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ul. Jarosławskiej powstanie zupełnie nowy plac zabaw, a przypomnę, że wiosną odnowiliśmy i uzupełniliśmy o nowe urządzenia pozostałe nasze place zabaw.
Wszyscy, którzy załatwiali w ostatnich tygodniach swoje
sprawy w Urzędzie Miejskim zauważyli z pewnością, że zakończyliśmy już wszystkie prace związane z termomodernizacją
budynków, połączoną z ich rozbudową. To były największe prace w historii prowadzone w tym obiekcie. Przy okazji prac budowlanych zmieniliśmy też układ funkcjonalny, przez co urząd
stał się bardziej „wygodny” przede wszystkim dla mieszkańców
załatwiających tu swoje ważne sprawy, ale także dla urzędników, którzy w nim pracują. Mówiąc o modernizacji urzędu muszę też wspomnieć, że na samą termomodernizację miasto
uzyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie prawie 650 tys. zł.
Z termomodernizacjami łączy się inny temat proekologiczny - program wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne systemy ogrzewania, na które mieszkańcy mogą uzyskać
dofinansowania w wysokości 5 tys. zł z budżetu Miasta. Mieszkańcy bardzo dobrze przyjęli tę inicjatywę, która została wprowadzona w Puszczykowie jesienią zeszłego roku. Pierwsze
9 realizacji zostało już rozliczonych, a do końca 2018 r. liczba ta
przekroczy 60. Program cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że podczas sierpniowej sesji będę już po raz trzeci w bieżącym roku wnioskował do Rady Miasta o zwiększenie puli
pieniędzy przeznaczonych na ten cel, tak, aby każdy mógł skorzystać z dofinansowania. Jestem przekonany, że likwidacja tak
dużej liczby pieców korzystnie wpłynie na stan powietrza
w naszym mieście już w najbliższym sezonie grzewczym. Liczę
na to, że zainteresowanie programem w kolejnych latach będzie równie duże. Przypomnę, że poziom zanieczyszczeń powietrza pyłami zawieszonymi PM 10 i PM 2,5 w Puszczykowie
można śledzić poprzez uruchomiony w listopadzie zeszłego
roku monitoringu. Urządzenia pomiarowe znajdują się na puszczykowskim Rynku oraz na „Orlikach” przy ul. Nowe Osiedle i
Jarosławskiej (wyniki można sprawdzać na stronie internetowej: www.panel.syngeos.pl).
Andrzej Balcerek

SAMORZĄD

lipcu mieszkanka naszego miasta sprawiła puszczykowianom ogromną radość. Mam oczywiście na myśli Panią
Angelique Kerber, która wygrała Wimbledon, najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie, dokładając do swojej
wspaniałej sportowej kariery kolejny sukces, po zwycięstwach
w 2016 r. w innych turniejach Wielkiego Szlema w Australian
Open i US Open. W tym miejscu chciałbym serdecznie Pani Angelice pogratulować i życzyć dalszych sukcesów, w szczególności wygrania także czwartego turnieju z cyklu Wielkiego Szlema
- w Paryżu we French Open. Mnie, jako burmistrza Puszczykowa, te zwycięstwa cieszą tym bardziej, że pani Angelika, w każdym wywiadzie podkreśla, swoje związki z Puszczykowem,
stając się tym samym wspaniałym ambasadorem naszego miasta. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i życzę kolejnych zwycięskich finałów na kortach całego świata.
Fantastyczną informację nasza tenisistka przekazała też
w trakcie zorganizowanej w Centrum „Angie" konferencji prasowej. Pani Angelika zapowiedziała, że w nowym roku szkolnym
odwiedzi uczniów sportowej tenisowej klasy, która pod jej patronatem powstała w SP nr 1. Jestem przekonany, że spotkanie
z mistrzynią dodatkowo zmotywuje nasze dzieci do treningów.
Uczniowie mają teraz oczywiście wakacje. Dla tych, którzy
zostali w mieście tradycyjnie przygotowaliśmy wiele ciekawych
propozycji spędzenia czasu (piszemy o tym na na str. 10-11).
Między innymi w obu naszych szkołach odbyły się półkolonie,
które z każdym rokiem cieszą się coraz większym zainteresowaniem.
Pozostając przy wakacyjnym klimacie. Na początku lipca
miałem przyjemność uczestniczyć w wyjeździe 27-osobowej
grupy puszczykowian ze Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron do Châteaugiron, z którym od 20 lat współpracuje
nasze miasto. Ten wyjazd utwierdził mnie w przekonaniu, że
taka przyjaźń dwóch miast, a właściwie ich mieszkańców, to
wspaniała sprawa, a serdeczność, jakiej doświadczyliśmy od
naszych francuskich przyjaciół jest bezcenna. Nie pojechaliśmy
do Francji z pustymi rękami. Zawieźliśmy dla rodzin francuskich, tamtejszego Stowarzyszenia i władz Miasta m.in. egzemplarze książki pani Elżbiety Mikołajczak, w której opisała historię współpracy obu miast oraz przybliżyła naszym francuskim
przyjaciołom tło historyczne odzyskania przez Polskę niepodległości, którego 100-lecie obchodzimy w tym roku oraz puszczykowskie wątki tego wydarzenia (o książce piszemy w dodatku o Powstaniu Wielkopolskim).
Wakacji nie mają natomiast puszczykowskie inwestycje.
Staramy się maksymalnie wykorzystać czas, kiedy w szkołach
i przedszkolach nie ma dzieci, a na ulicach jest mniej pojazdów.
Dla przykładu, w budynku przedszkola przy ul. Przyszkolnej
trwają prace związane z modernizacją instalacji CO, a ekipy
drogowców pracują na ul. Szpitalnej i Pułaskiego. W sierpniu
pojawią się również na ulicy Klasztornej. Rozpoczynamy przebudowę nastawni kolejowej przy dworcu w Puszczykowie,
w której dotychczas działało EKO Info. W najbliższych dniach
ogłosimy przetarg na zagospodarowanie terenu między apteką a komisariatem policji, gdzie m.in. powstanie „Zielony Targ”.
Przypomnę, że był to zwycięski projekt II edycji naszego budżetu obywatelskiego. W ramach tej inwestycji usprawnimy też
wjazd i wyjazd z parkingu przy hali widowiskowo-sportowej.
Zakończyliśmy też ustalenia w sprawie projektu budowy domu
komunalnego z 10 mieszkaniami. W sierpniu przy Orliku przy
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OGŁOSZENIA
Burmistrza miasta puszczykowa
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich,
rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 – część A1,
- dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza,
obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP I.

SAMORZĄD

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 2017 r, poz. 1073 ze zm.) oraz uchwał Rady Miasta Puszczykowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych
planów wymienionych niżej
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
1) dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką
Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 – część A1 (Uchwała Nr 146/16/VII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmieniona Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 218/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 maja 2017 r.
oraz Uchwałą Nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r),
2) dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch
etapach I i II – ETAP I (uchwała Nr 62/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
Projekty powyższych planów miejscowych będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 6.08.2018 r.
do 4.09.2018 r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, pokój nr 17, w godzinach od 8:00
do 15:00.
Z projektami w.wym. planów miejscowych będzie można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej
Miasta Puszczykowa, znajdującym się na stronie internetowej miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących
terminach i miejscach:

Projekt planu
Rejon pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów
Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską
i ulicą Mocka, obręb Niwka,
arkusz 8, 9, 10 i 12 – część A1

Rejon ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka,
arkusz 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP I

Dzień

9.08.2018 r.

20.08.2018 r.

Godzina

Miejsce

15:00

Sala konferencyjna w Hali
widowiskowo-sportowej
w Puszczykowie
przy ul. Podgórnej 21

15:00

Urząd Miejski
w Puszczykowie przy
ul. Podleśnej 4,
pokój nr 17

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 na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2018 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 2017 r, poz. 1405 ze zm.) informuję, że z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją spraw 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 2001r. o podpisie elektronicznym - do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2018 r.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta Puszczykowa informuje o umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie oraz na stronie internetowej www.puszczykowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej - ogłoszenia
o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie niezabudowanych części nieruchomości położonych w Puszczykowie.

SAMORZĄD

I Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków:
działka nr 842 o powierzchni 0,1622 ha, użytki gruntowe: Bp i RIVb oraz działka nr 843 o powierzchni 0,1200 ha, użytki gruntowe: Bp i RIVb, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 6, KW nr PO2P/00173508/5 - z wpisem prawa własności na
rzecz Miasta Puszczykowa.
II Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2822 ha.
III Nieruchomość została przeznaczona do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie
Zarządzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa Nr 38/18/VII z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
IV Cena wywoławcza:
działki nr 842 wynosi 313.479,38 zł, a działki nr 843 wynosi 231.920,62 zł. Do ceny należy doliczyć podatek VAT wg
obowiązującej w dniu sprzedaży stawki (aktualnie 23%).
V Termin i miejsce przetargu:
11 września 2018 r., godz. 9:00, Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pokój nr 13.
VI Wadium:
tytułem nabycia: działki nr 842 w wysokości 40.000,00 zł;
działki nr 843 w wysokości 30.000,00 zł - należy wnieść do 7 września 2018 r. na rachunek bankowy Miasta Puszczykowa w PEKAO S.A., nr: 55 1240 1747 1111 0010 7176 6097.
VII Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie oraz na
stronie internetowej www.puszczykowo.pl w BIP.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej oraz
w Informatorze Miejskim "Echo Puszczykowa".
VIII Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, w pokoju nr 18, w godzinach urzędowania oraz pod numerem tel. 61 89 83
730.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

Warsztaty z seniorami

O

d piątku do soboty (29 i 30 czerwca) w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie trwały warsztaty z seniorami zorganizowane przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań.
Podczas spotkań poruszono temat polityki senioralnej,

wolontariatu, wyborów samorządowych. Seniorzy pod czujnym okiem trenerów konstruowali także projekty, które już
za parę miesięcy będzie można wykorzystać w kolejnej edycji Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego.

red

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 44. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 28.08.2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej hali
widowiskowo-sportowej przy SP nr 1 (ul. Podgórna 21). Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta i terminy dyżurów radnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta:
www.puszczykowo.pl. Informacje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: biurorady@puszczykowo.pl.
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remont instalacji CO w Przedszkolu

W

Przedszkolu nr 3 „Leśni Przyjaciele" przy ul. Przyszkolnej
w Puszczykowie wakacje wykorzystywane są na przeprowadzenie gruntownej wymiany instalacji centralnego ogrzewania. To kolejne po termomodernizacji prace w tym obiekcie.
Wymiana instalacji CO okazała się niezbędna, ponieważ
funkcjonująca obecnie nie była w stanie utrzymać należytej
temperatury na I pietrze, a grzejniki na parterze nie dawały
się wyregulować z powodu niedziałających zaworów termostatycznych. W ramach tej inwestycji wymieniana jest cała

instalacja wraz z grzejnikami. Takie rozwiązanie w pełni
poprawi komfort cieplny w budynku. Sterowanie instalacją grzejnikową odbywać się będzie za pomocą regulatora pogodowego. Koszt tego zadania oszacowano
na ok. 165 tys. zł.
Z uwagi na korzystną ofertę jaką Miasto otrzymało od
wykonawcy na wymianę instalacji możliwe, że w tym roku
zostanie wymieniony również piec gazowy.

