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przed nami trudny rok 

► Od wielu tygodni temat sprzedaży węgla przez samo-
rządy jest bardzo często poruszany w mediach. Czy Pusz-
czykowo także będzie sprzedawało węgiel swoim miesz-
kańcom?

Na początek należy zaznaczyć, że w tej kwestii nie weszły 
w życie jeszcze żadne przepisy. Ustawa o zakupie preferencyj-
nym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wraz po-
prawkami zgłoszonymi przez Senat została przegłosowana 
przez Sejm 27 października, natomiast nie została jeszcze pod-
pisana przez prezydenta.   

Nie znaczy to oczywiście, że nie czynimy żadnych przygoto-
wań. W II połowie października otrzymaliśmy od wojewody 
pismo, w którym zobligował nas do podania wstępnego zapo-
trzebowania na węgiel. Odpowiedź przesłaliśmy 25 paździer-
nika. Jednak w tak krótkim terminie Urząd nie był w stanie 
dokładnie podać ile węgla będą potrzebowali mieszkańcy  
w ramach tego programu. Przyjęliśmy założenie, że każda oso-
ba, która zgłosiła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków, jako główne źródło ciepła – źródło węglowe, kupi przysłu-
gujące jej 3 tony węgla (1,5 tony do końca tego roku i kolejne 
1,5 tony do końca stycznia 2023 r.). Z danych CEEB wynika, że  
w naszym mieście jest jeszcze około 800 pieców węglowych. 
Stąd do wojewody wysłaliśmy wstępne zapotrzebowanie na 
2400 ton węgla.

W przypadku naszego miasta nie mamy spółki miejskiej, 
która zgodnie z projektem ustawy mogłaby się zajmować 
sprzedażą węgla. W takich sytuacjach dopuszczalne ma być 
porozumienie się z okoliczną gminą, w której taka spółka dzia-
ła lub podmiotem prowadzącym działalność w zakresie obrotu 
węglem. Ostateczna decyzja jak zorganizujemy sprzedaż węgla 
w Puszczykowie jeszcze nie zapadła, aktualnie jesteśmy  
w trakcie rozmów z potencjalnym przedsiębiorcą. To tyle, ile 
na ten moment mogę powiedzieć w tej sprawie. Z uwagi na to, 
że sytuacja jest bardzo dynamiczna i może ulec zmianie, proszę 
śledzić stronę internetową Miasta www.puszczykowo.pl, gdzie 
na bieżąco umieszczamy najważniejsze informacje. 

► W związku z decyzją ogłoszoną na początku październi-
ka 2022 roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, do samorządów trafiły tabletki zawierające 
jodek potasu. Substancja ta jest stosowana w przypadku 
zagrożenia radiologicznego. Gdzie w Puszczykowie znajdu-
je się punkt dystrybucji tego leku?

Nasze miasto podobnie jak każdy samorząd lokalny w kraju 
zostało zobligowane do przygotowania takich miejsc i opraco-
wania planu dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem. W Pusz-
czykowie stworzono 4 punkty dystrybucji: w Urzędzie Miejskim, 
w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 oraz w hali widowiskowo-
-sportowej (piszemy o tym szczegółowo na str. 7). Pragnę tu 
jednak podkreślić, że to działania standardowe, przewidziane  
w przepisach i stosowane na wypadek wystąpienia ewentual-
nego zagrożenia radiacyjnego. Obecnie nie ma takiego zagro-
żenia, co więcej dystrybucja tabletek może rozpocząć się dopie-
ro po wydaniu decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. Bez niej nikt nie może takiej tabletki otrzymać. 

► Jak przebiegają prace na przyszłoroczny budżetem?
Zebraliśmy już materiały planistyczne, aktualnie trwa ich 

analiza. W tej chwili nie chciałbym mówić jeszcze o jakichkol-
wiek konkretach. Jedno jest pewne będzie to najtrudniejszy 
rok pod względem finansowym od kiedy zostałem wybrany na 
burmistrza Puszczykowa, czyli od 13 lat.

Patrząc po kwocie jaką przeznaczymy w 2023 r. na inwesty-
cje, czyli przeszło 20 mln zł, mogłoby się wydawać się, że jest 
wręcz odwrotnie. Niestety tak nie jest. Inwestycje, które bę-
dziemy realizowali to będzie przede wszystkim kontynuacja  
4 zadań, które rozpoczęliśmy w 2022 r. Wszystkie one są dofi-
nansowane ze środków zewnętrznych. Mam tu na myśli konty-
nuację prac przy modernizacji płyty boiska piłkarskiego wraz  
z budową budynku socjalnego przy ul. Kościelnej. Na tę  inwe-
stycję uzyskaliśmy 9 mln zł dofinansowania w ramach Rządo-
wego Funduszu Polski Ład. Kolejny duży projekt dotyczy dzia-
łań związanych z poprawą efektywności energetycznej budyn-
ków dwóch szkół podstawowych oraz hali widowiskowo-spor-
towej w Puszczykowie. Na to zadanie także otrzymaliśmy dofi-
nansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie  
4,5 mln złotych. Projekt przewiduje wymianę źródeł ciepła  
w budynkach na jedne z aktualnie najefektywniejszych, czyli na 
pompy ciepła, modernizację instalacji grzewczej w SP nr 2 oraz 
montaż paneli fotowoltaicznych na dachach obu szkół oraz na 
hali widowiskowo-sportowej. Dwa pozostałe zadania to konty-
nuacja budowy budynku komunalnego przy ul. Nadwarciań-
skiej oraz projekt dotyczący zwiększenia dostępności miesz-
kańców do e-usług.

► Czyli w 2023 roku będą konieczne dalsze oszczędności?
Niestety tak. Będziemy musieli zrezygnować lub znacznie 

ograniczyć wydatki właściwie w zakresie większości zadań fa-
kultatywnych, a pracownicy jednostek miejskich, z wyłącze-
niem nauczycieli, nie otrzymają podwyżek, które mogłyby zre-
kompensować im wzrost cen. Szczegóły w tym zakresie przed-
stawię po przedłożeniu projektu budżetu radnym.    

► Jakie czynniki mają najistotniejszy wpływ na dalsze po-
gorszenie sytuacji finansowej Puszczykowa?

Przede wszystkim przepisy podatkowe wynikające z wpro-
wadzenia Polskiego Ładu, przez które obniżyły się wpływy  
z PIT. W 2023 r. otrzymamy kwotę 21,5 mln zł, to aż o 8 mln zł 
mniej niż w 2021 r. Należy jednocześnie podkreślić, że w latach 
2017 -2021 r. wpływy z PITu zwiększały się corocznie średnio  
o 2,6 mln zł. Czyli mówiąc o realnym ubytku dochodów może-
my mówić nawet o kwocie 13 mln zł. 

Równolegle ze zmniejszeniem dochodów mamy dynamicz-
ny wzrost wydatków wynikający z niespotykanej od lat inflacji 
oraz wzrostu stóp procentowych. 

► A co z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, że żaden 
samorząd nie straci na Polskim Ładzie?

Nie sprawdziły się, co prawda otrzymaliśmy w ramach wy-
równania strat w latach 2021-2022 dodatkowe środki, jednak 
ubytki dochodów są wielokrotnie większe.  

► Naszemu Miastu w ostatnich dwóch latach przyznano 
prawie 15 mln na inwestycje z Programu Inwestycji Strate-
gicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład... 

Oczywiście te dofinansowania cieszą, jednak największym 
naszym obecnym problemem jest zbilansowanie dochodów  
i wydatków bieżących. Nadwyżka operacyjna w 2021 r. wyniosła 
12 mln zł (odliczając dodatkowe środki z Ministerstwa Finan-
sów, które otrzymaliśmy na wyrównanie strat w 2022 r. nad-
wyżka wyniosła 9,3 mln zł). W 2023 r. brakuje nam około 5 mln zł, 
aby budżet zamknąć na zero!

Ponadto, proszę zauważyć, że Miasto mogło zapropono-
wać zadania do dofinansowania, tylko na określone cele, a wy-
boru dokonywał Minister Finansów. Uważam, że takie central-
ne planowanie nie sprawdza się, nie zawsze jest zgodne z ocze-
kiwaniami mieszkańców. Dla przykładu znam wiele opinii, 
zgodnie z którymi zamiast budowy nowego boiska piłkarskiego 
z zapleczem za 9 mln zł należałoby kontynuować program bu-
dowy dróg. 

► Czy w 2022 r. Miasto podjęło już jakieś działania 
oszczędnościowe?

Tak. Skutki wprowadzenia Polskiego Ładu dotknęły nas już 
w 2022 r., choć nie tak drastycznie jak to będzie miało miejsce 
w 2023. W bieżącym roku przykładowo zmniejszone zostały już 
dotacje dla organizacji pozarządowych, dofinansowanie prac 
remontowych przy zabytkach, mniejsze środki otrzymały szko-
ły i biblioteka, zmniejszyliśmy wydatki na organizację wydarzeń 
sportowych i kulturalnych, zmniejszyliśmy koszty bieżącego 
utrzymania miasta. W październiku wdrożyliśmy czasowe noc-
ne wyłączanie oświetlenia ulicznego, ograniczamy zużycie 
energii elektrycznej i gazu w budynkach użyteczności publicz-
nej m.in. w urzędzie czy bibliotece. Ponadto, w latach 2021-
2022 zrezygnowaliśmy z emisji obligacji komunalnych.  

Na zakończenie dziękuję wszystkim służbom: policjantom, 
strażnikom miejskim i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej, 
którzy 1 listopada dbali o ład i bezpieczeństwo w okolicy na-
szego cmentarza.

WYWIEŚMY FLAGI NARODOWE
11 listopada to wyjątkowa data w polskim kalendarzu 

– Narodowe Święto Niepodległości. Jedną z form uczcze-
nia tego bardzo ważnego święta jest wywieszenie flag 
narodowych na budynkach instytucji publicznych, zakła-
dów pracy i prywatnych posesjach, niech będą one wyra-
zem naszego patriotyzmu

Z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę  
niepodległości zapraszamy mieszkańców  

Puszczykowa do uczestnictwa w akcji  
„Puszczykowo DO HYMNU”, czyli wspólnym 
śpiewaniu hymnu w przestrzeni publicznej.

Rynek w Puszczykowie 

Z Andrzejem Balcerkiem Burmistrzem 
Miasta Puszczykowa rozmawiał Bogdan  
Lewicki
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UCHWAŁA NR 421/22/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na najem 
części budynku użytkowego stanowią-
cego część składową nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Puszczy-
kowa, położonego przy ul. Przecznica 
15 w Puszczykowie na okres do 3 lat.

