. W kurorcie rozwijały się restauracje, pensjonaty, a także powstawały luksusowe wille przeznaczone dla kupców, bankowców,
rentierów z pobliskiego Poznania. Główną przyczyną sukcesu
letniska było położenie przy linii kolejowej Poznań-Wrocław
(kolej była wówczas głównym środkiem lokomocji) oraz przy
lasach znanych dzisiaj jako Wielkopolski Park Narodowy.

Fot. Archiwum autora
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