red

INWESTYCJE

zielony targ w ramach budżetu obywatelskiego

N

iedługo Miasto ogłosi przetarg na budowę Zielonego
Targu, który będzie realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zwycięski projekt zagłosowało 229 osób.
Zielony Targ będzie znajdował się przy ulicy Poznańskiej
na terenie między Policją, a budynkiem apteki. Targ ma być
nie tylko miejscem handlu, ale również miejscem spotkań,
gdzie mieszkańcy będą mogli przy okazji robienia zakupów
miło spędzić czas. Miejsce zostanie zaopatrzone w kilka
drewnianych stoisk oraz inne elementy małej architektury
– ławki i pergole na kwiaty. Oczywiście należy podkreślić, że
miejsce to zostanie również wzbogacone o zieleń, która ma
nadać klimat i stworzyć kolejny miły zakątek w naszym mieście.
Zielony Targ będzie miejscem handlu świeżymi warzywami i owocami, ale również przestrzenią, w której będą się
odbywały różne tematyczne imprezy i wydarzenia – festyn

„Zielonym do góry”, jarmarki świąteczne i inne.
W ramach tej inwestycji zostanie też usprawniony wjazd
i wyjazd z parkingu przy hali widowiskowo-sportowej.

red

koncepcja budynku komunalnego gotowa

O

planach budowy w Puszczykowie budynku z mieszkaniami komunalnymi inforowaliśmy już na łamach Echa
Puszczykowa. Będzie to pierwsza od lat tego typu budowa,
która planowana jest na lata 2019-2020. Aktualnie inwestycja wkroczyła w kolejny etap. Miasto ustaliło już z projektantami koncepcję budynku, który zostanie wybudowany przy
ul. Przecznica. Wiadomo już, że znajdzie się tam 10 mieszkań
o różnej wielkości. Jedno z nich, zlokalizowane na parterze,
zostanie przystosowana na potrzeby osoby niepełnosprawnej. Teraz projektanci mogą przystąpić do przygotowania
projektu wykonawczego.
Po zakończeniu budowy obiekt będzie w pełni gotowy
do zamieszkania.

red
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Budowa kolejnych ulic

W

INWESTYCJE

lipcu kontynuowano prace na budowie ulicy Pułaskiego.
Wykonawcą tego zadania jest konsorcjum Zakład Robót
Drogowych Krystyna Michałkowska i Wodan. W ramach tej inwestycji zostanie zrealizowana nowa nawierzchnia drogi o szerokości 5 m oraz chodnika o szerokości 1,5 m z kostki betonowej typu poz-bruk. W miejscach istniejących bram zaprojektowano zjazdy drogowe z kostki betonowej. W zakres prac wchodzi też budowa miejsc parkingowych. Woda z powierzchni
chodnika i drogi będzie odprowadzana do projektowanych
wpustów drogowych, a następnie do budowanej kanalizacji
deszczowej. Harmonogram prac przewiduje ich zakończenie
w ciągu 3 miesięcy, od przekazania placu budowy.
Przed rozpoczęciem prac na ulicy Pułaskiego, burmistrz
tradycyjnie zorganizował spotkanie z mieszkańcami, podczas
którego omówiono etapy prac.
Natomiast w lipcu brygady drogowców Zakładu Robót Drogowych Marka Dachtery rozpoczęły budowę ulicy Szpitalnej.
W tym przypadku prace rozpoczęto później niż pierwotnie planowano. Pierwszy przetarg ogłoszony przez miasto nie przyniósł bowiem rozstrzygnięcia. Jedyny wykonawca, który stanął
do tego przetargu złożył ofertę, przekraczającą możliwości finansowe miasta. ZRD Marka Dachtery został wyłoniony dopiero w drugim przetargu. W zakres prac wchodzi wykonanie ulicy
Szpitalnej oraz kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia na tej ulicy będzie wykonana z masy bitumicznej, podobnie jak ul. Kraszewskiego, z którą się krzyżuje.
Co ważne, na wykonanie tej ulicy Miasto uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej. Wartość wsparcia wynosi 932 tys. zł
przy całkowitym koszcie wynoszącym niemal 2 mln zł.
W lipcu Puszczykowo ogłosiło jeszcze jeden przetarg – na
budowę ulicy Klasztornej. W tym przypadku w zakres prac
wchodzi budowa tej ulicy wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Dodatkowo zostanie odtworzona nawierzchnia z płyt
betonowych na odcinku 190 mb oraz ułożona nowa nawierzchnia z płyt betonowych na odcinku 40 mb.
Otwarcie ofert nastąpiło 20 lipca. Zgłosili się dwaj oferenci, a obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
Miasto Puszczykowo czeka ponadto na oferty na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budowy drogi wraz z odwodnieniem dla następujących ulic:
– Zalesie (dł. ok. 390 m; szer. 4-8 m),
– Wspólna; od ul. Kościuszki do ul. Moniuszki (dł. ok. 290 m,
szer. 8-11 m),
– Mickiewicza (dł. ok. 420 m; szer. 4,5-11 m),
– Prusa (dł. ok. 150 m; szer. 8 m),
– Kwiatowa (dł. ok. 200 m; szer. 8 m),
– Kraszewskiego - budowa parkingu (dł. ok. 250 m),
– Leśna - przebudowa drogi (dł. ok. 360 m; szer. 8 m),
– Kosynierów Miłosławskich; od ul. Śląskiej do ul. 3 Maja
(dł. ok. 100 m; szer. 8,5 m)

red

Ulica Szpitalna

Ulica Pułaskiego

Ulica Klasztorna
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remont nastawni kolejowej

P

uszczykowo rozstrzygnęło przetarg na adaptację budynku nastawni PKP przy ul. Poznańskiej w Puszczykowie.
Wykonawcą prac będzie Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD.
Prace mają rozpocząć się jeszcze w lipcu, a zgodnie z harmonogramem powinny zakończyć się w listopadzie tego roku.
Koszt tej inwestycji wynosi ok. 365.000 zł.
Plan zaadaptowania budynku byłej nastawni PKP pojawił
się podczas prac związanych z modernizacją magistrali kolejowej Poznań – Wrocław. Przedstawiciele PKP stwierdzili
wówczas, że istnieje możliwość dzierżawy lub nawet przejęcia budynku przez miasto (obecnie obiekt jest wydzierżawiony Miastu, a docelowo ma zostać przejęty).
Do rozpoczęcia prac w budynku byłej nastawni (od około
8 lat) działało Centrum Edukacji Ekologicznej EKO Info. Obecnie zostanie ono przeniesione do siedziby Urzędu Miejskiego, gdzie pozostanie do zakończenia rewitalizacji wilii „Mimoza”. Docelowo to właśnie w „Mimozie” będzie znajdowała się
jego siedziba. Natomiast do nastawni, po zakończeniu prac
(na parter) wprowadzą się funkcjonariusze Straży Miejskiej,
którzy obecnie mają swoja tymczasową siedzibę w budynku
na

terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej.
Natomias zgodnie z planami na piętro przebudowywanego budynku zostanie przeniesione archiwum miasta, które obecnie mieści się w nieprzystosowanej do tego celu
piwnicy Urzędu Miejskiego.

red

INWESTYCJE

rewitalizacja „mimozy”

R

ewitalizacja willi „Mimoza” wkracza w kolejny etap. Wokół
całego obiektu "wyrosły" rusztowania. Ekipy wykonawcy
zdemontowały już także stare dachówki i zabezpieczyły dach
przed ułożeniem nowych. Wcześniej wewnątrz budynku
oczyszczono wszystkie ściany.
Po zakończeniu prac „Mimoza” będzie służyła mieszkańcom
naszego miasta na cele społeczno-kulturalne. Na parterze będą
dwie sale, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
szatnie i aneks kuchenny oraz dźwig-platformę dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze też zaplanowano miejsce na dużą
salę (max. 30 osób), pokój (np. garderoba dla artystów występujących w sali lub pokój muzyczny do nauki gry na instrumencie), będzie też węzeł sanitarny, a od strony południowej sale,
w których będzie można organizować np. wystawy prac plastycznych. Po rewitalizacji wykorzystane będzie także poddasze – znajdą się tam sale do zajęć np. plastycznych, węzeł sanitarny, pokoje oraz klatka schodowa na strych. Dawny strych
zostanie przystosowany na potrzeby pomieszczeń technicznych, gospodarczych, znajdzie się tam także kotłownia.
Po remoncie „Mimoza” zostanie przekazana do użytkowania Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury.
Na rewitalizację „Mimozy”Miasto uzyskało dofinansowanie
w wysokości 3,4 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, działanie 4.4 „Zachowanie, ochro-

na, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego", poddziałania 4.4.3 „Zachowanie, ochrona, promowanie
i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT
dla MOF Poznania". Całość prac pochłonie ok. 4 mln zł.

red

godziny urzędowania straży miejskiej
Straż miejska obecnie działa w budynku przy ul. Kościelnej 7,
W okresie letnim funkcjonariusze pełnią służbę wg następującego harmonogramu:
tygodnie nieparzyste od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30
tygodnie parzyste od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 22:00
Kontakt ze SM możliwy jest pod nr tel. 61 819 40 11 fax 61 898 37 00 lub po nr tel. dyżurnym - 692 458 534.
Wiadomość można też wysłać mailem na adres: straz.miejska@puszczykowo.pl .
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wakacyjna oferta

Sierpień:
30.07-03.08
06.08-10.08
13.08-17.08

10

20.08-24.08
27.08-31.08
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wakacyjna oferta

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat na półkolonie tematyczne w Angie. Cena 5-dniowego turnusu
wynosi 499 zł. Doskonała zabawa gwarantowana!
Terminy:
30 lipca – 3 sierpnia – turnus rowerowy
6-10 sierpnia – Mały Kucharz
13-17 sierpnia – turnus detektywistyczny
W programie:
o
codziennie treningi tenisa
o
gry i zabawy sportowe i terenowe
o
olimpiada sprawnościowa
o
warsztaty kulinarne
o
zajęcia plastyczne
o
mini seans filmowy
o
gry planszowe, zajęcia plastyczne
o
turnieje z nagrodami
Zapisy w recepcji pod numerem telefonu 602 282 309
lub mailowo biuro@angie.com.pl

Warsztaty
w BMCAK
Biblioteka Miejska
Centrum Animacji Kultury
informuje o zapisach
na zajęcia warsztatowe,
które rozpoczną się we wrześniu.
Prosimy także o potwierdzenie chęci kontynuacji
uczestnictwa w zajęciach.
Od września zapraszamy dzieci
na zajęcia taneczne / baletowe, funky/czytelniczo –
plastyczne „W krainie książek” oraz plastyczne.
Osoby dorosłe zapraszamy na zajęcia
ruchowe Solo Latino oraz Body conditionink. Pełna
oferta zajęć wkrótce.
Więcej informacji
w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz CAK lub
pod telefonem 61- 8194-649

Serdecznie zapraszamy!
KOMUNIKAT ODDZIAŁU REJONOWEGO PZERII
8.08.2018 r. w siedzibie PZERiI (ul. Wysoka 1) będzie
można zapisać się i wpłacić na:
– 2 ratę na wyjazd rehabilitacyjny do Dąbek,
– zapisy z wpłatą do Teatru Muzycznego na wodewil
Rodzina Adamsow na 26.09.2018 r. godz. 19,
- zapisy dla wszystkich emerytów i rencistów z Puszczykowa na dwudniową wycieczkę do Wrocławia
w dniach 20-21.09.2018 r.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 606 272 178.