§ 1. Wyraża się zgodę na najem na 
okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego 
najemcy części budynku użytkowego poło-
żonego przy ul. Przecznica 15 na działce  
nr 193, dla której Sąd Rejonowy Poznań 
Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę 
wieczystą KW nr PO2P/00159210/5 stano-
wiącego część składową nieruchomości, 
stanowiącej własność miasta Puszczykowa. 

UCHWAŁA NR 422/22/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały nr 150/20/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 
28 kwietnia 2020 r. w sprawie: przeję-
cia od Powiatu Poznańskiego zadania 
publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatowąnr 2490P – 
ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo.

§ 1. W Uchwale nr 150/20/VIII Rady 
Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 
2020 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu 
Poznańskiego zadania publicznego w za-
kresie zarządzania publiczną drogą po-
wiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska  
w m. Puszczykowo, zmienionej Uchwałą 
217/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa  
z dnia 24 listopada 2020 r. oraz Uchwałą 
nr 315/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 26 października 2021 r., wprowa-
dza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmienia się ust. 2, który otrzy-
muje brzmienie:

„2. Powierzenie zadania w zakresie,  
o którym mowa w ust. 1 następuje na 
okres do 31 grudnia 2023 r.”.

2) w § 2 zmienia się ust. 2, który otrzy-
muje brzmienie:

„2. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 
1, finansowane będzie przez Powiat Po-
znański: w 2023 roku w kwocie stanowią-
cej 50% kosztów, lecz nie więcej niż 
70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt ty-
sięcy złotych) - a w pozostałej części ze 
środków własnych Miasta Puszczykowa”.

§  2 .  P o z o s t a ł a  t r e ś ć  U c h w a ł y  
nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: 
przejęcia od Powiatu Poznańskiego zada-
nia publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2490P  
– ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo, 
pozostaje bez zmian.

UCHWAŁA NR 423/22/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały nr 356/22/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 
22 lutego 2022 r. w sprawie: przejęcia 
od Powiatu Poznańskiego zadania pu-

blicznego w zakresie zarządzania pu-
bliczną drogą powiatową nr 2490P  
– ul. Wczasowa w Puszczykowie.

§ 1. W Uchwale nr 356/22/VIII Rady 
Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 
2022 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu 
Poznańskiego zadania publicznego w za-
kresie zarządzania publiczną drogą po-
wiatową nr 2490P – ul. Wczasowa w Pusz-
czykowie, wprowadza się następujące 
zmiany: w § 1 zmienia się ust. 2, który 
otrzymuje brzmienie:

 „2. Powierzenie zadania w zakresie,  
o którym mowa w ust. 1 następuje na 
okres do 31 grudnia 2023 r.”

§  2 .  P o z o s t a ł a  t r e ś ć  U c h w a ł y  
nr 356/22/VIII Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie: prze-
jęcia od Powiatu Poznańskiego zadania 
publicznego w zakresie zarządzania pu-
bliczną drogą powiatową nr 2490P  
– ul. Wczasowej w Puszczykowie, pozosta-
je bez zmian.

UCHWAŁA NR 424/22/VIII
w sprawie: przyznania Nagrody Rady 
Miasta Puszczykowa dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych. 

§ 1. 1. Nagrodę w wysokości 800 zł 
(brutto) otrzymują:
Burzyński Bartosz 
- za osiągnięcia sportowe
Czyż Alan 
- za osiągnięcia sportowe
Janaszek Tadeusz
- za osiągnięcia sportowe
Jankowski Oliwer
- za osiągnięcia sportowe
Kleczewska Marianna 
- za osiągnięcia naukowe
Konieczny Jan Kanty 
- za osiągnięcia naukowe
Kucharski Ignacy
- za osiągnięcia naukowe
Łęcka Anna 
- za osiągnięcia naukowe i artystyczne
Pachocka Natalia 
- za osiągnięcia sportowe
Ratajczyk Sebastian 
- za osiągnięcia sportowe
Rutkowska Wiktoria 
- za osiągnięcia sportowe
Stachecki Antoni 
- za osiągnięcia sportowe i naukowe
Wierzchowiecki Stanisław 
- za osiągnięcia naukowe
Wojtyniak Bartłomiej 
- za osiągniecia naukowe
Nagrodę w wysokości 400 zł (brutto) 
otrzymują: 
Burzyński Jakub 
- za osiągnięcia sportowe
Dura Jakub 
- za osiągnięcia sportowe

Jiya Dawid 
- za osiągnięcia sportowe
Kwaśniewski Hugo 
- za osiągnięcia sportowe
Łęcka Antonina 
- za osiągnięcia sportowe i naukowe
Maik Anna 
- za osiągnięcia naukowe
Ptak Igor
 - za osiągnięcia naukowe
Sykulska Martyna 
- za osiągnięcia artystyczne
Szklarska Maja 
- za osiągnięcia artystyczne
Szklarska Zuzanna 
- za osiągnięcia naukowe
Twers Hanna 
- za osiągnięcia artystyczne
Wesołowski Maksymilian 
- za osiągnięcia sportowe
Zajdel Aleks 
- za osiągnięcia sportowe
Zenker Bernard 
- za osiągnięcia naukowe i sportowe
Nagrodę w wysokości 200 zł (brutto) 
otrzymują:
Barc Wojciech 
- za osiągnięcia naukowe
Bartkowiak Antoni 
- za osiągnięcia sportowe
Czyżow Borys 
- za osiągnięcia sportowe
Czyżow Milena 
- za osiągnięcia artystyczne
Glabus Hanna 
- za osiągnięcia artystyczne
Jankowski Oliwier
- za osiągnięcia sportowe
Jiya Jeremiasz 
- za osiągnięcia sportowe
Kubicka Marianna
- za osiągnięcia artystyczne
Kulczyński Dawid 
- za osiągnięcia sportowe
Kulczyński Jakub 
- za osiągnięcia sportowe
Majchrzak Maria 
- za osiągnięcia artystyczne
Olszewski Igor 
- za osiągnięcia sportowe
Szymczak Denis 
- za osiągnięcia artystyczne
Tężycka Michalina 
- za osiągnięcia sportowe
Walczak Cezary 
- za osiągnięcia naukowe

UCHWAŁA NR 425/22/VIII
w sprawie: nadania nazwy skwerowi  
w Mieście Puszczykowo.

§ 1. Nadaje się skwerowi obejmujące-
mu części działek nr: 1943/14 i 1943/23, 
położonych w obrębie Puszczykowo, 
arusz mapy 17, stanowiących drogi pu-

bliczne nazwę - Skwer Châteaugiron.
Uzasadnienie: W nawiązaniu do in-

terpelacji radnego Macieja Krzyżańskiego
z 17 sierpnia 2022 r., proponuje się wyod-
rębnienie z działek nr: 1943/14 oraz 
1943/23 położonych w obrębie Puszczy-
kowo – skweru i nadanie mu nazwy Skwer 
Châteaugiron.

W dniu 18 lipca 2022 r. minęło 25 lat 
od podpisania deklaracji Przyjaźni i Bliź–
niaczego Partnerstwa pomiędzy Ville de
Châteaugiron a Puszczykowem. Główną 
ideą partnerstwa jest trwały rozwój kon-
taktów między naszymi mieszkańcami, 
zwłaszcza w dziedzinach edukacji, sportu, 
kultury i działalności ekonomicznej, aby 
zapewnić jak najpełniejszy sukces idei 
gmin bliźniaczych, której celem jest po-
kój, pomyślność i jedność Europy. 

Puszczykowo i Châteaugiron od lat 
współpracują. Owocem tej współpracy są 
między innymi liczne wizyty zarówno

przedstawicieli Châteaugiron w Puszczy-
kowie, jak i Puszczykowa w Châteaugiron. 
U zbiegu ulic Dworcowej i Jana Kasprowi-
cza, podczas jednej z takich wizyt posa-
dzono drzewo, które jest symbolem 
współpracy.

UCHWAŁA NR 426/22/VIII
w sprawie: nadania nazwy mostowi po-
łożonemu w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 431 w Puszczykowie.

§ 1. Nadaje się mostowi, usytuowane-
mu nad rzeką Wartą, w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 431 w Puszczykowie nazwę 
Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego. 

UCHWAŁA NR 427/22/VIII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej 
Miasta Puszczykowa na rok 2022  
nr 340/21/VIII z dnia 21 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA NR 428/22/VIII
w sprawie: zmiany uchwały nr 339/21/

VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 
21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwale-
nia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Puszczykowa na lata 2022-
2029.

§ 1. W uchwale nr 339/21/VIII Rady 
Miasta Puszczykowa z dnia 21 grudnia 
2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku nr 1 wprowadza się 
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do  
niniejszej uchwały;

- w załączniku nr 2 wprowadza się 
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do  
niniejszej uchwały.

§  2 .  P o z o s t a ł a  t r e ś ć  U c h w a ł y  
nr 339/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 21 grudnia 2021 r. pozostaje bez 
zmian.

Pełne treści uchwał dostępne są na 
stronie internetowej BIP Miasta Pusz-
czykowa; tiny.pl/w9297

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 45. SESJI rady miasta puszczY kowa PRZEPROWaDZoNEJ 25 X 2022 R.

SESJA W LISTOPADZIE
Informujemy, że 46. sesja Rady Miasta Puszczykowa odbędzie się 29.11.2022 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.

październikowe posiedzenia komisji rady miasta 
18 października
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
2. Bieżąca działalność:
- Referat promocji, kultury i turystyki,
- Samodzielne stanowisko ds. sportu
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji 
Kultury.
- Bezpieczeństwo dzieci w drodze do 
szkoły (radny Krzysztof Paszkowski).
 
19 i 27 października
Komisja Rewizyjna
1. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy 
Tenisowej ETAP I wraz z budową kanaliza-
cji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.
 
20 października
Komisja Spraw Społecznych i Ochrony 
Środowiska
1. Omówienie Raportu z wykonania pro-
gramu ochrony środowiska – sekretarz 
Maciej Dettlaff.

2. Stan bezpieczeństwa w Puszczykowie 
za trzeci kwartał 2022 r. - komendant Po-
licji Kamil Nowaczyk.
3. Dobre praktyki w utrzymaniu zieleni 
miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności firmy „Fal-
co” - Pani Joanna Hebrajska.
5. Dopłaty do nośników energii dla 
mieszkańców Puszczykowa - kierownik 
MOPS Karol Majewski.
6. Sprawy bieżące
 
 24 października
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
1. Zaopiniowanie projektów uchwał  
w sprawie:
- wyrażenia zgody na najem części bu-
dynku użytkowego stanowiącego część 
składową nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Puszczykowa, położone-
go przy ul. Przecznica 15 w Puszczykowie 
na okres do 3 lat,
- zmiany Uchwały Nr 150/20/VIII Rady

Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia
 2020 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu 
Poznańskiego zadania publicznego w za-
kresie zarządzania publiczną drogą po-
wiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska  
w m. Puszczykowo,
- zmiany Uchwały Nr 356/22/VIII Rady 
Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 
2022 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu 
Poznańskiego zadania publicznego w za-
kresie zarządzania publiczną drogą po-
wiatową nr 2490P – ul.  Wczasowa  
w Puszczykowie,
- zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Puszczykowa na rok 2022 Nr 340/21/VIII 
z dnia 21 grudnia 2021 r.,
- zmiany uchwały Nr 339/21/VIII Rady 
Miasta Puszczykowa z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Miasta Pusz-
czykowa na lata 2022-2029.
2. Sprawy bieżące.
 

Uroczystość wręczenia nagród Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
odbędzie się w piątek, 25 listopada 2022 r. o godz. 18:00, 

w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21.
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Starosta poznański Jan Grabkowski wraz z burmistrzem Pusz-
czykowa Andrzejem Balcerkiem uroczyście odsłonili tablicę 

upamiętniającą przyznanie dworcowi w Puszczykowie głównej 
nagrody w konkursie „ Zabytek Zadbany A .D.2021”,  
w kategorii „Architektura i budownictwo drewniane”.

Konkurs jest organizowany przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego wraz z Generalnym Konserwatorem Za-
bytków, a jego głównym celem jest promocja opieki nad zabyt-
kami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, 
utrzymania i zagospodarowania zabytków.

Państwo Katarzyna i Zbigniew Bekasiakowie, właściciele

zabytek zadbany 
restauracji Lokomotywa w Puszczykowie otrzymali nagrodę za 
przeprowadzenie z pietyzmem i starannością działań konser-
watorskich, które uczytelniły historyczny wygląd drewnianego 
dworca - obecnej restauracji Lokomotywa w Puszczykowie. 
Adaptacja wnętrza została przeprowadzona z wykorzystaniem 
oryginalnych elementów pierwotnego wyposażenia, co przy-
czyniło się do zachowania integralności zabytku. Podczas prac 
dokonano renowacji drewnianej konstrukcji wieży zegarowej 
oraz okien, wyremontowano kominy, instalację odgromową  
i elektryczną, a całość prac zakończyła, prowadzona w kilku 
etapach, renowacja elewacji zewnętrznej. 
Agnieszka Hahuła/Referat promocji, kultury i turystyki

W dniu 27 października br. w siedzibie Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-

znaniu została podpisana umowa o dofinansowanie Puszczy-
kowa w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszka-
nie”. Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej 
w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach miesz-
kalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wy-
mianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe. Dodatko-
wo będzie mogła być dofinansowana wymiana instalacji cen-
tralnego ogrzewania i/lub c.w.u. oraz wymiana okien i drzwi 
wejściowych. Beneficjentami końcowymi Programu mogą zo-
stać osoby posiadające tytuł prawny wynikający z prawa wła-
sności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu miesz-
kalnego.

PROGRAM „CIEPŁE MIESZKANIE”

Komunikat na temat dystrybucji jodku potasu

O terminie rozpoczęcia naboru wniosków będziemy in-
formować na stronie internetowej i poprzez serwis sms. 
Więcej informacji o Programie można uzyskać w Centrum 
EkoInfo w Willi Mimoza (ul. Poznańska 26) lub pod nr tele-
fonu: 698-900-835.

Miasto Puszczykowo opracowało plan dystrybucji preparatu 
ze stabilnym jodem. Plan ma charakter działania prewen-

cyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, 
mieszkańcy wiedzieli dokąd się udać po tabletkę z jodkiem po-
tasu i jak go zażyć.

Podejmowane obecnie działania to standardowa procedu-
ra przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek 
wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jedno-
cześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma,  
a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową 
Agencję Atomistyki. Jeśli dojdzie do zagrożenia radiacyjnego, 
będzie to komunikowane w mediach ogólnopolskich i lokal-
nych, z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów. Dys-

trybucja tabletek rozpocznie się po wydaniu stosownej decyzji 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W Puszczykowie stworzono 4 punkty dystrybucji (należy 
udać się do najbliższego):
1. Urząd Miejski w Puszczykowie ul. Podleśna 4, 
2. Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Wysoka 1, 
3. Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Kasprowicza 1, 
4 .  Ha la  widowiskowo-sportowa u l .  Podgórna  21. 

Preparat wydawany będzie WYŁĄCZNIE osobom pełnolet-
nim. W celu zapewnienia sprawnej dystrybucji prosimy, aby 
tabletki odbierała jedna osoba z danego gospodarstwa domo-
wego dla wszystkich jego członków (granica wieku do 60 roku 
życia).

► Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią 
wznowił pan comiesięczne spotkania mieszkańców z rad-
nymi. Pierwsze z nich już za nami. Jaki był jego oddźwięk?

Bezpośrednie kontakty radnych z mieszkańcami to funda-
ment pracy samorządowca. Pandemia bardzo utrudniła nam 
wszystkim życie nie tylko w aspekcie pracy radnego. Oczywi-
ście nadal można śledzić posiedzenia Rady w internecie.  
Z ogromną radością reaktywowaliśmy comiesięczne spotka-
nia radnych z mieszkańcami w bibliotece na Rynku.

► Czy biblioteka sprawdziła się jako miejsce tych spo-
tkań?

Mam głębokie przekonanie, że decyzja o przeniesieniu 
biblioteki ze „starej szkoły” na Rynek to była znakomita decy-
zja. Dzięki temu w centrum Puszczykowa mamy miejsce, któ-
re służy wszystkim mieszkańcom. Można tu wypożyczyć książ-
kę, przeczytać gazetę oraz skorzystać z dostępu do internetu. 
Przez te lata publicznej działalności w budynku na Rynku od-
były się pewnie już setki różnych wydarzeń. Dziś mamy też 
Mimozę, ale na spotkania radnych budynek na Rynku jest 
idealny.

► Jakie tematy poruszają mieszkańcy przychodzący na te 
spotkania?

Z rozmów z innymi radnymi, ale też i własnych doświad-
czeń mogę powiedzieć, że właściwie na każdy interesujący 
mieszkańców naszego miasta. Poruszane są problemy indy-
widualne, ale także zagadnienia dotyczące praktycznie każde-
go z nas. Rozmawiamy o sprawach miejskich, ale też o polity-
ce ogólnopolskiej.

► Jak po pandemii wygląda organizacja pracy Rady pod-
czas sesji i posiedzeń komisji tematycznych? Czy miesz-
kańcy mogą już bez żadnych ograniczeń w nich uczestni-
czyć?

Chociaż oficjalnie nie ma już ograniczeń związanych z pan-
demią, musimy mieć świadomość, że wirus SARS-CoV-2 wciąż 
jest groźny. Sesje i komisje odbywają się w trybie stacjonar-
nym, ale jeśli ktoś może śledzić prace za pośrednictwem in-
ternetu to zachęcam do wyboru tej formy. Transmisja online  
z sesji działa na komputerach , na smartfonach oraz na od-
biornikach TV z funkcją Smart TV. Nagrania z komisji są także 
dostępne w internecie i w dowolnym momencie można od-
słuchać przebieg dyskusji. Nagrania z sesji i komisji znajdzie-
my pod tymi adresami:  www.tiny.pl/w9bps (sesje) i www.
tiny.pl/w9bpz (komisje) lub po zeskanoweniu kodów QR 
zamieszczonych na końcu tego wywiadu. 

► Niedawno została rozwiązana komisja ochrony środowi-
ska. Co było przyczyną i która komisja przejęła tę tematykę?

Komisja Ochrony Środowiska została zlikwidowana  
z dwóch przyczyn. Po pierwsze z przewodniczenia jej zrezygno-
wał radny Piotr Płóciennik, a po drugie członkowie komisji 
uznali, że nie ma uzasadnienia dla jej samodzielnego istnienia. 
Rada zgodziła się z tym wnioskiem i sprawami ochrony przyro-

dy zajmować się będzie Komisja Spraw Społecznych i Ochrony 
Środowiska.

► Szalejąca inflacja, rosnące w zastraszającym tempie 
ceny energii, zmiany w przepisach finansowych na nieko-
rzyść samorządów zmuszają wiele miast i gmin do szukania 
oszczędności? W przypadku naszego Miasta było to cho-
ciażby wyłączenie lamp ulicznych od godz. 0:00 do 4:00. 
Czy Rada podziela konieczność oszczędzania?

Obecna sytuacja jest czymś nadzwyczajnym i wolałbym nie 
nazywać tego oszczędzaniem. Racjonalne wydatkowanie środ-
ków, czyli inaczej po poznańsku mówiąc oszczędne wydatkowa-
nie środków publicznych towarzyszy nam od samego początku. 
To, co musimy robić teraz, choćby wyłączanie oświetlenia ulicz-
nego na kilka godzin w środku nocy nazywane jest potocznie 
„oszczędzaniem”, ale to tak naprawdę radykalne ograniczanie 
wydatków.

► Rada w minionych miesiącach przychyliła się do decy-
zji o dofinansowaniu kilku projektów zdrowotnych. Mógł-
by pan powiedzieć o jakie projekty chodzi?

21 czerwca br. Rada przyjęła program polityki zdrowotnej 
pt. „Program polityki zdrowotnej dotyczący rehabilitacji lecz-
niczej dla osób po chorobie COVID-19 dla mieszkańców Miasta 
Puszczykowa na lata 2022-2025”. Z realizacją programu mamy 
nadzieję ruszyć w przyszłym roku. W sierpniu br. Miasto Pusz-
czykowo złożyło wniosek do Wielkopolskiego Oddziału Woje-
wódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu o do-
finansowanie programu. Możemy liczyć na dofinansowanie  
w kwocie nieprzekraczającej 40% środków przewidzianych na 
realizację programu.

W tym roku został również opracowany „Program polityki 
zdrowotnej wczesnego wykrywania i rehabilitacji wad wzroku 
wśród uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie 
Miasta Puszczykowa na lata 2022-2025” oraz „Program polity-
ki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita 
grubego dla Mieszkańców Miasta Puszczykowa na lata 2022-
2025”. Jednak zanim zostaną one uchwalone przez Radę Mia-
sta muszą najpierw przejść procedurę opiniowania przez Pre-
zesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

19 września br. Miasto Puszczykowo podpisało umowę na 
realizację „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności 
metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców wo-
jewództwa wielkopolskiego w latach 2022-2023”, dołączając 
tym samym do grona samorządów dofinansowujących proce-
dury zapłodnienia pozaustrojowego. W tegorocznym budżecie 
Miasta zabezpieczyliśmy na to kwotę 50.000,00 zł. Zapisy do 
programu ruszyły 23 września.

zachęcam puszczykowian do spotkań z radnymi 
Z Tomaszem Potockim, przewodniczącym Rady 
Miasta w Puszczykowie rozmawiał Bogdan  
Lewicki 

Nagrania komisji Nagrania sesji
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Do 7. edycji Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego wpłynęły 4 projekty, jeden projekt zielony  
i 3 projekty miejskie. Aktualnie trwa etap weryfikacji formalnej i merytorycznej. Lista projektów 
ocenionych negatywnie i pozytywnie zostanie opublikowana 10.11.2022 r. na stronie internetowej Miasta 
(www.puszczykowo.pl).
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W środę, 12 października burmistrz miasta Andrzej Balce-
rek zaprosił na wspólne spotkanie dyrektorów oraz na-

uczycieli puszczykowskich placówek oświatowych, by z okazji 
przypadającego w piątek Dnia Edukacji Narodowej podzięko-
wać za dotychczasowe osiągnięcia i wkład w rozwój edukacji.