ECHO PUSZCZYKOWA - lipiec 2018
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PÓŁKOLoNIE W JEDYNCE

W

pierwszych dwóch tygodniach wakacji Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie, tradycyjnie, jak w każde wakacje
letnie i zimowe była organizatorem półkolonii. Szkolna młodzież i dzieci ze wszystkich grup wiekowych uczestniczyły
w rozmaitych zajęciach. 					
W pierwszym tygodniu głównymi atrakcjami był wyjazd do
Centrum Sportu i Rekreacji NIKU w Poznaniu oraz na plac zabaw w skórzewskim Centrum „Rodzinka”. Na początku lipca
natomiast półkoloniści zwiedzili wystawę klocków LEGO w poznańskim centrum handlowym „Malta” i obejrzały film familijny
pt: „Kuba Guzik”.					
Dzieci dwukrotnie wzięły udział w terenowych zajęciach Laser-Tag oraz warsztatach muzycznych i językowych. Ponadto
w szkole odbywały się zajęcia plastyczne, sportowe i komputerowe. Każde z dzieci mogło wykazać się swoimi umiejętnościami
i poszerzać zainteresowania.
Organizatorem letniego wypoczynku dzieci i młodzieży było
Miasto Puszczykowo. Cieszymy się ze wspólnie spędzonego
czasu i licznej frekwencji. Liczymy na to, że w przyszłym roku
spotkamy się w równie licznej grupie.

Joanna Konieczna, Agnieszka Molińska,
Agnieszka Sibilak

OŚWIATA

CZYTANIE NA TRAWIE

J

uż po raz kolejny w naszej szkole odbyło się „Czytanie na
trawie”. Uczestniczyła w nim cała szkoła, począwszy od najmłodszych dzieci z oddziałów przedszkolnych, po uczniów klas
trzecich oddziałów gimnazjalnych. Każda klasa przygotowała
się rewelacyjnie. Na boisku trawistym przed szkołą rozłożone
zostało mnóstwo kocyków i koców, na których siedziały dzieci
ze swoimi nauczycielami i wychowawcami. Każdy uczeń i nauczyciel mógł mieć ze sobą książkę, którą w tym czasie czytał.

Oprócz tego każda klasa zaprezentowała wszystkim własną
wersję wybranego przez siebie utworu, a najmłodsze dzieci
z oddziałów przedszkolnych wyrecytowały przez mikrofon jeden z wierszy „Zoo” Jana Brzechwy. Wszyscy uczniowie miło
i przyjemnie spędzili czas. Już czekamy na kolejne czytanie
na trawie, które odbędzie się w naszej szkole zapewne za rok
w czerwcowe przedpołudnie.

Agnieszka Sibilak

Spotkanie z policjantem
12 czerwca do naszej szkoły przyszedł pewien gość,
którego uczniowie bardzo dobrze znają, ponieważ spotkał
się z nimi już na początku roku szkolnego. Był to pan policjant. Zaproszony został do naszej szkoły i opowiadał dzieciom o bezpiecznym spędzaniu wakacji. Dzieci mogły także
zadawać pytania panu policjantowi, na które udzielał odpowiedzi. Na końcu życzył dzieciom wspaniałego i przede
wszystkim bezpiecznego wypoczynku nad morzem, nad
jeziorami, czy w górach, by zdrowi i pełni nowych sił wrócili do szkoły we wrześniu.

Agnieszka Sibilak
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XX piknik olimpijski

9

czerwca br. uczniowie, rodzice, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 i członkowie Klubu Olimpijczyka w Puszczykowie
wzięli udział w 20. – jubileuszowym Pikniku Olimpijskim w Warszawie. Olimpijskie pikniki są obecnie największymi imprezami
sportowo-rekreacyjnymi w Polsce. Ich uczestnicy mają wyjątkową okazję do bezpośrednich spotkań z największymi gwiazdami
polskiego sportu. W samo południe na scenie warszawskiego
Parku Kępa Potocka zebrało się ponad 150 naszych mistrzów
i medalistów olimpijskich, zarówno z letnich, jak i zimowych
igrzysk. W tym roku otwarcie Pikniku miało szczególny charakter. Z okazji jubileuszu włączone zostały niektóre elementy ceremoniału olimpijskiego: „Apel olimpijski” odczytany przez Roberta Korzeniowskiego, flagę olimpijską wciągnęła Renata
Mauer-Różańska, której towarzyszyli: Tomasz Kucharski i Marek
Kolbowicz. Przeniesioną z Centrum Olimpijskiego pochodnię
Kazimierz Kmiecik przekazał Irenie Szewińskiej (nikt nie przypuszczał, że to ostatnie z Nią spotkanie…), a ta wręczyła ją Maciejowi Bemowi – floreciście, który wywalczył już prawo udziału
w młodzieżowych igrzyskach w Buenos Aires. Gdy zapłonął

znicz olimpijski, XX Piknik Olimpijski został oficjalnie otwarty.
Na terenie całej Kępy Potockiej otwartych było ponad 40 stanowisk prezentujących poszczególne dyscypliny sportowe i rekreacyjne. Była to już kolejna wspaniała impreza sportowa, w której mogliśmy uczestniczyć. Wróciliśmy pełni energii, z nagrodami, gadżetami i chęcią na jeszcze więcej sportowych wrażeń…
Za rok kolejny Piknik Olimpijski i my też tam będziemy!

Izabela Kasprzyk

Dzień Dziecka w dwójce
ni 8 i 15 czerwca przyniosły uczniom naszej szkoły wiele
radości i uśmiechu. Stało się tak dzięki Radzie Rodziców,
która kolejny rok z rzędu zaangażowała się w przygotowanie
Dnia Dziecka. Jako pierwsi z licznych atrakcji skorzystali uczniowie klas młodszych 0-3, na których czekały m.in. dmuchańce,
malowanie gipsowych figurek, robienie „gniotków” z balonów
i specjalnej masy, aktywne czytanie bajki czy gry i zabawy sportowe. Nie zabrakło także słodkości z niezastąpioną na każdym
festynie watą cukrową.
Podobne atrakcje czekały także na naszych starszych podopiecznych. Mogli oni rozwiązać szyfry w Escape Room-ie,
wziąć udział w quizie olimpijskim i zabawach sportowych, zatańczyć do gier Dance Central, porozmawiać o fake news'ach,
zagrać w planszówki oraz zrobić bezpieczne slimy. A całość
zabawy zakończyć porcją przepysznej waty cukrowej.

OŚWIATA

D

Na wszystkich uczniów czekały także lody i popcorn, ufundowane przez naszych sponsorów.

Joanna Tokarska i Paulina Ciesielska-Schwarz

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu
Przedmiotowego EDI z chemii
Cyryl Rytlewski, uczeń VII klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie został Laureatem Ogólnopolskiego
Konkursu Przedmiotowego EDI z chemii.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Agnieszka Wojtkowiak-Urbaniak

Ekologiczne wyróżnienie
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski w liście gratulacyjnym poinformował, że Mikołaj
Pałczyński uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie z klasy VI został Laureatem I miejsca Konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży promującego Odnawialne Źródła Energii pn. „CZTERY PORY
ROKU Z OZE" w subregionie poznańskim. Konkurs jest organizowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

ECHO PUSZCZYKOWA - lipiec 2018
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Kolonie pod Tatrami

O

mek w Niedzicy, Chochołowkie Termy, a także Sromowce Wyżne, z których rozpoczynaliśmy spływ Dunajcem.
W trakcie całych kolonii trwały rozgrywki tenisa stołowego
i piłkarzyków, wszystkich uczestników uhonorowano pamiątkowymi medalami, wybrano też najsympatyczniejszą kolonistkę
i kolonistę. Dużą popularnością cieszyła się też gra logiczna
"Psychiatra". Szukaliśmy nawet słońca, bo było go bardzo mało.
Czy się to udało? Oczywiście!!! Codziennie było je widać
w oczach dzieciaków. Kolejne kolonie już za rok. Do zobaczenia!

Joanna Hejnowicz/główny specjalista ds. sportu

OŚWIATA

d 24 czerwca do 5 lipca dzieci z Puszczykowa przebywały
na miejskich koloniach letnich w Murzasichlu.
Od początku wszyscy wiedzieli, że trzeba się dowiedzieć,
cóż to za nazwa - Murzasichle, no i kto to jest Śpiący Rycerz.
Wszystkiego dowiedzieliśmy się w trakcie wycieczek górskich do Doliny Kościeliskiej, Strążyskiej, Doliny Białego, na Sarnią Skałę, jak i podczas wizyty w Izbie Regionalnej w Murzasichlu, gdzie góral Gąsienica opowiedział nam o historii, tradycjach, strojach i zwyczajach Podhala.
Mimo że pogoda nas nie rozpieszczała, odwiedziliśmy Za–

PÓŁKOLoNIE W dwójce

J

ak co roku, Szkoła Podstawowa nr 2 we współpracy z Urzędem Miasta zorganizowała dla swoich uczniów półkolonie
letnie obfitujące w liczne atrakcje. Na boisku szkolnym oraz na
placu zabaw wychowawcy prowadzili gry drużynowe i zabawy
ruchowe, w salach odbywały się zajęcia plastyczne, muzyczne
i komputerowe oraz zabawy integracyjne. Były również gry
terenowe, a dla najmłodszych spektakle teatralne zorganizowane przez Centrum Animacji Kultury. Pogoda dopisała, dzięki
czemu uczniowie większość czasu spędzili na świeżym powietrzu. Ogromny entuzjazm wzbudzały wyjazdy na pływalnię
w Kórniku, a także do Multikina. Nad wszystkimi przedsięwzięciami przez dwa tygodnie czuwał kierownik półkolonii, Przemysław Hejnowicz. Kadrę wychowawczą stanowili: Marta Augustyniak, Barbara Biesiada, Karina Buczkowska, Beata Durczewska, Weronika Grzelka, Marzenna Johaniewicz, Barbara Krupka,
Michał Przybylski, Maria Tomalak, Krzysztofa Urbaniak, Bogna
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Urbaniak-Wichniewicz oraz Sławomira Woźniak. Zajęcia komputerowe prowadzili Karolina Wojciechowska oraz Marcin Papiernik, natomiast o zdrowie dzieci dbała pielęgniarka szkolna,
Anna Wierzbińska.					

Sławomira Woźniak

ECHO PUSZCZYKOWA - lipiec 2018

PRZYJACIEL PRZEDSZKOLA CZARODZIEJSKI ZAMEK!
dniu 18 czerwca 2018 roku zakończyliśmy kolejny wspaniały rok w Przedszkolu Publicznym „Czarodziejski Zamek" w Puszczykowie. Serdecznie dziękujemy Panu burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi i innym szanownym Gościom
za aktywną i przyjazną obecność w życiu naszego przedszkola,
wspieranie naszej placówki w codziennej pracy i wspólnych
uroczystościach oraz współtworzenie pasjonujących projektów
edukacyjnych. Dziękujemy za przybycie przedstawicielom
władz lokalnych: burmistrzowi Puszczykowa Andrzejowi Balcerkowi, zastępcy burmistrza Puszczykowa Władysławowi Ślisińskiemu, skarbnikowi Puszczykowa Piotrowi Łoździnowi,
kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie Karolowi Majewskiemu, dyrektor Biblioteki Miejskiej
w Puszczykowie Danucie Mankiewicz, przedstawicielom Wielkopolskiego Parku Narodowego Małgorzacie Bręczewskiej i Beacie Lis, ks. Romanowi Poźniakowi proboszczowi Parafii pw.

Matki Boskiej Wniebowziętej, wice dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Renacie Kulce. Dziękujemy naszym Rodzicom – Pani
Monice Anioła za zaangażowanie w organizację atrakcji dla
naszych Przedszkolaków oraz Państwu Sylwii i Maciejowi Rudnickim – fundatorom wyposażenia dla naszej placówki,
za wspaniałomyślność i hojne serce! Jako wyraz uznania wręczyliśmy wyróżnienia „Przyjaciel Przedszkola Czarodziejski Zamek"!
Dziękujemy również naszym kochanym Dzieciom i drogim
Rodzicom za kolejny cudowny rok nauki, zabawy oraz niezapomnianych przygód!
Życzymy Wszystkim słonecznych wakacji i do zobaczenia
we wrześniu! Przygodę z naszym przedszkolem proponujemy,
aby rozpocząć poprzez zajęcia adaptacyjne w ramach Klubu
Śmiałka Umiałka. Więcej informacji pod numerem telefonu:
666-335-330. Serdecznie zapraszamy!

OŚWIATA

W

Księżniczka uczy historii

J

ak ubierała się księżniczka Dobrawa, jaką biżuterię nosiła,
z czego piła i jadła, czy miała własne księgi, jak dbała o czystość – na te i inne pytania dzieci poznają odpowiedź podczas
lekcji-zabawy „Skrzynia Dobrawy". Na te wyjątkowe zajęcia
zapraszamy dzieci w wieku od sześciu do dziesięciu lat.
– Tej historii można słuchać, dotykać i smakować – mówi prowadząca lekcje Katarzyna Czarna, historyk, sekretarz Fundacji
„A to historia!"
„Skrzynia Dobrawy" to projekt edukacyjny, którego celem
jest zainteresowanie dziejami Polski najmłodszych dzieci, które w programie edukacyjnym nie mają jeszcze lekcji historii.
Zajęcia bazują na metodzie dialogu z uczniami, na budowaniu
ich wiedzy w oparciu o doświadczanie, na uczeniu się poprzez
poznanie wielozmysłowe. Uczestnicy zajęć wyciągają ze skrzyni posagowej księżniczki Dobrawy pieczołowicie zrekonstruowane przez historyków przedmioty, które mogła wieźć ze
sobą z Czech w latach 60. X wieku na spotkanie z księciem
Polan Mieszkiem. Dzięki ich dotykaniu, przymierzaniu, smakowaniu odkrywają najstarsze dzieje Polski.
Metodykę zajęć pomogła opracować prof. Violetta Julkowska z Instytutu Historii UAM w Poznaniu, pozytywnie opiniując przydatność projektu na późniejszych etapach kształcenia.
Chcielibyśmy zainteresować rodziców, nauczycieli, rady
rodziców możliwością realizacji zajęć w szkołach. Cena zajęć
„Skrzynia Dobrawy" dla całej 25-osobowej grupy wynosi 250
zł. Osoby zainteresowane ich zorganizowaniem proszone są
o kontakt z Katarzyną Czarną drogę mailową: kasiaczarna77@
gmail.com oraz pod nr telefonu 883 202 526.

Karol Szaładziński
prezes Fundacji „A to historia!”
ECHO PUSZCZYKOWA - lipiec 2018

Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicza wraz
z Fundacją „A to historia” zaprasza na spotkanie z historią
dla dzieci w wieku 6-10 lat „Skrzynia Dobrawy”:
28 sierpnia, wtorek, godz. 12.00-.13.00,
budynek Centrum Animacji Kultury ul. Wysoka 1.
Obowiązują zapisy: pod nr tel. 61-8-194-649
lub w Bibliotece Miejskiej ul. Rynek 15.
W ramach promocji zajęć wstęp wolny.
							

15

WAKACYJNA OFERTA Biblioteki miejskiej

W

akacje na półmetku! Mamy nadzieje, że wśród licznych atrakcji skorzystają Państwo również z oferty Biblioteki. Najważniejsze
sierpniowe warsztaty oraz informacje o seansach plenerowego kina letniego znajdziecie na plakatach, pojedyncze warsztaty
oraz sierpniowe zapowiedzi umieściliśmy w tabeli poniżej. Po szczegółowe informacje, jak zawsze zapraszamy do Biblioteki Miejskiej
ul. Rynek 15, na naszą stronę internetową oraz profil na portalu Facebook. Zapraszamy!				

KULTURA

BMCAK

KIEDY?

CO?

GDZIE?

DLA KOGO?

ZA ILE?

8,9,14,15
sierpnia,
godz. 16.30-17.30

Kraina Książek - warsztaty
czytelniczo-plastyczne.

Biblioteka
Miejska
ul. Rynek 15

Dzieci w wieku 3-5 lat
(rodzice proszeni są o pozostanie
na miejscu).

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy:
pod nr tel. 61-8-194-649.

17 sierpnia
godz.
16.00-17.30

Dzieci w wieku 5-12 lat
Warsztaty kulinarne
CAK
(rodzice dzieci 5 – letnich proszeni
WARZYWNE SZALEŃSTWO. ul. Wysoka 1
są o pozostanie na miejscu).

21 sierpnia
godz.
12.00-14.00

Warsztaty upcyklingu
– budowanie instrumentów z niepotrzebnych już
przedmiotów.

CAK
ul. Wysoka 1

22 sierpnia
godz.
9.00-11.30

Warsztaty z robotyki
z Go4Robot.
Zbuduj robota z LEGO!

CAK
ul. Wysoka 1

Dzieci w wieku 6-9 lat.

22 sierpnia
godz.
12.00-15.00

Warsztaty z robotyki
z Go4Robot.
Zbuduj robota z LEGO!

CAK
ul. Wysoka 1

Dzieci w wieku 10-12 lat.

22,23,29,30
sierpnia,
godz. 16.30-17.30

Warsztaty z papierowym
teatrzykiem Kamishibai.

Biblioteka
Miejska
ul. Rynek 15

Dzieci w wieku 5-7 lat.

31 sierpnia
godz.
16.00-17.30

Warsztaty deseczkowe
z pracownią I-deseczka
Izabeli Cierzyńskiej.

CAK
ul. Wysoka 1

28 sierpnia
godz.
12.00-13.00
31 sierpnia godz.
16.00-17.30

„Skrzynia Dobrawy”, czyli
CAK
niezwykle ciekawa lekcja
ul. Wysoka 1
historii.
Warsztaty deseczkowe:
pracownia I-deseczka
Izabeli Cierzyńskiej.

CAK
ul. Wysoka 1

Dzieci w wieku 9-12 lat.

Dzieci w wieku 6-12 lat.

Dzieci w wieku 6-9 lat.

Dzieci w wieku 6-12 lat.

Koszt 25 zł od dziecka
Obowiązują zapisy:
pod nr tel. 61-8-194-649
Płatność u prowadzących.
Koszt 30 zł od dziecka,
Obowiązują zapisy: pod nr tel.
61-8-194-649.
Koszt 60 zł od dziecka.
Zapisy pod nr tel. 668-115-750
oraz 663-321-931
Płatność u prowadzących.
Koszt 70 zł od dziecka.
Zapisy pod nr tel. 668-115-750
oraz 663-321-931
Płatność u prowadzących.
Wstęp wolny.
Obowiązują zapisy:
pod nr tel. 61-8-194-649.
Koszt 30 zł od dziecka
Obowiązują zapisy:
pod nr tel. 61-8-194-649.
Płatność u prowadzących.
Wstęp wolny.
Obowiązują zapisy:
pod nr tel. 61-8-194-649.
Koszt 30 zł od dziecka.
Obowiązują zapisy:
pod nr tel. 61-8-194-649.
Płatność u prowadzącej.

ORKIESTRA KAMERALNA POLSKIEGO RADIA AMADEUS
zagra we wrześniu w puszczykowie

P

o raz kolejny będziemy mieli przyjemność gościć
w Puszczykowie ORKIESTRĘ KAMERALMĄ POLSKIEGO
RADIA AMADEUS. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia
Amadeus została założona w Poznaniu w 1968 roku przez
Agnieszkę Duczmal. Orkiestra dokonuje regularnie nagrań
dla Polskiego Radia – do chwili obecnej transmitowano
setki koncertów oraz zarejestrowano ponad 10.000 minut
muzyki, obejmującej repertuar od baroku do współczesności. W dyskografii Orkiestra ma ponad 50 wydawnictw płytowych. Prowadzi działalność koncertową w większości
krajów europejskich oraz w USA, Kanadzie, Meksyku, Brazylii, Kuwejcie, Tajwanie i Japonii. W roku 2018 przypada
50. rocznica działalności Orkiestry.
Na koncert zapraszamy 27.09.2018 /czwartek/ godz.
19.00, szczegóły wkrótce na stronie Biblioteki Miejskiej
im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie.