Burmistrz miasta wraz z przewodniczącym Rady Miasta 
Puszczykowa Tomaszem Potockim i przewodniczącym Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu Maciejem Krzyżańskim oraz z sekre-
tarzem Maciejem Dettlaffem wręczyli nagrody za szczególne 

4 października 2022 r. obchodziliśmy  w naszej szkole Świato-
wy Dzień Zwierząt. Dzieci z klas 0-3 przyniosły na zajęcia 

swoją ulubioną maskotkę - pluszaka zwierzaka oraz przygoto-
wały ciekawostki na jego temat. Celem naszych działań było 
uświadomienie uczniom, że zwierzęta to istoty żywe, które 
mają swoje prawa i należy o nie dbać. Wszystkie potrzebują 
opieki i ochrony. Wiele gatunków zagrożonych jest wyginię-
ciem. Poza tym uwielbiamy zwierzaki i spędzamy z nimi wiele 
wolnego czasu. Zwierzęta uzdrawiają, eliminują stres, wspoma-

Dzień Edukacji Narodowej

ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT w SP nr 2

Dorota Michalska

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, doceniając rzetelność 
i profesjonalizm kadry pedagogicznej obu puszczykowskich 
placówek. Ponadto, trzem nauczycielkom zostały wręczone 
dyplomy z okazji uzyskanego awansu zawodowego.

Nauczycielom, pedagogom oraz pracownikom obsługi 
wszystkich placówek oświatowych w naszym mieście skła-
damy najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z wykonywanej 
pracy, dziękując jednocześnie za zaangażowanie, cierpli-
wość i wparcie dla dzieci i młodzieży!

gają leczenie lub rehabilitację osób z niepełnosprawnościami. 
Dzieci chętnie wypowiadały się nt. swoich ulubieńców. Wyko-
nały piękne prace plastyczne z wizerunkiem wybranego zwie-
rzątka, rozwiązywały zagadki, uzupełniały karty pracy. Przeko-
nały się również, że, aby być właścicielem  zwierząt należy być 
odpowiedzialnym i obowiązkowym. Zachęcamy wszystkie dzie-
ci i ich rodziców do odwiedzania oraz wspierania schronisk dla 
zwierząt. 

Agnieszka Hahuła/Referat promocji, kultury i turystyki

red.

red.

ulice radosna i konopnickiej na finiszu

budują ulicę Fiołkową 

Budowa ulic Radosnej i Marii Konopnickiej została niemal 
zakończona. W ostatnich dniach października ekipy Zakładu 

Robót Drogowych Krystyna Michałkowska z Rogalinka kończy-
ły prace na ul. Konopnickiej - od strony ulicy Kraszewskiego, 
natomiast roboty na ul. Radosnej zostały już zakończone.  
W ramach tej inwestycji położono kanalizację deszczową, uło-
żono chodniki. Ulica Radosna na odcinku ok. 180 m zyskała 
nową nawierzchnię, zjazdy i chodnik. Natomiast ul. Konopnic-

Budowa ulicy Fiołkowej nabiera tempa. Także ta inwestycja 
otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Wykonawcą tej inwestycji jest firma YOCAM.  W ramach tego 
zadania ulica zyska nawierzchnię z betonu asfaltowego,  
obustronne chodniki z kostki betonowej oraz zjazdy na pose-
sje. Na ul. Fiołkowej zamontowane zostaną dwa płytowe progi 
zwalniające z czerwonej kostki betonowej. W zakres robót 
wchodzi także budowa kanalizacji deszczowej. Całkowita war-
tość projektu wynosi 1 162 965 zł. Dofinansowanie wynosi 
50%  kosztów kwalifikowanych. Zakończenie inwestycji plano-
wane jest na grudzień tego roku.

kiej została zbudowana na odcinku 371 m. Także w ramach 
tego zadania położono kanalizację deszczową, wykonano zjaz-
dy i chodnik, a na końcu zaplanowano nawrotkę. Odbiór prac 
zaplanowano na listopad. Na realizację budowy ul. Radosnej, 
Puszczykowo uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowity koszt realizacji zadania wy-
nosi ok. 555 000 zł, a przyznane dofinasowanie to 50% kosz-
tów kwalifikowanych.

Ulica Radosna Ulica Marii Konopnickiej

ul. dworcowa z nowym chodnikiem 

Na ul. Dworcowej trwa budowa nowych chodników.  
Na odcinku od ul. Kasprowicza do ul. Jackowskiego chodnik 
będzie po obu stronach, natomiast od ul. Jackowskiego do 
ul. Kopernika tylko po jednej stronie. W ramach inwestycji 
wykonany zostanie remont istniejącej nawierzchni chodni-
ka, zjazdów na posesje oraz miejsc postojowych w pasie 
drogowym. Wykonawcą prac wyłonionym w postępowaniu 
jest firma KOST-BUD z Jaroszyna z ceną wykonania prac  
w wysokości ok. 857 000 zł brutto. 

red.

nowe lampy led już świecą

ul. Lodowcowa - 8 lamp

ul. Myśliwska - 7 lamp

ul. Rumiankowa 
- 8 lamp

ul. Langego  
- 5 lamp

Łączny koszt 
instalacji 

wszystkich lamp
300 841 zł

ul. Dąbrowskiego 
- 3 lampy

boczna od 
ul. Gwarnej - 4 lampy
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Spisz – niezwykła historia dzień chłopca w sp nr 1

W październiku po raz pierwszy w tym roku szkolnym  
SP nr 1 odwiedził Klub Małego Muzyka. Zaprezentował 
wszystkim dzieciom z klas 0-3 region, który graniczy ze Sło-
wacją, a nosi nazwę Spisz. Poznaliśmy mieszkańca Spisza. 
Pokazał nam strój góralski, który noszą panowie i panie. 
Mężczyzna ubiera spodnie w hafty, kamizelkę oraz kożuch, 
pod którym znajduje się pas. Kobieta ze Spiszu zakłada czer-
woną spódnicę, pod którą znajduje się biała spódnica, ma na 
sobie również kamizelkę i korale. Podczas koncertu zapro-
szeni goście zaprezentowali dzieciom taniec w parze, tań-
czony na Spiszu. Dziewczynki nauczyły się również tańca  
o nazwie kółko, tańczonego przez kobiety, a chłopcy tańca 
klepanego, który tańczą mężczyźni, w tym regionie. Dzięku-
jęmy za ciekawy i niezwykły koncert, dzięki któremu nauczy-
liśmy się czegoś nowego.

Z okazji święta wszystkich chłopaków w naszej szkole 
również świętowaliśmy, bo to oni, nasi chłopcy ci najmłodsi 
z zerówek i klas pierwszych, jak również ci najstarsi z klas 
ósmych, mieli 30 września swój dzień. Uśmiechnięci, ubrani 
w krawaty i roześmiani otrzymali od swoich koleżanek z klas 
życzenia i upominki. Dziękujemy wam chłopaki, za to że je-
steście i możemy zawsze na was liczyć.

witamy złotą, polską jesień

Od ziarenka do bochenka

Wraz z nadejściem jesieni dzieci z oddziałów przedszkol-
nych z SP nr 1 postanowiły wybrać się do lasu na jej poszu-
kiwania. Spacerując leśnymi ścieżkami obserwowały jesien-
ną, leśną przyrodę, poszukując jej oznak. Na zajęciach  
w klasach dowiedziały się także, jakie dary niesie pani jesień, 
jak nazywają się drzewa liściaste i iglaste, jakie grzyby są 
jadalne oraz jakie trujące. Podczas zajęć rozpoznawały też 
owoce i warzywa - dary jesieni poprzez smakowanie ich  
z zamkniętymi oczami, a na zajęciach plastycznych zrobiły 
ciekawe zwierzęta z przyniesionych owoców i warzyw. 

We wrześniu uczniowie z klas trzecich z Jedynki wraz  
z wychowaczyniami wybrały się do Muzeum Rolnictwa  
w Szreniawie. Podczas wycieczki mieli możliwość poznania 
tradycyjnego sposobu powstawania chleba począwszy od 
ziarenka, a na wypieczonym w tradycyjnych piecach wiej-
skim chlebie kończąc. Na zajęciach w muzeum dzieci mogły 
również samodzielnie przemielić ziarna na modelach żaren 
oraz zobaczyć jak robi się domowe przetwory. Wielką atrak-
cją było również zwiedzanie zagrody ze zwierzętami wiejski-
mi, które dzieci mogły zobaczyć oraz dowiedzieć się o nich 
wielu informacji i ciekawostek. Te miłe wspomnienia pozo-
staną z nimi bardzo długo.

Agnieszka Sibilak/Joanna Konieczna 

Agnieszka Sibilak/Joanna Konieczna 

Agnieszka Sibilak/Joanna Konieczna 

Agnieszka Sibilak/Joanna Konieczna 

pasowanie na zerówkowicza w SP nr 1 

Ślubuję uroczyście być dobrym i dzielnym zerówkowiczem, 
ślubuję dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły...” tak rozpo-

czynały  s ię  s łowa przysięgi  mówionej  przez dzieci  
z zerówek z Jedynki, które 12 października brały udział w uro-
czystości pasowania na zerówkowicza. Na uroczystość zostali 
zaproszeni goście – pani wicedyrektor Renata Kulka oraz pani 
logopeda Katarzyna Knapp-Idziak. Dzieci przygotowywały się 
do pasowania od dłuższego czasu, ćwicząc piosenki, tańce  
i tekst ślubowania. Zanim wszystkie dziewczynki i chłopcy zo-
stali prawdziwymi zerówkowiczami musieli wykonać różne 
zadania, podróżując po krainie sylab i głosek, figur i liczb, kra-
inie zagadek oraz krainie zasad. Przez wszystkie krainy dzieci 

przeszły rewelacyjnie, dlatego mogły, po pięknym zaśpiewaniu 
piosenki „Kodeks zerówkowicza”, zostać pasowane przez panią 
wicedyrektor Renatę Kulkę za pomocą specjalnej kredki na ze-
rówkowicza. Każda dziewczynka i każdy chłopiec z klasy 0a i 0b 
został oficjalnie prawdziwym zerówkowiczem. Na koniec uro-
czystości chłopcy zagrali, a dziewczynki zatańczyły do muzyki 
Batti Strauss.

Nad wszystkim czuwały i pasowanie prowadziły wycho-
wawczynie klas, które pięknie przygotowały dzieci. Każde 
dziecko otrzymało na pamiątkę dyplom oraz słodki upominek. 
Serdecznie dzieciom gratulujemy.

Adopcja serca w sp nr 2 wybory do samorządu Sp nr 2

„Jesteśmy maleńką kroplą w wielkim oceanie nędzy  
i cierpienia, ale jeżeli nie byłoby tej kropli, to ludzkie cierpie-
nie i nędza byłyby jeszcze większe...” - św. Matka Teresa.

   W 2008 roku nawiązaliśmy współpracę z Ruchem Ma-
itri i zostaliśmy rodzicami adopcyjnymi Diany z Buraniru. 
Dzięki zaangażowaniu społeczności uczniowskiej SP nr 2 
nasza podopieczna uzyskała w tym roku promocję  
do 13 klasy liceum. Nasza pomoc pozwala dziewczynce nie 
tylko na dalszą naukę. Pomogliśmy również w wyposażeniu 
domu dziewczynki w niezbędne sprzęty, zakupiliśmy pole, 
wyprawkę do podjęcia nauki w liceum, sfinansowaliśmy 
również leczenie oczu oraz zakup okularów.

   Serdecznie dziękuję dyrekcji szkoły, nauczycielom, 
wszystkim uczniom i ich rodzicom za współpracę.

Corocznie w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie  
odbywają się wybory do Samorządu Uczniowskiego klas 4-8. 
To doskonała lekcja demokracji dla uczniów. Każdorazowo 
wybory poprzedzone są przedstawieniem komisarzy wybor-
czych, ogłoszeniem ordynacji wyborczej, tworzeniem komi-
tetów poparcia, pełną kampanią wyborczą oraz ciszą wybor-
czą. W dniu wyborów uczniowie mają prawo głosować na 
wybranych przez siebie kandydatów w lokalu wyborczym, 
czynnym na każdej przerwie. Warunkiem głosowania jest 
posiadanie legitymacji szkolnej naszej szkoły. Tak było  
i w tym roku. Wybory odbyły się 29 września. Przewodniczą-
cą SU została Zuzanna Siejek z klasy 8, a zastępcą Andrzej 
Ciszek z klasy 4. 

koordynator Maria Tomalak   Beata Durczewska   

Agnieszka Sibilak/Joanna Konieczna 
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wiedzą jak dbać o zęby wybierali samorząd

W dwójce zbierali żywność śmieci mniej, przyrodzie lżej

Jak poprawnie myć zęby? Jakich błędów unikać w co-
dziennej higienie jamy ustnej? Na te i inne pytania mogliśmy 
uzyskać odpowiedź podczas zajęć profilaktycznych, które 
zostały przeprowadzone w SP nr 1 w klasach 0-8.  Wszyscy 
mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach profilaktycz-
nych, prowadzonych przez Bartłomieja Pańczyka – dentystę, 
który w towarzystwie Stefana-sztucznej szczęki, takie zaję-
cia realizował. Opowiadał między innymi o tym, jak prawi-
dłowo myć  zęby oraz zaprezentował odpowiednie metody 
tej czynności. Dzieci mogły również obejrzeć film edukacyj-
ny, związany z tematyką zajęć. Chętni uczniowie mogli 
uczestniczyć wraz ze Stefanem, w prezentacji  zdobytej  
wiedzy.   

W październiku w SP nr 1 odbyły się wybory do samorzą-
du szkolnego. Spośród wytypowanych dwojga uczniów  
z klasy, każdy miał okazję oddać głos na jednego z nich.  
W ten sposób został wybrany jeden przedstawiciel do samo-
rządu szkolnego z każdej z klas. 

Serdecznie wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy 
sukcesów w pracy na rzecz szkoły. 

16 października przypada międzynarodowy Dzień Walki 
z Głodem. Jak co roku,  SP nr 2 we współpracy z PCK przy-
gotowała zbiórkę żywności. Jak zwykle, uczniowie i ich Ro-
dzice byli niezawodni. Okazali życzliwość i serce bezdom-
nym i pozostającym w ubóstwie i przyłączyli się do akcji, 
przynosząc konserwy, słodycze i inne potrzebne produkty 
spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia.

8 października, po raz czwarty członkowie Rady Rodzi-
ców SP 2 oraz uczniowie tej szkoły spotkali się, by posprzą-
tać „kawałek lasu”, pod hasłem, które w tym roku brzmiało: 
„Śmieci mniej, przyrodzie lżej”. Nasz park przywitał nas prze-
pięknymi kolorami polskiej złotej jesieni i … niestety sporą 
ilością śmieci. Czasami bardzo zaskakującymi jak lampa ulicz-
na. Po spacerze, zgodnie z tradycją, spotkaliśmy się przy 
ognisku, gdzie na wszystkich czekały pianki i kiełbaski oraz 
przepyszny placek drożdżowy oraz sernik.

Dziękujemy Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu, 
szczególnie pani Beacie Lis za wsparcie. Worki ze śmieciami 
zostały złożone przy głównych alejach, zgodnie z wcześniej-
szymi ustaleniami.

wycieczka do konstantynowa

dzień gier planszowych 

Korzystając z pięknej jesiennej pogody klasa 3b ze SP  
nr 1 wraz z wychowawczynią Beatą Markowską pojechała na 
wycieczkę do Nadleśnictwa w Konstantynowie. Spotkali się 
tam z leśnikiem, który podczas spaceru opowiadał uczniom 
o warstwach lasu. Po spacerze zorganizowane zostało ogni-
sko, przy którym dzieci zjadły pyszne kiełbaski. W drodze 
powrotnej uczniowie odwiedzili zaprzyjaźnioną stajnię,  
w której spędzili miło czas.

„Cała Polska Gra w Planszówki” było to hasło pierwszej 
edycji Dnia Gier Planszowych, która odbyła się 10 paździer-
nika 2020 roku. W SP nr 1 kolejny rok obchodzimy ten dzień 
grając w planszówki przyniesione przez dzieci z domów.  
W tym roku nie trwał on jeden dzień, a cały tydzień. Wów-
czas uczniowie z 1-3 klas grali w swoje ulubione gry planszo-
we, które zabrali do szkoły, takie jak: „Chińczyk”, „Uno”, 
„Monopoly”, „Grzybobranie”, „Milionerzy”, „Warcaby” i jesz-
cze wiele innych. Mieli okazję przypomnieć sobie zasady 
fair-play oraz zdrowej rywalizacji. Był to bardzo radosny 
czas, spędzony na wspaniałej zabawie.

Agnieszka Sibilak/Joanna Konieczna 

Agnieszka Sibilak/Joanna Konieczna 

Agnieszka Sibilak/Joanna Konieczna 

Agnieszka Sibilak/Joanna Konieczna 

Anna Lewandowska

Rada Rodziców SP 2

uroczyste pasowanie u „leśnych przyjaciół”

Dzień 19 października na długo pozostanie w pamięci naj-
młodszych dzieci z Przedszkola Nr 3 „Leśni Przyjaciele” 

oraz ich rodziców. Tradycyjnie już w październiku odbywa się 
pasowanie na przedszkolaka. W spotkaniu  brały  udział  dzieci  
z grupy Sarenki i Wiewióreczki oraz ich rodzice. Podczas uro-

czystości przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności 
recytując wierszyki, śpiewając piosenki i tańcząc - pokazały,  
że dużo już potrafią.  Był to ich pierwszy występ dla publiczno-
ści, ale świetnie poradziły sobie z tremą. Następnie odbyło się 
pasowanie – pani dyrektor czarodziejskim maczkiem przyjęła 
dzieci do społeczności przedszkolnej. Na pamiątkę tego waż-
nego wydarzenia każdy otrzymał dyplom oraz ślicznego plu-
szowego misia. Po części oficjalnej dzieci wraz z przybyłymi 
gośćmi udały się na wspólne biesiadowanie - panie kucharki 
przygotowały pyszne pyry z gzikiem i babeczki, a rodzice wspa-
niałe wypieki. Wszystkim podobała się zabawa, a u niejednej 
mamy zakręciła się łezka w oku...

Kamila Serchan
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25 września br. odbyły się w Puszczykowie dwie 
sportowe imprezy: Olimpiada Przedszkolaka 

oraz „Supersi na Orlikach”. 
Na boisku Orlik przy hali widowiskowo-sportowej przedszkola-

ków o godz. 10 przywitały klauny Andzia i Dziczek, które zorganizo-
wały aktywną wyprawę do królestwa królowej Andzi. Po wielu przy-
godach – sadzeniu kwiatów, zbieraniu jajeczek, wywoływaniu desz-
czu i pokonywaniu tunelu, dzieci zostały zaproszone do konkurencji 
sportowych, zorganizowanych przez trenerów z Akademii Reissa. 
Dla małych sportowców przygotowano zdrowe owocowe przekąski, 
a na finał każdy maluch otrzymał gwiazdkowy medal.

O godz. 11:30 rozpoczęła się impreza sportowa dla starszych 
dzieci, mająca na celu zaprezentowanie działających na terenie Mia-
sta organizacji, które mają w ofercie zajęcia sportowe. We współ-

pracy z Fundacją Impilo, która otrzymała na tę imprezę dofinanso-
wanie z Ministerstwa Sportu – zaprosiliśmy dzieci do zapoznania się 
z różnymi formami aktywności sportowych, w których mogą uczest-
niczyć. Były z nami: Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe (bad-
minton), Klub Karate Samuraj, MKS Juvenia Puszczykowo (lekkoatle-
tyka), Akademia Reissa (piłka nożna), Akronika (gimnastyka, akroba-
tyka, taniec), Ośrodek Impuls (ćwiczenia siłowe), Chain Reaction 
Disc Golf Club, KP Las Puszczykowo. Dla dzieci, biorących udział  
w aktywnościach czekały nagrody i zdrowy poczęstunek.  Dziękuje-
my wszystkim małym sportowcom za udział, zaś organizacjom za 
fantastyczną współpracę. Mamy nadzieję na kolejne takie – wspólne 
imprezy.  