BMCAK
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Orkiestra Kameralna Polskiego Radia
AMADEUS
ECHO PUSZCZYKOWA - liiec 2018

Piraci i fotografie – wakacje w KLUBIE PUSZCZA
a nami kolejny rok szkolny. Wszystkie dzieci otrzymały
promocję do następnej klasy i z wielką radością rozpoczęły letnią przerwę. Wakacyjne zajęcia w KLUBIE PUSZCZA
trwały trzy tygodnie. Każdy tydzień poświęciliśmy innej tematyce, wybraliśmy się na kilka wycieczek i zorganizowaliśmy trzy wystawy.
Tuż po odebraniu świadectw rozpoczęliśmy Warsztaty
Plastyczne. Malowaliśmy rękami i gąbkami, składaliśmy origami, tworzyliśmy modele samolotów, kolorowaliśmy i rysowaliśmy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzieci powstały
prawdziwe dzieła sztuki. Tematyka naszych prac skupiała się
wokół wakacji i wszystkiego, co jest z nimi związane, a część
korytarza Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamieniliśmy w wielkie papierowe akwarium. Wybraliśmy się także
na rodzinną wycieczkę do Niku Bowling w Poznaniu. Najmłodsi uczestnicy wycieczki okazali się najlepszymi graczami! Nie zapomnieliśmy także o kibicowaniu polskiej reprezentacji walczącej na mistrzostwach świata w piłce nożnej.
Wspólnie kibicowaliśmy biało-czerwonym w meczu o honor
z Japonią.
W drugim tygodniu Klubem Puszcza zawładnęli PIRACI.
Sprawdzaliśmy na mapach wszystkie morza i oceany, po których pływali, z zapartym tchem słuchaliśmy opowieści o legendarnych skarbach i sławnych piratach. Już nikt nie zaskoczy nas pytaniem o to, gdzie dokładnie znajdują się Karaiby.
Najokazalszym efektem naszej pracy był zbudowany przez
nas statek piracki, który również zacumował na korytarzu
Ośrodka, gdzie będzie można go oglądać, aż do września.
Wyjechaliśmy też na kolejną wycieczkę rodzinną. Tym razem
celem naszej podróży była ARTZAGRODA w Dymaczewie
Starym. Nauczyliśmy się tam zdobić tkaniny oraz poznaliśmy
podstawy tworzenia ceramiki. Całość zakończyliśmy zabawami na świeżym powietrzu i ogniskiem z kiełbaskami.
Trzeci i ostatni tydzień zajęć poświęciliśmy na rozwój naszej wiedzy z dziedziny fotografii. Wpadliśmy też na pomysł,
żeby do zabawy fotografią zaprosić osoby śledzące nas na
facebooku. Codziennie na naszym profilu pojawiały się przygotowane przez nas fotozagadki przedstawiające zwykłe

OŚWIATA

Z

rzeczy w niezwykły sposób. Po raz kolejny zmierzyliśmy się
z fotografią analogową i ponownie przekonaliśmy się, że
klisza fotograficzna nie wybacza popełnianych błędów.
Świetnie bawiliśmy się także podczas przebieranek do sesji
zdjęciowych wykonanych natychmiastowym aparatem fotograficznym. W towarzystwie aparatów wybraliśmy się również do lodziarni. Zwieńczeniem całego tygodnia był piątkowy przegląd naszych prac, na który zaprosiliśmy nasze rodziny.
Resztę wakacji spędzimy już oddzielnie, wybierając się
na bliższe i dalsze wędrówki, zdobywając nowe doświadczenia i wiedzę, poznając nowych ludzi. Mamy też nadzieję na
ciekawe, zaskakujące przygody, którymi podzielimy się we
wrześniu. Jednak teraz o tym nie myślmy, gdyż „lato, lato,
lato czeka…”

Justyna Walkowiak
Kierownik KLUBU PUSZCZA

Pasje Młodych Czytelników
akacje, to doskonały czas na prezentację prac plastycznych dziewięcioletniej Justynki Kasprzak. Na parterze
Biblioteki Miejskiej zagościły prace powstające w szybkim tempie, spontanicznie i z dużą dawką emocji. Szybkość i autentyczna radość tworzenia, to cechy charakterystyczne procesu twórczego autorki, a owocem... olbrzymia liczba prac. Justynka za
każdym razem zaskakuje widza pomysłami, umiejętnością planowania i wyrażania myśli za pomocą kształtów i koloru. Ciekawostka dotyczy warsztatu - po kilku świetnych pracach z użyciem światłocienia wróciła do jednoelementowego rysowania
i malowania. Stawia sobie wyzwania podejmując udane próby
tworzenia prac bez wcześniejszego szkicu. Próbuje także okiełznać wrodzoną ekspresję, która nie pozwalała jej na zamknięcie nakładanego koloru w wyznaczonym kształcie tworząc
w kilku pracach matematyczne podziały.
Warto przyjść do Biblioteki, by zobaczyć efekty pracy twór

ECHO PUSZCZYKOWA - lipiec 2018

kultura

W

cy, któremu wyobraźnia podsuwa pomysły w tempie rzadko
spotykanym.
Serdecznie zapraszamy!

BMCAK
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Z wizytą w gościnnym Châteaugiron

J

informacje

ak co roku o tej samej porze, na początku lipca spotykamy naszych francuskich przyjaciół, z tą różnicą,
że albo w Polsce albo we Francji. Nasza przyjaźń trwa od ponad dwudziestu lat i jest swego rodzaju
fenomenem, gdyż jesteśmy jedną z nielicznych gmin w Wielkopolsce, która nieprzerwanie kontynuuje
francuską znajomość.

Warto podkreślić, że przyjaźń Puszczykowa z Châteaugiron
zaczęła się w latach 90., kiedy to urzędowa delegacja pojechała na szkolenie do Francji. Wtedy też, kilku urzędników z Poznania i przedstawicieli strony francuskiej postanowiło „pożenić”
podobne miasta, po obydwu stronach. Najbardziej zbliżonym
miastem do Puszczykowa pod względem położenia oraz charakteru było Châteaugiron. Przypieczętowaniem tej przyjaźni
było podpisanie listów partnerskich w 1997 r. w Puszczykowie
i w 1998 r. w Châteaugiron.
W obu naszych miastach powstały stowarzyszenia, które
organizują wymianę i pielęgnują serdeczne kontakty, bez wątpienia taka forma organizacyjna znacznie ułatwia współpracę.
Tak zaczęła się wielka przyjaźń dwóch miast partnerskich, która
trwa do dzisiaj, a tegoroczna rewizyta w Châteaugiron była
wielką celebracją 20-letniej współpracy. Z okazji okrągłego jubileuszu odnowiono porozumienie o kontynuacji współpracy.
Wczesnym rankiem, drugiego lipca tego roku, dziarska ekipa z Puszczykowa zebrała się przed liceum i wyruszyła w podróż
do Bretanii. Jechaliśmy przez trzy dni, zwiedzając Brugię w Belgii. Do Châteaugiron dotarliśmy w środę późnym popołudniem.
Przed zjazdem z autostrady pojawiły się dwa motocykle z polską i bretońską flagą. Po zjeździe dołączyły następne, aby utworzyć korowód ponad dwudziestu motocykli ozdobionych barwami Polski i Bretanii. Wzruszenie było ogromne, pojawiły się
łzy. Kiedy dotarliśmy na dziedziniec zamku witali nas merowie,
rodziny goszczące i przyjaciele, zaczęło się wielkie bisous.
Jak zawsze czekała na nas moc atrakcji. Nasi przyjaciele zaoferowali nam bogaty i zróżnicowany program zwiedzania
przepięknej Bretanii. Rozpoczęliśmy od Vitre, jego XV-XVI
wieczne budynki zachwycają, a całe stare miasto wraz z widokiem na zamek (Château Vitre) jest bajkowe. Punktem kulminacyjnym pobytu była dwudniowa wycieczka. Mieliśmy okazję
odwiedzić, położoną na północy bretońskiego wybrzeża, wyspę Ile de Brehat. To wyspa kamiennych domków, uroczych
zakamarków, nasyconych ostrymi kolorami ogrodów, wijących
się dróżek i szmaragdowych zatoczek. Następnego dnia, pociągiem parowym, wybraliśmy się ze stacji Paimpol do Pontrieux.
Krajobraz wzdłuż rzeki Trieux jest niezwykle interesujący
z zamkiem w tle (Château de la Roche-Jagu) oraz starymi młynami, wiaduktami i mostami. Ponrieux zwiedzaliśmy płynąc
łódkami, z których oglądaliśmy stare kamienne „domy prania”.
Okazji do zrobienia nietuzinkowych zdjęć było bardzo wiele.

Wydawać by się mogło, że po tylu atrakcjach Châteaugiron
straci trochę ze swojego uroku, jednak jest to miejsce wyjątkowe. Zostało uhonorowane tytułem „małych miasteczek z charakterem”. Wysokie wieże średniowiecznego zamku wznoszą
się ponad miasto, gdzie kamienne domki przystrojone są kolorowymi kwiatami opadającymi po parapetach i balkonach.
Słoneczna Bretania to półwysep położony na zachodnim
krańcu Francji, to miejsce pełne bezkresnych pól, pięknej przyrody i niezwykle klimatycznych miasteczek. Największe bogactwo Bretanii stanowią jej mieszkańcy. To ludzie bardzo przywiązani do swojej ziemi, serdeczni i pełni ciepła. Ugościli nas
wspaniale. Wieczory upływały nam na wspólnym biesiadowaniu, śmiechu i śpiewach. Echo piosenki „Hej, hej sokoły” roznosi się po uliczkach Châteaugiron do dziś.
Ważnymi wydarzeniami w czasie tej wymiany były wernisaże: Hanny Marii Ograbisz Krawiec pt. „Ă propos de rien” i wystawa gobelinów inspirowanych rysunkami sprzed 17 tyś. lat
z jaskini lascaux Marii Gostylli-Pachuckiej.
Faktem godnym wspomnienia był również prezent, który
otrzymały rodziny francuskie i polskie, czyli II wydanie książki
Elżbiety Mikołajczyk pt. „Puszczykowo-Châteaugiron Miasta
Partnerskie”, wzbogacone o nowy rozdział poświęcony 100-leciu odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wszystkie podejmowane przez stowarzyszenie działania zmierzają do propagowania i rozpowszechniania kultury i historii polskiej za granicą, co bardzo dobrze wpisuje się w ideę miast bliźniaczych.
Określenie miasta bliźniacze, partnerskie lub siostrzane,
podkreśla związki między lokalnymi samorządami różnych krajów, w celu wymiany kulturalnej, gospodarczej lub informacyjnej. Doskonałym tego przykładem jest właśnie współpraca
Puszczykowa i Châteaugiron, które na przestrzeni ponad dwudziestu lat współpracowały w różnych dziedzinach kulturalnej,
sportowej czy historycznej, ale to wszystko nie byłoby możliwe
gdyby nie łączące nas serdeczne więzi oraz wsparcie finansowe z Urzędu Miasta Puszczykowo.
Najważniejsze są bezpośrednie spotkania ludzi, zawiązywanie przyjaźni i wymiana poglądów i obaw na tematy dotyczące
Europy i świata. Przyjaźń Puszczykowa i Châteaugiron jest przykładem „wcielania w życie” idei europejskich oraz przekazywania tego, co najcenniejsze w naszych kulturach.

Andrzej Nowak
Zarząd Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron

Kursy języka francuskiego

J

ak co roku Stowarzyszenie Puszczykowo-Châteaugiron zaprasza dzieci oraz dorosłych na kursy języka francuskiego.
Coroczna wymiana między mieszkańcami naszych miast ma już
ponad dwudziestoletnią tradycję i nadal rozwija się z powodzeniem. Poznanie języka przyjaciół – a takich mamy w Châteaugoron wielu – znacznie ułatwia kontakty, ale przede wszystkim
przybliża kulturę francuską, która ma duży wpływ na współczesną Europę, której jesteśmy częścią.
Kursy prowadzone przez nasze stowarzyszenie są atrakcyjne cenowo, ponieważ wspiera je dotacja Urzędu Miasta Puszczykowa.
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Zapraszamy nowych uczniów, a kontynuujących naukę prosimy o potwierdzenie.
Czekamy na zgłoszenia od 20 sierpnia pod adresami:
francja.kotynia@gmail.pl oraz laricot@wp.pl
lub telefonicznie
604 578 496 Prezes Stowarzyszenia
602 683 177 Skarbnik
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCIELIBY DOŁĄCZYĆ DO NASZEGO STOWARZYSZENIA!