Joanna Hejnowicz/gł. specjalista ds. sportu

sportowo dla dzieci 
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Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego Akademii Senio-
ra w Puszczykowie odbyła się 1 października. Na scenie 

wystąpił wspaniały duet pięknych głosów Ilony Krzywickiej oraz 
Voytka Soko-Sokolnickiego. Koncert poprowadził Piotr Niewie-
dział, znany pianista i konferansjer. Artyści przenieśli nas  
w romantyczny świat operetki, pełen emocji, pasji, akcji. Pu-
bliczność doceniła występ „Zabierz mnie dziś do operetki” 
gromkimi brawami. Czas inauguracji i ponownego spotkania 
po okresie wakacji był też okazją do podjęcia ważnej rozmowy 
na temat bezpieczeństwa seniorów w sieci.  Za tę część nasze-

W październiku zapraszaliśmy na występ Teatru Blaszany 
Bębenek, którego aktorzy zagrali dla najmłodszej pu-

bliczności “Piracką Wyspę Skarbów”. Prosto z portu wyruszyli-
śmy na otwarte morze pełne przygód i zasadzek. W czasie po-
szukiwania Wyspy Skarbów musieliśmy uważać na złowrogiego 
pirata czyhającego na sympatyczną Ginę i Kapitana. Finalnie 
skarb został odnaleziony, a niebezpieczeństwo zażegnane. 
Ach, co to były za emocje! Jeśli nadal czujecie niedosyt lub nie 
mogliście być z nami - zapraszamy na kolejny spektakl - 23 listo-
pada o  godzinie 17.00 wystąpi dla nas Teatr Krokodyl i zagra 
“Legendę poznańskich koziołków”. Wydarzenie odbędzie się  
w sali konferencyjnej hali widowiskowo - sportowej w Puszczy-
kowie (wejście od ul. Poznańskiej). Bilety wstępu w cenie 10 zł 
od osoby dostępne będą od 5 listopada 2022r. w naszej biblio-
tece ul. Rynek 15 w godzinach pracy biblioteki. Zapraszamy !

                                                                        BMCAK

Jako, że 11 listopada zbliża się wielkimi krokami, najmłodsi 
poznają historię naszego regionu. Warsztaty dotyczące Le-

gendy o św. Marcinie i jego rogalach cieszą się dużym powo-
dzeniem! Mali czeladnicy cukierniczy mają okazję zaprojekto-
wać własnego rogala, dowiedzieć się jak to się stało, że Rzymia-
nin jest tak popularny w Poznaniu, a także dlaczego rogal ma 
akurat taki, a nie inny kształt. 

Starsze klasy również znajdą w bibliotece coś dla siebie. 
Podczas warsztatów zapoznają się dokładniej z lekturą A. Ka-
mińskiego „Kamienie na szaniec”. Uczniowie mają okazję do-
kładnie poznać bohaterów powieści, zastanowić się nad tym 
jakimi wartościami się kierowali, co było dla nich ważne. Pozna-
ją też pojęcia małego sabotażu i dywersji. Pewne wyzwanie 
stanowi odszyfrowanie tajemnej wiadomości… 

                                                     BMCAK

W sobotę 15 października odbył się ostatni w 2022 roku 
Pchli Targ. Na ryneczku przed Biblioteką już od 10:00 

czekały stoiska pełne przeróżnych skarbów z drugiej ręki. Była 
to okazja, by za dobrą cenę wzbogacić się o coś do ubrania, 
gotowania, czytania, upiększenia domu czy mieszkania. Nie 
zabrakło też stoisk z rękodziełem - na nich mogliśmy znaleźć 
puchowe ocieplacze pod drzwi i okna, stroiki, poduszki oraz 
piękne akwarele i makatki. Była to okazja do rozmów i wymiany 
uwag na temat wydarzenia. Zmiany na pewno zauważą Pań-
stwo podczas kolejnych Pchlich Targów na wiosnę 2023 r. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami. 

Do zobaczenia za kilka miesięcy. 

                                                                                                                                                BMCAK

W puszczykowskiej Willi Mimoza zagościła w październiku 
wyjątkowa wystawa pana Jana Wojciecha Malika - nie-

zwykłego. artysty malarza i poety. Artysta urodził się w 1951 
roku w Poznaniu. Studiował w latach 1969-1975 w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu w pracowni 
prof. T. Brzozowskiego i prof. St. Teisseyre’a. Swoje prace pre-
zentował na ponad 100 wystawach w kraju i za granicą. Otrzy-
mał nagrody w ogólnopolskich konkursach plastycznych, m. in.: 
IV Ogólnopolskim Konkursie Malarskim na Obraz im. J. Spy-
chalskiego oraz w VIII, XII i XIII edycji tego Konkursu.

W roku 1986 był laureatem XIII Festiwalu Polskiego Malar-
stwa w Szczecinie. Dwa lata później zdobył Srebrny Medal  
na II Międzynarodowym Biennale Sztuki Europa-Azja w Anka-
rze. Obrazy artysty to pełne ekspresji dzieła, na których w hip-
notyzującym błękicie wirują ciała tancerzy. Ruchem uchwyco-
nym na obrazach opowiada o emocjach, które często trudno 

Inauguracja akademii seniora Spotkania z teatrem dla dzieci

W Bibliotece Miejskiej dużo się dzieje!

Ostatni w tym roku Pchli Targ

wernisaż malarstwa i poezji Jana W. MAlika 

go spotkania serdecznie dziękujemy panu Arkadiuszowi Nitce 
z Komisariatu Policji w Puszczykowie. Wieczór uświetniła nam 
piękna, nostalgiczna wystawa fotografii, przygotowana przez 
uczestników warsztatów fotograficznych, prowadzonych  
w ramach Akademii Seniora przez pani Barbarę Kramek-Matu-
szak.  Mamy nadzieję, że tak ciekawe spotkanie zapoczątkuje 
równie ciekawy rok Akademii. Naszym studentom i student-
kom życzymy sukcesów i przyjemności czerpanej z dbania  
o rozwój, zdrowie i dobre relacje.             

wyrazić inaczej. Wernisaż wystawy był również okazją do zapo-
znania się z poezją pana Malika. Wydarzenie otworzyły swoim 
pokazem tanecznym uczennice pani Margot Lampy-Słabosz. 
Artyzm występu doskonale wpasował się w klimat wystawy. 
Dziękujemy Pani Margot Lampie-Słabosz oraz Ani, Gabrysi, Lau-
rze, Bernadecie i Wiktorii.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do Willi Mimoza,  
ul. Poznańska 26, wystawa potrwa do 30 listopada.  
                                                        BMCAK

To już druga edycja kursów języka polskiego dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy, organizowanych przez Powiat 
Poznański. Zajęcia odbywają się w godzinach południowych, we wtorki i czwartki w Willi Mimoza Puszczykowo 
(ulica Poznańska 26). 

BMCAK 
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NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA OSÓB Z UKRAINY W WILLI MIMOZA
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W sobotę, 1 października 2022 r., pod hasłem „To się musi 
powieść”, odbyła się VIII edycja ogólnopolskiej akcji Noc 

Bibliotek. Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz po raz VIII  
włączyła się w to wydarzenie, zachęcające do czytania i podkre-
ślające wielką moc literatury. Puszczykowska Noc Bibliotek 
rozpoczęła się od warsztatów dla młodszych i starszych. Przy 
zaczarowanym stoliczku bibliotecznych elfów powstały bajko-
we zakładki, kolorowe makijaże i  błyszczące tatuaże. Po warsz-
tatach dzieci obejrzały film pod tytułem „Biuro detektywistycz-
ne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica” w reżyserii Josephine 
Bornebusch. Seans cieszył się dużym zainteresowaniem wśród 
miłośników książkowej serii.  

puszczykowska noc bibliotek 

W ramach VIII Nocy Bibliotek odbyło się kameralne spotka-
nie autorskie z Arletą Tylewicz autorką książek „Szczęście do 
poprawki” i „Kołyskanka dla Ady” oraz Malwiną A. Tylewicz au-
torką książki  ŚMIERĆ NAD JEZIOREM.  Książki Pań z dedykacją 
dla czytelników są dostępne w naszej wypożyczalni. Przez cały 
czas trwania akcji można było wypożyczyć tajemniczo zapako-
waną książkę oraz skorzystać z abolicji.

Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznej Nocy Biblio-
tek. W VIII edycji pod hasłem „To się musi powieść” wzięło udział 
prawie 1500 bibliotek, co daje dziesiątki tysięcy odwiedzających 
czytelników i czytelniczek podczas lokalnych wydarzeń. 

BMCAK 
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14 października odbyła się III Olimpiada Seniorów Powiatu 
Poznańskiego organizowana przez Uniwersytet Luboń-

ski Trzeciego Wieku.  Licznie reprezentowane Gminy Powiatu 
brały udział w różnych konkurencjach np.: ciepnięcie moherem, 
śwignięcie w dychę, slalom z jajem, gwóźdź olimpady, bez-
pieczny senior, wieża z puszek, największy powiat w Polsce, 
rzut do kosza, strażackie kręgle, bieg z książką na głowie na 
czas... Nazwy wesołe, konkurencje nie takie łatwe. Była rów-
nież „rehabilitacja ruchowa” na parkiecie,  przy muzyce.

Puszczykowo reprezentowane między innymi przez Radną 
Powiatu Marzenę Fiedler oraz czworo Radnych-Seniorów wy-
walczyło 2 puchary.  I miejsce w „strażackich kręglach” (rozwi-
nięcie węża strażackiego i strącenie nim największej liczby  

kręgli) Radna Maria Michałowska. II miejsce w „śwignięciu  
w dychę” (rzut lotką w tarczę) radny Piotr Guziałek.

Jak sama nazwa wskazuje, Olimpiada to rywalizacja spor-
towa. Był również czas na rozmowy i wymianę doświadczeń na 
temat aktywności seniorów w życiu gmin. Po liczbie reprezen-
tantów poszczególnych gmin można sądzić, że Powiat Poznań-
ski w tym zakresie przoduje.

Za wspaniałą organizację należy podziękować Uniwersyte-
towi Trzeciego Wieku w Luboniu i wsparcie Powiatowi Poznań-
skiemu.

Mamy nadzieję , że drobne sukcesy Puszczykowian zachęcą 
mieszkańców do liczniejszego uczestnictwa w kolejnej Olim-
piadzie w przyszłym roku.  

                                               Maria Michałowska

III olimpiada seniorów powiatu poznańskiego 

Viva! wielkopolski senior dla puszczykowianki

Pani Elżbieta Głembalska z puszczykowskiego Oddziału Rejo-
nowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-

dów została laureatką konkursu Viva! Wielkopolski Senior edy-
cja 2022 – Wielkopolska Otwarta na Osoby Starsze, zorganizo-
wanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Pani Elżbieta w 2018 roku została wybrana w skład Zarządu 
Oddziału Rejonowego PZERiI w Puszczykowie, w którym działa 
na zasadzie wolontariatu. Objęła funkcję przewodniczącej ko-
misji kultury i organizacji wolnego czasu. Pani Elżbieta jest mię-
dzy innymi odpowiedzialna za organizację wyjazdów rehabili-
tacyjnych dla puszczykowskich Seniorów w okresie letnim,  
a także za organizację wyjazdów turystycznych, krajoznaw-
czych oraz wyjazdów do kina czy teatru.

Jej działalność w ramach lokalnego oddziału PZERiI została 
doceniona przez Seniorów, a także Zarząd puszczykowskiego 
Związku. Wniosek wraz z uzasadnieniem złożyło Miasto Pusz-

czykowo. Panią Elżbietę doceniono za jej działalność i dokona-
nia na rzecz osób starszych. Gratulujemy wyróżnienia!

Agnieszka Hahuła/Referat promocji, kultury i turystyki

SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU 
W WARSZTATACH PROFILATYCZNO-EDUKACYJNYCH

ZDROWY SENIOR
W CZASIE WARSZTATÓW

Patronat merytoryczny: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu

DR N. MED. JOANNA RYBACKA-MOSSAKOWSKA 
wprowadzi nas w tematykę:
   ● udarów mózgu, 
   ● neurologicznych powikłań po chorobie COVID - 19.

ANNA ZIÓŁKOWSKA I ANNA MARIA MAJCHRZYCKA
opowiedzą o:
   ● zaburzeniach neuropoznawczych, 
   ● depresji i zaburzeniach nastroju.

SPOTKAJMY SIĘ 25.11.2022 W GODZINACH 9:00 - 11:30
WILLA „MIMOZA” - CENTRUM ANIMACJI KULTURY PUSZCZYKOWO, UL. POZNAŃSKA 26

ZAPISY: (61) 8 983 720

Dla uczestników przewidziany jest drobny poczęstunek

PARTNERZY 
ZADANIA
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Sąd IV Wydziału Karnego Odwoławczego w Poznaniu po 
apelacji wniesionej przez prokuratora i obrońców Woj-

ciecha Grabosza i Wojciecha Hahuły, strażników miejskich 
z Puszczykowa, uniewinnił ich od popełnienia przypisa-
nego im czynu, czyli znęcania się na dzikiem podczas in-
terwencji, do której zostali wezwani. 

Chodzi o zdarzenie z 27 września 2018 r., kiedy to strażni-
cy odebrali telefon od mieszkanki Puszczykowa, która infor-
mowała, iż na jej działce przy ul. Gołębiej znajduje się dzik. 
Było to już kolejne zgłoszenie z ostatnich dni z tego rejonu. 
Zaniepokojona mieszkanka prosiła o interwencję. Straż Miej-
ska udała się na ulicę Gołębią. Strażnicy próbowali zatrzymać 
dzika, by nie dopuścić do jego niekontrolowanego przemiesz-
czania się do czasu, kiedy na miejsce dotrze osoba z upraw-
nieniami do odstrzału. Przypominamy, że w tym czasie  
w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń i zgod-
nie z pismem Ministra Środowiska nr DL-III.670.9.2017.RN nie 
wolno było funkcjonariuszom Straży Miejskiej przewozić zwie-
rzęcia. W ówczesnym stanie prawnym jedynym rozwiązaniem 
było przeprowadzenie bezpiecznego odstrzału (Echo Puszczy-
kowa nr 316 z października 2018 r.). Po zastrzeleniu dzika 
sprawa przetoczyła się szerokim echem w mediach. Strażni-
kom zarzucano znęcanie się nad dzikiem. Prokuratura wszczę-
ła śledztwo na wniosek Fundacji Mondo Cane, jednak nie 
dopatrzono się wówczas złamania prawa. Zażalenie na tę 
decyzję złożył mecenas Mateusz Łątkowski.

W pierwszej instancji strażnicy zostali skazani. Po czterech 
latach Sąd odwoławczy uniewinnił ich jednak od zarzucanych 
czynów, czyli tego, że działali z bezpośrednim zamiarem znę-
cania się nad zwierzęciem, a ich działalnia nosiły znamiona 
złośliwości. 

Jak czytamy w uzasadnieniu uniewinnienia „prawidłowa 
analiza zgromadzonego materiału dowodowego musiała pro-
wadzić do wniosku, że ich zachowanie nie stanowiło złośliwe-
go straszenia lub drażnienia zwierzęcia. W pierwszej kolejno-
ści wskazać należy, że oskarżeni wykonując czynności wzglę-
dem dzika byli w trakcie wykonywania czynności służbowych 
i to podjętymi nie z urzędu, a na wezwanie jednej z mieszka-
nek Puszczykowa, która wskazała, iż dzik zaplątał się w siatkę 
bramki do gry w piłkę nożną, znajdującą się w jej ogrodzie. 
Nie było więc tak, jak próbował przekonywać sąd pełnomoc-
nik oskarżyciela posiłkowego, że dzik nie był w żaden sposób 
agresywny i nie zagrażał mieszkańcom, którzy są przyzwycza-
jeni do obecności zwierząt w przestrzeni miejskiej, w związku 
z czym nie było w ogóle powodu do wezwania Straży Miej-
skiej. W uzasadnieniu wyroku sędziowie podnieśli też, że  
w toku postępowania pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego 

sam podważył swój tok rozumowania, ukazując jak na dłoni 
jego wewnętrzną sprzeczność, zadając świadkowi, która jako 
pierwsza zadzwoniła do Straży Miejskiej w sprawie dzika, py-
tanie czy według niej poza jej posesją dzik był agresywny,  
z czego wynika, że na owej posesji istotnie był on agresywny, 
a zatem interwencja oskarżonych była w pełni uzasadniona. 

Nie ma także mowy o złośliwości i straszeniu czy drażnie-
niu dzika. Kluczowy dowód w sprawie, czyli nagranie z auta 
służbowego wskazuje, że strażnicy usiłowali jedynie zagonić 
dzika w ustronne miejsce, z którego nie zagrażałby on miesz-
kańcom Puszczykowa. 

Nieprawdą jest więc, że dociskali dzika do płotu, wręcz 
przeciwnie, kiedy na nagraniu dzik chce pokonać przestrzeń 
między płotem, a autem czekają, aż bezpiecznie opuści prze-
strzeń w pobliżu kół pojazdu 

Strażnicy nie oślepiali też dzika światłami, ponieważ poru-
szając się autem (zgodnie z przepisami o ruchu drogowym) 
musieli mieć włączone światła mijania, a biorąc pod uwagę, 
że interwencja miała miejsce w jasny dzień światła auta nie 
mogły więc oślepić dzika. Nie można też mówić o dręczeniu 
dzika światłami „alarmowego koguta” na dachu auta, bo te 
światła też musiały być włączone podczas interwencji. Ponad-
to są one zamontowane na dachu, nie było więc fizycznej 
możliwości, żeby w jakikolwiek sposób oślepiły zwierzę czy 
wyrządzały mu jakikolwiek dyskomfort (należy mieć na wzglę-
dzie wysokość, na której zamontowane są światła, wysokość 
dzika oraz jego brak zdolności podniesienia głowy przesadnie 
do góry, jak również fakt, iż oślepienia dzika zanegowali także 
przesłuchani świadkowie). 

Strażnicy nie płoszyli też zwierzęcia krzykami czy klakso-
nem, bowiem jak wynika z zebranego materiału dowodowe-
go krzyki wydawali jedynie okoliczni mieszkańcy, przy czym 
pojawiły się one dopiero po oddaniu strzału przez upoważnio-
ną do tego osobę wezwaną na interwencję (w innym postę-
powaniu z lipca 2022 r. też została uniewinniona przez Sąd 
Odwoławczy w Poznaniu od zarzucanego mu nielegalnego 
odstrzału dzika (art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt).

Co więcej, Sąd Okręgowy dostrzega także, że w przypad-
ku braku reakcji na zgłoszenie dotyczące dzika i ewentualne-
go spowodowania szkód lub obrażeń ciała u osób postron-
nych,  skutkowałoby to możliwością pociągnięcia strażników 
do odpowiedzialności karnej za brak reakcji. 

Twierdzenie oskarżyciela posiłkowego, że dzik opuściłby 
zamieszkały teren jest tylko niczym nie popartą hipotezą, 
wręcz stojącą w sprzeczności z licznymi doniesieniami o ata-
kowaniu ludzi przez dziki.

strażnicy miejscy z puszczykowa uniewinnieni ważne telefony

nie dokarmiajmy dzików 

Na terenie naszego miasta możemy spotkać dziki, które 
migrują w poszukiwaniu pożywienia. Co więcej w 

ostatnim czasie zauważalny jest wzrost populacji tych 
zwierząt. Jednocześnie do Straży Miejskiej docierają in-
formacje, że w Puszczykowie wciąż są osoby, które dokar-
miają dziki. 

Dlatego pamiętajmy, by:
►odpady żywnościowe wyrzucać w miejscu do tego przezna-
czonym;
►utrzymywać czystość i porządek na posesjach poprzez zbie-
ranie spadających owoców, przechowywać pojemniki na od-
pady w zamkniętych wiatach lub pomieszczeniach, nie pozo-
stawiać worków ze śmieciami obok kubłów;

► sprawdzić i ewentualnie naprawić ogrodzenie wokół posesji, 
aby zmniejszyć możliwość wejścia dzika na posesję;
► pojemniki na poszczególne frakcje odpadów wystawiać je-
dynie w dniu ich zbiórki;
► wyprowadzać na spacer psy bezwzględnie zapięte na smy-
czy, szczególnie w terenie leśnym.
Jeśli spotkasz dzika:
► nie krzycz, nie wykonuj gwałtownych ruchów i nie próbuj go 
przegonić;
►wycofaj się bardzo spokojnie, nie robiąc wokół siebie hałasu;
►nie podchodź do dzika, nie dokarmiaj, nie głaszcz.

Dariusz Borowski 
Komendant Straży Miejskiej  

URZĄD MIEJSKI
ul. Podleśna 4
62-040 Puszczykowo
tel./fax (61) 898 37 00
e-mail: um@puszczykowo.pl
www.puszczykowo.pl/
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:30-15:30

CENTRUM EKOINFO 
ul. Poznańska 26,
tel. (61) 633 62 83
e-mail: ekoinfo@puszczykowo.pl

BIBLIOTEKA MIEJSKA 
W PUSZCZYKOWIE 

IM. MAŁGORZATY MUSIEROWICZ 
CENTRUM ANIMACJI KULTURY

ul. Rynek 15,
tel. (61) 819 46 49
e-mail: biblioteka@puszczykowo.pl
www.biblioteka.iq.pl

WILLA MIMOZA
CENTRUM ANIMACJI KULTURY

ul. Poznańska 26
tel. 668 857 921

MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Wysoka 1
tel.: (61) 819 46 48, (61) 898 33 35,
         603  436  087
www.mops.puszczykowo.pl
e-mail: mops@puszczykowo.pl
Ośrodek czynny:
poniedziałek: 8:00-16:00,
wtorek–piątek: 7:30-15:30.

POCZTA POLSKA 
ul. Dworcowa 47, 
tel. 887 854 126
Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:00-20:00, 
wtorek-piątek 9:00-18:00.