Małgorzata Derengowska
Prezes Stowarzyszenia
Puszczykowo-Châteaugiron
ECHO PUSZCZYKOWA - lipiec 2018
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Fot: Stowarzyszenie Puszczykowo-Châteaugiron

informacje

Flisacy w Puszczykowie

29

informacje

czerwca do Puszczykowa zawitał Wielki Flis Niepodległości 2018. Tratwa długości ok. 70 m wraz
z uczestnikami spływu dotarła na Zakole, gdzie została powitana przez burmistrza i mieszkańców. Na ręce komandora flisu
została oficjalnie przekazana banderka z herbem Puszczykowa.
Jak mówią sami organizatorzy flisu: „(...) historia Państwa
Polskiego nierozłącznie związana jest z rzeką Wartą. Zapewniała ona swobodny przepływ towarów i ludzi, wymianę kulturalną między narodami europejskimi (…). Przez wieki całe częstym widokiem były spławiane rzeką tratwy z drewnem pozyskiwanym w nadwarciańskich lasach, podstawowym budulcem

domów, statków itd. Flis Niepodległości ma nas przybliżyć do
tej tradycji.”
Ideą Wielkiego Flisu Niepodległości było jednak przede
wszystkim uczczenie 100-lecia niepodległości Rzeczpospolitej
Polskiej oraz złożenie hołdu zwycięskim Powstańcom Wielkopolskim i Wielkopolanom walczącym o wyzwolenie narodowe
w okresie zaborów.
Uczestnicy spływu byli zachwyceni naszą rzeką oraz otaczającą ją przyrodą i wyrazili chęć odbycia następnych takich wypraw w kolejnych latach.

Anna Polaszczyk

Nocny spływ kajakowy

7

lipca br. na trasie Radzewice-Puszczykowo odbył się pierwszy nocny spływ kajakowy. Uczestnicy zebrali się na przystani kajakowej w Puszczykowie o godzinie 20, wsiedli do autokarów, które zawiozły nas do Radzewic i około godziny 20:30
wszystkie kajaki były już na wodzie. Startowaliśmy w promieniach zachodzącego słońca, a widok ten przekonywał nas, że
ten nocny spływ będzie wyjątkowy. Wybraliśmy krótką trasę, by
przekonać się jak to jest wiosłować po zmroku. Kiedy ciemności
zupełnie spowiły Wartę, wcale nie było tak łatwo. Czołówki co
prawda dawały trochę światła, ale też przyciągały roje małych
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muszek, które wpadały do oczu. Dlatego cieszyliśmy się, że
spływ jest zabezpieczony przez dwie łodzie ratownicze, które
oświetlały drogę. Wszystkie trudy wynagradzały świerszcze,
które słychać było z pól, nietoperze cicho latające nad głowami,
a nawet bielik, który przyglądał nam się uważnie z przybrzeżnej
topoli. W Puszczykowie czekało na nas płonące ognisko, które
dopełniło czarodziejskiej atmosfery imprezy.
Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy na kolejne
spływy.

Joanna Hejnowicz/główny specjalista ds. sportu

ECHO PUSZCZYKOWA - lipiec 2018

więcej pieniędzy na likwidację pieców węglowych

O

puli środków, tym razem do kwoty 350.000 tys. zł, aby każdy
zainteresowany mógł z niej skorzystać.
Dotacja w wysokości 5 000 zł może być udzielona tylko jeden raz na przedsięwzięcie realizowane w danym budynku
i jest udzielana wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych
kosztów realizacji przedsięwzięcia (kosztów kwalifikowanych):
koszt demontażu palenisk węglowych, koszt zakupu i montażu
nowego źródła ciepła (wyłącznie nowe urządzenia), koszt zakupu i montażu armatury niezbędnej do wykonania nowego
systemu ogrzewania
Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim. Można je pobrać ze strony internetowej Miasta Puszczykowa lub osobiście
w budynku Urzędu Miejskiego.

d uchwalenia dofinansowania z budżetu miasta na wymianę pieców węglowych minęło kilkanaście miesięcy.
W tym czasie rozliczono już 9 wymian, a niemal 60 wniosków
jest w trakcie realizacji. Dla puszczykowian oznacza to, że w
naszym mieście ponad 60 starych pieców węglowych (ok. 10%
wszystkich pieców węglowych w mieście) nie będzie wkrótce
emitować do środowiska setek tysięcy kilogramów trujących
związków chemicznych.
Co to jest wymiana 60 pieców, jak pozostałe dalej będą
kopcić – powiedzą niektórzy. Oczywiście wymiana 60 czy 100
starych pieców na nowoczesne systemy ogrzewania nie rozwiąże problemu SMOG-u w Puszczykowie. Jednak od czegoś
trzeba zacząć, a pierwszy krok bardzo często jest najtrudniejszy. Nie powinniśmy też bagatelizować nawet tych 60 „skasowanych” pieców. Jak można łatwo obliczyć na podstawie danych uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska, spalanie w piecu 1 tony węgla generuje emisję
pokaźnej dawki trujących substancji, które rzecz jasna trafiają
do powietrza, którym wszyscy oddychamy. Śmiało można powiedzieć, że niektóre liczby mogą szokować. Z pewnością niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że podczas spalenia
w piecu 1 tony węgla powstają 2 tony dwutlenku węgla oraz
10 kg groźnych pyłów zawieszonych. Mnożąc to przez około
4 tony węgla spalane średnio w sezonie grzewczym przez
przeciętne gospodarstwo domowe oraz 60 pieców, które mają
być zlikwidowane otrzymamy odpowiednio ok. 480 ton dwutlenku węgla i 2,4 tony pyłów, które dzięki likwidacji „kopciuchów” nie trafią do atmosfery.
W tegorocznym budżecie miasta na dofinansowania wymiany pieców początkowo zarezerwowano 100 000 zł. Jednak z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców tą formą
wsparcia podczas sierpniowej sesji Rady Miasta burmistrz,
już kolejny raz w tym roku, będzie wnioskował o zwiększenie

Dariusz Krupa
dr n. med.
Liczne doniesienia naukowe potwierdzają fakt, iż oddychanie zanieczyszczonym powietrzem ma jednoznacznie negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przytoczone
dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
szokują skalą, warto zatem walczyć o likwidację każdego
kotła węglowego.
Regulacje prawne wprowadzone w Wielkiej Brytanii
sprawiły, że kominy angielskich domów przestały dymić
w latach siedemdziesiątych, podobnie było w Irlandii
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Aktualnie najniższy poziom zanieczyszczeń można zaobserwować w Nowej Zelandii, Islandii i właśnie Irlandii.
Wiadomo, że to nie stało się w ciągu jednego sezonu
grzewczego tym bardziej każdy z nas powinien zastanowić się nad swoim własnym wkładem w walkę o czyste
powietrze.

Kominek na drewno

Kocioł biomasy automatyczny

Paliwo: GAZ ZIEMNY

Paliwo: DREWNO

Paliwo: PELETY Z DRZEW IGLASTYCH

Ciepło wyprodukowane podczas spalenia 1 m3 gazu ziemnego: ok. 30 MJ

Ciepło wyprodukowane podczas spalenia 1 tony drewna: ok. 13000 MJ

Ciepło wyprodukowane podczas spalenia 1 tony pelet: ok. 15000 MJ

Zanieczyszczenia emitowane podczas
spalenia 1 m3 gazu ziemnego.

Zanieczyszczenia emitowane podczas
spalenia 1tony drewna.

Zanieczyszczenia emitowane podczas
spalenia 1tony pelet.

Tlenki siarki SOx

0,08 g

Tlenki siarki SOx

0,11 kg

Tlenki siarki SOx

0,02 kg

Tlenki azotu NOx

1,65 g

Tlenki azotu NOx

1,05 kg

Tlenki azotu NOx

0,8 kg

0,30 g

Tlenek węgla CO

20 kg

Tlenek węgla CO

2000 g

Dwutlenek węgla CO

1200 kg

Dwutlenek węgla CO

Tlenek węgla CO
Dwutlenek węgla CO

2

2

11kg
2

1330 kgg

Pył (zawieszony)

0,0005 g

Pył (zawieszony)

1,5 kg

Pył (zawieszony)

2,5 kg

Benzo(α)piren

brak

Benzo(α)piren

brak

Benzo(α)piren

brak

Kocioł węglowy zasypowy

Kocioł węglowy automatyczny

Kocioł na koks

Paliwo: WĘGIEL KAM. ORZECH

Paliwo: WĘGIEL KAM. EKOGROSZEK

Paliwo: KOKS

Ciepło wyprodukowane podczas spalenia 1 tony węgla: ok. 20000 MJ

Ciepło wyprodukowane podczas spalenia 1 tony węgla: ok. 23000 MJ

Ciepło wyprodukowane podczas spalenia 1 tony węgla: ok. 24000 MJ

Zanieczyszczenia emitowane podczas
spalenia 1tony węgla.

Zanieczyszczenia emitowane podczas
spalenia 1tony węgla.

Zanieczyszczenia emitowane podczas
spalenia 1tony koksu.

Tlenki siarki SOx

14 kg

Tlenki siarki SOx

9,6 kg

Tlenki siarki SOx

12,8 kg

Tlenki azotu NOx

2,1 kg

Tlenki azotu NOx

3,2 kg

Tlenki azotu NOx

1,1 kg

50 kg

Tlenek węgla CO

10 kg

Tlenek węgla CO

Dwutlenek węgla CO

2000 kg

Dwutlenek węgla CO

2130 kg

Dwutlenek węgla CO

2360 kg

Pył (zawieszony)

10 kg

Pył (zawieszony)

10 kg

Pył (zawieszony)

12 kg

Benzo(α)piren

0,015 kg

Benzo(α)piren

0,003 kg

Benzo(α)piren

0,0001 kg

Tlenek węgla CO
2
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2

25 kg
2
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Kocioł gazowy

red

Ścieżka dydaktyczna „Osowa Góra – Jeziory”

W

Jest on przecież zupełnie nieporównywalny z parkami narodowymi na południu Polski, które nie budzą takich dylematów dzięki swojemu górskiemu charakterowi i pięknym widokom ze szczytów. Parki nadmorskie również nie rodzą wątpliwości, podobnie jak te, które obejmują swoimi granicami znane jeziora, obszary bagienne i zalewowe stanowiące miejsce
bytowania wielu gatunków ptaków, czy też stanowią naturalne
ostoje chronionych zwierząt.
Podstawowym celem, dla którego ponad 60 lat temu
utworzono Wielkopolski Park Narodowy, była ochrona polodowcowej rzeźby terenu, ale rzecz jasna nie tylko ze względu
na nią warto odwiedzić to miejsce. Nasz Park jest jednym z najwcześniej utworzonych parków narodowych w Polsce. Wcześniej od niego zostały utworzone jedynie parki „górskie” – Pieniński, Babiogórski, Tatrzański, Świętokrzyski oraz Ojcowski
Park Narodowy i oczywiście Białowieski Park Narodowy. Przypomnijmy, że mamy na obszarze kraju 23 parki narodowe. O olbrzymiej wartości przyrodniczej i dydaktycznej Wielkopolskiego Parku Narodowego mogą świadczyć słowa inicjatora utworzenia Parku – profesora Adama Wodziczki, który nazwał ten
teren „przyrodniczym klejnotem ziemi wielkopolskiej i muzeum form polodowcowych”.
Elementem charakterystycznym, wyróżniającym nasz Park
spośród innych (wprawdzie nie przyrodniczo, ale historycznie)
jest siedziba Wielkopolskiego Parku Narodowego. Mieści się
ona od 1994 roku w pałacu, który został zbudowany w czasie
II wojny światowej i był rezydencją Artura Greisera – namiestnika Rzeszy w Kraju Warty. W budynku dyrekcji WPN funkcjonuje Muzeum Przyrodnicze oraz Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzące zajęcia w ramach „Leśnej Szkoły”. W ramach
CEE udostępniono także cztery przyrodnicze ścieżki dydaktyczne. Jedną z nich chciałabym Państwu przybliżyć.
Na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego znajduje
się 18 obszarów ochrony ścisłej. W oparciu o kilka z nich wyznaczono ścieżkę dydaktyczną „Osowa Góra – Jeziory”, prowadzącą przez szczególnie malownicze i cenne przyrodniczo leśne
tereny, położone wśród polodowcowego krajobrazu w pobliżu
dwóch urokliwych jezior – Kociołka i Góreckiego. Ścieżkę zaprojektowano przede wszystkim dla małych grup z przewodnikiem. Nie jest zbyt długa – ma około pięciu kilometrów, a miejscami można ją nawet określić jako mało dostępną (fragment
przy Kociołku, gdzie ścieżka wyznaczona jest poza szlakiem
turystycznym). Trasę opracowano dla miłośników przyrody i pasjonatów niezwykłych wycieczek, którzy lubią wędrować po
lesie, poświęcając nieco więcej uwagi spotykanym roślinom, niż
ma to miejsce na typowym szlaku turystycznym. Występujące
tu od początku wiosny do jesieni gatunki roślin przyciągają
uwagę entuzjastów przyrody, gdyż znajdują się w bezpośredniej bliskości ścieżki. Mam tu na myśli licznych nauczycieli przyrody, biologii oraz samych rodziców z dziećmi dla których wyprawy do lasu stanowią najlepszą okazję do samodzielnych
obserwacji procesów zachodzących w ekosystemie leśnym.
Spacer rozpoczynamy na parkingu stacji turystycznej Osowa Góra, nieopodal wieży widokowej, skąd niebieskim szlakiem
schodzimy do Kociołka mijając głazy Zamoyskiego i Wodziczki.
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Zdjęcia: mgr Małgorzata Bręczewska
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iele osób zadaje sobie pytanie co było przyczyną, dla któej powstał Wielkopolski Park Narodowy. Dla niezorientowanych obszar ten nie różni się specjalnie od innych pobliskich terenów
leśnych i zagadką jest dla nich, dlaczego nazwany został parkiem narodowym.

Jezioro Kociołek stanowi obszar ochrony ścisłej, jest przykładem polodowcowego jeziora eworsyjnego, czyli takiego, które
powstało prawdopodobnie w wyniku wirowego działania wody
niosącej materiał skalny. Za Kociołkiem ścieżka dydaktyczna
zbacza na chwilę z niebieskiego szlaku i prowadzi do kolejnego
obszaru ochrony ścisłej tzw. „Sarnich Dołów”. Przedmiotem
ochrony jest mszar torfowiskowy oraz śródleśne oczka wodne
Gapiak i Żabiak. Kolejnym przystankiem, już po powrocie na
szlak turystyczny jest „Grabina” stanowiąca przykład grądu,
czyli lasu, gdzie naturalnie występują głównie graby i dęby.
W „Grabinie” oprócz 150-letnich okazów tych gatunków występuje jarząb brekinia – objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Rosną tu także różne gatunki roślin runa podnoszące walor
przyrodniczo – edukacyjny ścieżki. Dalej droga prowadzi brzegiem Jeziora Góreckiego, czerwonym szlakiem do siedziby
WPN, gdzie dobiega końca.
Spacer po leśnym terenie z Osowej Góry do Jezior, może
być inspiracją dla dalszego poznawania flory Wielkopolskiego
Parku Narodowego, a także fascynacją w postrzeganiu i rozumieniu przyrody w ogóle. Czas spędzony w bezpośrednim kontakcie z przyrodą skłania do refleksji, umożliwia stawianie pytań, które nie miałyby szans powstać nawet w najlepiej urządzonym muzeum, w dobrze wyposażonej pracowni, czy nad
barwnym atlasem. Wyzwala wiele pozytywnych emocji oraz
daje możliwość odreagowania od codziennych obowiązków.
Niezależnie od tego, czy przechadzamy się ścieżką dydaktyczną „Osowa Góra – Jeziory” w celach poznawczych, czy bez
jakiegokolwiek celu, jestem przekonana, że leśna wycieczka
terenowa będzie dla każdego regenerującym odprężeniem.

mgr Małgorzata Bręczewska
Zespół ds. udostępniania Paku
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Historia kolonii landhausów w Puszczykowie

P

Landhausy były to budynki mieszkaniowe, jednorodzinne
o dużych powierzchniach, otoczone ogrodami, sadami i lasem.
Przecież każdy majętny mieszkaniec chciał w swojej rezydencji
przyjmować gości. Landhausy były ulokowane w malowniczych
miejscach, a ich zgrupowanie nazywano kolonią.
Na początku XX wieku Puszczykowo znajdowało się na terenie
zaboru pruskiego. Niemieckie elity Prowincji Poznańskiej wzorując się na innych miastach Rzeszy Niemieckiej budowały w naszej miejscowości piękne rezydencje wiejskie (landhausy). Tak
powstała w Puszczykowie kolonia landhausów. Budynki najczęściej miały konstrukcję z muru pruskiego (fachówki), czyli drewnianej ściany szkieletowej wypełnionej cegłą. Landhausy miały
również skośne dachy pokryte dachówką ceramiczną oraz różne
ciekawe elementy, np. drewniane balkoniki. Otoczone były olbrzymimi ogrodami, których utrzymywaniem zajmował się
ogrodnik, który często sam posiadał przy rezydencji swój własny
domek, na przykład taki jak budynek przy ul. Ratajskiego 15.
Kolonia landhausów powstała w Puszczykówku na skarpie
nadwarciańskiej, czyli dzisiejszej ulicy Ratajskiego. Teren przy
Warcie zagospodarowano na 5 wielkich działek, na których powstały rezydencje. Przy obecnym numerze 7 postawił swój
landhaus Herman Böhmer, a przy numerze 11 wybudował landhaus Paul Preul. Obie wille były projektu właścicieli, którzy
posiadali w Poznaniu firmę architektoniczną Böhmer & Preul.
Firma zajmowała się projektowaniem kamienic i budynków
użyteczności publicznej w Poznaniu. Zaprojektowali w Poznaniu m.in. wspaniałą kamienicę przy ul. Roosevelta 8, 9/10,
ul. Dąbrowskiego 25. Duet zaprojektował zabytkową kamienicę przy ul. Roosevelta 5, gdzie Małgorzata Musierowicz umiejscowiła siedzibę rodziny Borejków, bohaterów Jeżycjady. Architekci zaprojektowali również pawilon w Zoologu, czyli w dzisiejszym Starym Zoo. W Puszczykowie przy ulicy Ratajskiego
poza dwoma wyżej wymienionymi rezydencjami powstały również inne wspaniałe landhausy, np. przy ul. Ratajskiego 21, 23
i 25. Jeden landhaus powstał również w Niwce przy dzisiejszej
ul. Nadwarciańskiej 1.
W 1906 roku znany architekt niemiecki Max Hans Kühne
przygotował projekt parcelacji gruntów między ulicą Podleśną
a linią kolejową, w miejscu lasu sosnowego. Miał być to zespół
60 landhausów, które miały być usytułowane przy ulicy o falującej linii. Projekt nie doczekał się realizacji. Jednak na polach
przy ulicy Poznańskiej powstawały liczne landhausy, stawiane
z prywatnej inicjatywy. Pierwszym z nich był landhaus przy dzisiejszej ulicy Wiosennej 22, który został zaprojektowany przez
Maxa Hansa Kühne. Budynek ten został nawet opisany w ogólnoniemieckim czasopiśmie architektonicznym. Landhausy powstały również przy ul. Cienistej 6 i 13, ul. Podleśnej 6 i 10,
ul. Poznańskiej 38, ul. Wąskiej 17, ul. Ogrodowej 12, ul. Zielonej
1, ul. Klonowej 5, 6 i 8. Na Starym Puszczykowie landhausy powstawały w okolicach dzisiejszej ulicy Sobieskiego. Najwspanialszym przykładem była willa Bogdaniec przy ulicy Dębowej
3, która została wybudowana w latach 1907-1908 przez
dr. Clemensa Brandenburgera. W domu tym mieszkała później
rodzina Czartoryskich. Należy dodać, że nie udało się zlokalizować wszystkich landhausów, gdyż niektóre z nich zostały mocno przebudowane. Przykładem może tu być budynek przy-
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chodni przy ulicy Poznańskiej 36, który dawniej był pięknym
landhausem z wieżyczką. Niestety wiele budynków zostało
wyburzonych, np. landhaus przy ul. Cienistej 6.
Kolonia Landhausów w Puszczykowie była popularyzowana
poprzez pocztówki, które były niezwykle lubiane na początku
XX wieku. Na pocztówkach widniał napis „Landhauskolonie
Unterberg bei Posen”. Przedstawiane były na nich główne ulice
miejscowości oraz zdjęcie Puszczykowa z wzniesień morenowych, skąd jak na dłoni widać było większość
landhausów. W Puszczykowie w tym czasie poza lasami było
bardzo mało drzew, a jak już były, to głównie owocowe i niskie.
Poszczególni właściciele landhausów wykonywali zdjęcia pocztówkowe swoich budynków według standardowego wzorca.
Rodzina właścicieli, licząca sobie kilka pokoleń, stroiła się
i ustawiała się do zdjęcia przed fasadą budynku. Często też
można było zauważyć osoby w oknach, na balkonie. Wykonanie
zdjęcia było wyjątkowym zdarzeniem, przez co starano się zadbać o każdy szczegół. Takie zdjęcie pocztówkowe było reprodukowane w kilku kopiach dla najbliższej rodziny. Na odwrocie
rzecz jasna było miejsce na tekst, znaczek i adres.
Po odzyskaniu przez Wielkopolskę niepodległości, w wyniku
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 roku, zarzucono budowanie landhausów w Puszczykowie. Oczywiście większość landhausów została zachowana i zakupiona przez nowe polskie
elity Wielkopolski. Nowe budynki powstawały już w odmiennym
stylu tzw. „dworku polskiego” albo w aktualnie modnych stylach architektonicznych. W latach trzydziestych zaczął się już
proces wykrajania działek z dawnych rezydencji i przez to większość budynków straciła przestrzeń do „oddychania”. W ostatnich latach można jednak zaobserwować systematyczny proces
odnowy dawnych landhausów z prywatnych funduszy, np. rezydencji położonych przy ul. Ratajskiego czy też wspaniałego
landhausu przy ul. Podleśnej 10, który jest remontowany m.in.
z udziałem środków miasta Puszczykowa, jak i prywatnych.
Poszukuję zdjęć, planów i dokumentów starych puszczykowskich landhausów, restauracji i willi. Chętnie posłucham opowieści o historii puszczykowskich rodzin i mieszkańców. Zachęcam do kontaktu ze mną pod numerem 508467405 oraz pod
adresem poczty elektronicznej krzyzanskimaciej@gmail.com

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego
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historia

od koniec XIX wieku w Niemczech spopularyzowała się idea kolonii landhausów (rezydencji wiejskich),
które budowano w podmiejskich miejscowościach pod Berlinem, Lipskiem, Dreznem.

Drugie Grand Prix WPN w Nordic Walking

czerwca w ramach drugiego Grand Prix Wielkopolskiego
Parku Narodowego odbyła się puszczykowska edycja
zawodów w Nordic Walking. Na starcie, zlokalizowanym na
parkingu leśnym niedaleko siedziby dyrekcji WPN w Jeziorach,
stanęło 80 osób. Pomiar czasu zapewniła firma Maratończyk,
zaś sędziowie NW nie tylko czujnie obserwowali zawodników,
ale też ich szkolili, pomagali, rozwiewali wątpliwości w zakresie
techniki chodzenia z kijami. Na starcie na zawodników czekały
pączki z puszczykowskiej cukierni J&J Błaszkowiak, zaś na mecie zupa pomidorowa z Jadłodajni Pychotka. Na każdego czekał też na mecie piękny drewniany medal.
Trasa biegła szlakiem puszczykowskiej pętli Aktywnej Trójki, wynosiła ok. 7 km. Za ostatnim zawodnikiem podążał wykwalifikowany ratownik na profesjonalnie wyposażonym quadzie ratowniczym. Dzięki niemu zawodnicy byli bezpieczni na
trasie, która ich zdaniem była piękna, acz wymagająca.
Wielkopolski Park Narodowy oraz gminy, z którym wspólnie
organizujemy Grand Prix, czyli Mosina, Komorniki i Stęszew,
przygotowali stanowiska z materiałami promocyjnymi, z którym
mogli się zapoznać zarówno uczestnicy zawodów, jak i kibice.
Nagrody przyznawano w kategorii OPEN, K i M 16, 30, 40,

50, 60+, a także najszybszych mieszkańców i mieszkanki Puszczykowa.
Puchary wręczali burmistrz Puszczykowa - Andrzej Balcerek, zastępca dyrektora WPN – Rafał Kurczewski, a także radni
Miasta Puszczykowa: zastępca przewodniczącej Rady Miasta
Tomasz Potocki, Elżbieta Bijaczewska, Alfreda Brączkowska,
Małgorzata Szczotka.
Po wręczeniu medali i pucharów każdy mógł upamiętnić
w fotobudce uczestnictwo w imprezie. Firma Michała Janaszka
po raz kolejny przygotowała piękną oprawę zdjęć, które stanowią piękną pamiątkę z naszej imprezy.
Szczególne podziękowania kieruję do wolontariuszy z MKS
Puszczykowo: Kazimierza, Przemka, Szymona i Kuby, Tosi Paszak, Patryka z firmy biegi.wlkp, zaprzyjaźnionych siatkarek
z Poznania Danusi i Lilki, do pracowników Referatu Promocji,
Kultury i Turystyki: Agnieszki, Kasi, Agnieszki i Ani, do pracowników obiektów sportowych: Ani i Krzysztofa, a także do Bartka Wudarczaka. To dzięki nim ta impreza stała się w pełni profesjonalna.
Wszystkim dziękujemy za wspólną zabawę, sportowe
współzawodnictwo i zapraszamy za rok.

Joanna Hejnowicz/główny specjalista ds. sportu

Fot: Ala Brączkowska

SPORT
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A

W finałowym pojedynku A. Kerber ponownie zmierzyła
się z Sereną Wiliams. W tym roku, między innymi dzięki zdobytemu wcześniej doświadczeniu górą była Angelique.
– Wygrałam Australian Open, byłam najlepsza w Nowym Jorku, ale Wimbledon to jest
spełnienie moich marzeń. Ten turniej ma
w sobie coś wyjątkowego.
To wspaniałe uczucie sięgnąć po to
trofeum. Jak się wchodzi z szatni na
centralny kort to jest niesamowite
wrażenia. To są momenty, których
się nie zapomina – mówiła
A . Kerber mówiła, że teraz
jest trochę czasu na odpoczynek,
wyciszenie bo, przez te kilka dni
po turnieju... niewiele spała.
Zapewniła też, że we wrześniu,
k i e d y w S z ko l e Po d s t a w o w e j n r 1
w Puszczykowie ruszy pierwsza w Polsce
tenisowa klasa sportowa pod jej patronatem oczywiście odwiedzi jej podopiecznych.
Zwycięstwo w Wimbledonie pozwoliło
A. Kerber na powrót do ścisłej czołówki
światowego rankigu, w którym zajmuje
obecnie 4 miejsce.
Gratulujemy i życzymy klejnych zwycięstw!

Fot: facebook.com/AngeliqueKerberOfficial

ngelique Kerber, która 14 lipca br. wygrała wielkoszlemowy, tenisowy Wimbledon, w czwartek 26 lipca zademonstrowała legendarne trofeum w swoim Centrum Tenisowym "Angie" w Puszczykowie.
– Jest to dla mnie bardzo ważne, by przyjeżdżać do Puszczykowa. Tu jest mój dom, tu jest
moja rodzina, akademia. Nie chcę tego zmieniać. To zawsze będzie pierwsze miejsce,
do którego przylecę po turniejowych zmaganiach. Przez lata marzyłam żeby wrócić
z pucharem z Wimbledonu i podzielić się
tą radością z najbliższymi. Teraz się to
stało – mówiła Angelique Kerber.
Zwycięstwo na Wimbledonie było
trzecim wielkoszlemowym sukcesem w karierze A. Kerber. Wcześniej, w 2016 roku
wygrała Australian Open oraz US Open.
Jak mówiła podczas konferencji A. Kerber
o zwycięstwie w Wimbledonie marzyła od dziecka
i zawsze chciała wygrać „wimbledoński talerz”. Dwa
lata temu, była o krok. Jednak wtedy lepsza okazała się Serena Wiliams. W tym roku było inaczej.
Sam turniej był wyczerpujący, a pierwsze
dwie rundy nie były dla niej najłatwiejsze.
– Początek jest zawsze trudny, żeby odnaleźć
swój rytm i właściwie wejść w turniej. Myślę, że
nikt się nie spodziewał po 2017 roku, że wygram Wimbledonu – dodała wyciężczyni Wimblodonu.
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Angelique Kerber zwyciężczynią wimbledonu

IV Lipcowy Dwubieg Puszczykowski

W

czerwcowo-lipcowy weekend na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej w Puszczykowie odbył się IV Lipcowy Dwubieg Puszczykowski.

W sobotę zawodnicy zmierzyli się z leśną trasą o długości
8 km, a podium trzech najszybszych zawodniczek wyglądało następująco:
1. Martyna Wilczura
2. Agata Kwasiżur
3. Agnieszka Zakrzewicz-Podlecka
Wśród panów triumfowali:
1. Łukasz Nowak
2. Mateusz Lipiński
3. Piotr Pihil
W niedzielę biegacze mieli do pokonania dwie pętle po
5 kilometrów. Trasa była trudna i wymagająca, ale większość
zawodników pokonała ją w błyskawicznym tempie!
Wśród najlepszych Pań biegu na 10 km znalazły się:
1. Sandra Budziszewska
2. Agata Kwasiżur
3. Agnieszka Zakrzewicz-Podlecka

Natomiast wśród Panów najlepsi byli:
1. Mateusz Lipiński
2. Łukasz Nowak
3. Łukasz Popiołkiewicz
W klasyfikacji łącznej dwubiegu, czyli sumy czasów z biegu
wieczornego oraz porannego w kategorii OPEN wśród Pań
najszybsze okazały się:
1. Agata Kwasiżur
2. Agnieszka Zakrzewicz-Podlecka
3. Emilia Bogucka
W kategorii OPEN wśród Panów najszybsi byli:
1. Mateusz Lipiński
2. Łukasz Nowak
3. Łukasz Popiołkiewicz
Dziękujemy zawodnikom za udział i gratulujemy pokonania niełatwych leśnych tras. Już teraz zapraszamy na
kolejne zawody!

SPORT

Agnieszka Hahuła/Referat Promocji, Kultury i Turystyki

Udane zakończenie sezonu

B

ardzo udane zakończenie sezonu odnotowali puszczykowscy badmintoniści. Czwórka reprezentantów PTS wystartowała w Mistrzostwach Polski Seniorów w podkoszalińskim
Sianowie. Na co dzień trenerzy Puszczykowskiej Sekcji Badmintona w składzie: Kasia Kistowska, Marlena Szkudlarczyk, Paweł
Niewoliński i Jakub Janaszek rywalizowali w rekordowo obsadzonych mistrzostwach, w których wystartowało ponad 250
zawodników z całej Polski. Najlepiej spisała się nasza para mieszana Kasia Kistowska i Kuba Janaszek. W fazie grupowej wyeliminowali turniejową „dwójkę”. W fazie pucharowej nasi
badmintoniści również nie mieli sobie równych i bez straty seta
pokonali wszystkie pary zdobywając złoty medal. Kasia z Kubą
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obronili tym samym tytuł Mistrzostw Polski zdobyty w zeszłym
roku w podwarszawskiej Zielonce. W singlu w kategorii 30+
Kuba Janaszek dorzucił jeszcze brązowy medal, ulegając jedynie zwycięzcy całego turnieju Darkowi Janikowi z AGH Kraków.
Podsumowując cały sezon trenerzy bardzo dziękują
wszystkim zawodnikom za godziny treningów i godne reprezentowanie klubu PTS Puszczykowo na arenie wojewódzkiej i
ogólnopolskiej.
PTS Puszczykowo już teraz zaprasza najmłodszych na nabory do sekcji badmintona , które ruszą od września w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie.

PTS
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zapraszamy na Wrześniowe Zakończenie lata

P

Tydzień po Powidzu 15.09.2018 również bardzo gorąco
PTS zaprasza na 3. edycję Otwartych Mistrzostw Puszczykowa
w wakeboardzie do WAKE CITY. Zapraszamy dzieci, młodzież
i dorosłych do wspólnej rywalizacji i zabawy. Jezioro Lipno pod
Stęszewem, gdzie już dwa razy odbyły się zawody przygotowało dla nas nowe przeszkody i kilka niespodzianek.
Szczegółowe informacje: www.ptspuszczykowo.pl

SPORT

uszczykowskie Towarzystwo Sportowe serdecznie zaprasza
na Sportowe Zakończenie Lata połączone z Mistrzostwami
Puszczykowa w Windsurfingu. Już tradycyjnie zapraszamy do
Powidza w drugi tydzień września 7-9.09.2018. Poza regatami
windsurfingowymi wiele konkurencji sportowych od turnieju
w siatkówkę plażową po mini tenisa stołowego, grę w boul’e
czy wyścig żółwia.
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