 FILIA URZĘDU POCZTOWEGO 
ul. Nowe Osiedle 22, 
tel. 887 853 859
Godziny urzędowania:
poniedziałek 13:00-20:00, 
wtorek - środa 12:00-18.30,   
czwartek-piątek 9:00-16:00.;

POLICJA
ul. Poznańska 74, 
Telefon: 47 7713020 lub 572 904 094
dyzurny.puszczykowo@po.policja.gov.pl
Komendant pełni dyżur w każdy ponie-
działek w godz. 15.30-17.30

STRAŻ MIEJSKA
ul. Poznańska 1
tel. 61 819 40 11; fax 61 898 37 00
e-mail: straz.miejska@puszczykowo.pl
dyżurny telefon do SM - 692 458 534

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
ul. Zacisze 3
e-mail: osp.puszczykowo@gmail.com
tel. 998

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO

tel. kom. 602 444 900 
(czynny całodobowo)

APTEKA W STARYM DOMU
ul. Dworcowa 22
tel. (61) 819 40 28, 601 314 798
czynna: pon. - sobota 8:00-21:00
niedziela 9:00-14:00

APTEKA ALCHEMIA
ul. Kościelna 7
tel. (61) 813 30 04
czynna: pon. - piątek 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 16:00

APTEKA CENTRALNA
 (W SKLEPIE SPOŁEM)

ul. Poznańska 75
tel. 511 935 584
czynna: pon. - piątek 8:00–20:00
sobota 8:00–15:00

APTEKA DLA CIEBIE
ul. Kraszewskiego 11
tel. (61) 8 98 42 39
czynna: pon. - piątek 8:00-21:00
sobota 9:00-14:00

APTEKA ŚW. KAMILA 
ul. Poznańska 56
tel. (61) 813 37 87
czynna: pon. - sobota 8:00–20:00
niedziela 11:00–18:00

MEDICOR SP. Z O. O.
ul. Kraszewskiego 11
www.medicor-puszczykowo.pl
e-mail: biuro_medicor@interia.pl
Rejestracja Ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna
tel. 61 102 14 60
Rejestracja stomatologia
tel. 61 898 42 28
lekarz rodzinny – biuro
tel. 61 813 32 19
Rejestracja lekarz rodzinny
tel. 61 813 32 03; 512 012 706
tel. 531 733 922 (poradnia dziecięca)
doraźna pomoc wieczorowa 
tel. 61 898 42 40

POZMED PRZYCHODNIA
LEKARZA RODZINNEGO

ul. Poznańska 36
tel. 61 830 13 82; 509 751 311
e-mail: pozmed.puszczykowo@gmail.
com
 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ MARIA STEMPNIAK

ul. Szpitalna 6
tel. 61 898 58 49
tel. 508 107 949
e-mail:maria.stempniak@wp.pl

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ

„SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. 
PROF. STEFANA TYTUSA DĄBROW-

SKIEGO” SP. Z O.O.
ul. Kraszewskiego 11
www.szpitalwpuszczykowie.com.pl
kontakt telefoniczny:
Informacja – tel. (61) 89 84 000
Biuro Zarządu – tel. (61) 89 84 003
Biuro Przyjęć Planowych
Rejestracja – tel. (61) 89 84 064

TELEFONY 
ALARMOWE

112 - Centrum Powiadamiania 
           Ratunkowego
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Państwowa Straż 
           Pożarna
997 - Policja
996 - Centrum
          Antyterrorystyczne 
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne   

WYDAWCA: URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE; ADRES REDAKCJI: UL. PODLEŚNA 4. Tel. 61 813 32 25, 61 898 37 00, e-mail: um@puszczykowo.pl;  www.puszczykowo.pl;
    REDAKTOR NACZELNY: BOGDAN LEWICKI, echo@puszczykowo.pl; ISSN: 1231-8493; WSPÓŁPRACA: MACIEJ DETTLAFF, AGNIESZKA GŁOWACKA-BARTKOWIAK. AGNIESZKA HAHUŁA,      
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kronika straży miejskiej 

Dariusz Borowski 
Komendant Straży Miejskiej  

Od 17 września wprowadzone zostały zmiany w przepisach 
obowiązujących kierowców. Zmiany dotyczą m.in. złama-

nia przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego 
wykroczenia. Mandat drogowy będzie w tym przypadku dwu-
krotnie wyższy. Wykroczenia, które podlegać będą „recydy-
wie” to: przekroczenie dopuszczalnej prędkości (powyżej  
31 km/h), nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niewłaści-
we wyprzedzanie i wjechanie na przejazd kolejowy po opusz-
czeniu zapór lub zapaleniu się czerwonego światła. Zmieniają 
się także ilości punktów karnych nakładanych przez służby za 
poszczególne wykroczenia w ruchu drogowym.

Zmiany wprowadzają do katalogu wykroczeń maksymalną 
karę 15 punktów za najcięższe wykroczenia drogowe. Doty-
czą one w szczególności kierowców, którzy drastycznie prze-
kraczają prędkość i jeżdżą pod wpływem alkoholu.

Dużo kontrowersji wzbudzały informacje w świetle, których 
nowelizacja przepisów miała zabraniać parkowania na chodni-
kach. Kwestię tę reguluje art. 47 ust. 1 ustawy „Prawo o ruchu 
drogowym”. Stanowią one wyraźnie, że zatrzymanie pojazdu 
na chodniku jest możliwe, ale pod warunkami, które w zasadzie 
nie zmieniły się w stosunku do poprzednich przepisów. 

1) parkowanie jest dozwolone, ale wyłącznie w sytuacji, 
gdy dla pieszych wciąż pozostanie przestrzeń o szerokości co 
najmniej 1,5 metra.

Przepis zaznacza jednak, że takie parkowanie jest możli-
we, o ile nie utrudnia ruchu pieszym. Oznacza to, że nawet 
jeśli zostawimy ustawowe 1,5 metra dla pieszych, ale posta-
wimy auto np. na bardzo uczęszczanym chodniku w centrum 
miasta, policjant lub strażnik miejski powołując się na utrud-
nianie ruchu pieszym, wciąż będzie miał prawo zalecić odho-
lowanie pojazdu i ukarać kierowcę mandatem.

2) samochodu nie można postawić bliżej niż 10 metrów 
od skrzyżowania ani przejścia dla pieszych. Wyjątek stanowią 
drogi jednokierunkowe, na których można zaparkować bez-
pośrednio za przejściem, bo nie ma ryzyka, że w ten sposób 
ograniczymy widoczność innym uczestnikom ruchu.

3) Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” precyzuje, że par-
kowanie na chodniku przy zachowaniu zasad wymienionych 
wcześniej możliwe jest tylko, jeśli dopuszczalna masa całko-
wita pojazdu jest niższa niż 2500 kg.

4) jeśli zaparkujemy pojazd przednią osią na drodze dla

pieszych nie możemy tamować ruchu pojazdów na jezdni. 
Grzywna za nieprawidłowe parkowanie na chodniku to 

100 zł. Kierowca popełniający to wykroczenie musi też liczyć 
się z dopisaniem do konta dwóch punktów karnych. Co wię-
cej, jeśli policjant uzna, że nieprawidłowo zaparkowany samo-
chód stanowi zagrożenie, albo utrudnia ruch, może zalecić 
jego odholowanie.

- Bardzo uczulamy kierowców parkujących swoje auta w na-
szym mieście, aby stosowali się do tych przepisów, szczególnie 
zapisów dotyczących pozostawienia 1,5 metra wolnej przestrzeni 
dla pieszych oraz nie parkowanie bliżej niż 10 metrów od skrzyżo-
wań. Istotną zmianą w przepisach jest także wydłużenie okresu 
resetowania punktów karnych z roku do dwóch lat – mówi Da-
riusz Borowski, komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie. 

Ponadto zniesione zostają również szkolenia, po odbyciu 
których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała 
zmniejszeniu.

Zastosowanie w przypadku najbardziej poważnych wykro-
czeń, skutkujących zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego będzie mieć tzw. „recydywa”. Sytuacja ta dotyczy 
złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostat-
niego wykroczenia. Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy 
będzie dwukrotnie wyższy niż dotychczas. Dotyczy to na przy-
kład przekroczenia prędkości powyżej 31 km/h. 

Oprócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakła-
da, że podwójne karanie będzie dotyczyć innych obszarów 
ruchu, np.:
►nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 
1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;
►złamania zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 złotych 
/ recydywa: 2000 złotych;
►wyprzedzania na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 
1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;
►niezachowania ostrożności i spowodowanie zagrożenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w posta-
ci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 
1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;
►omijania pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia 
pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych /recy-
dywa: 3000 złotych. (źródło:policja.pl)

Uwaga z parkowaniem na chodnikach 

W okresie od 1 października do 31 marca  
Straż Miejska w Puszczykowie nie pełni 

dyżurów w weekendy.
Od poniedziałku do piątku funkcjonariusze 

pracują w systemie dwuzmianowym 
w godzinach 6:00 - 22:00.

Panu Andrzejowi Balcerkowi 
Burmistrzowi Miasta Puszczykowa

i Jego Rodzinie 

najszczersze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Ojca 

składają 
pracownicy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Puszczykowie 

Panu Andrzejowi Balcerkowi 
Burmistrzowi Miasta Puszczykowa

i Jego Rodzinie 

płynące z głębi serca 
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Ojca 

składają 
radni Rady Miasta Puszczykowa 

VIII kadencji 

znicze na grobach powstańców wielkopolskich 

W okresie od 15 września do 12 października 2022 r. 
funkcjonariusze Straży Miejskiej zrealizowali 122 in-

terwencje. Do niezwłocznej realizacji przez referaty UM 
przekazano 10 interwencji dotyczących m.in. awarii sygnali-
zacji świetlnych, latarni ulicznych, zapadniętych studzienek, 
podrzuconych śmieci. 3 razy polecono usunięcie padliny z ulic 
miasta oraz 5 razy przegoniono lub odłowiono dzikie zwierzęta 
lub bezdomne psy z ulic miasta. W związku z nieprawidłowym 
parkowaniem pojazdów wobec kierowców zastosowano  
52 żółte karty oraz 23 pouczenia. W trakcie prowadzenia czyn-
ności służbowych wylegitymowano 27 osób. Założono 1 bloka-
dę na koła samochodu. Na 4 sprawców wykroczeń w ruchu 
drogowym nałożono grzywny w postępowaniu mandatowym.  

W omawianym okresie funkcjonariusze SM prowadzili też 
działania prewencyjne polegające na kontroli miejsc, w których 
dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz aktów wandalizmu 
(rejon obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw, skle-
pów, ulica Kraszewskiego k. szpitala, ul. Poznańska, rejon bo-
iska SP nr 2 i SP nr 1, ul. Rynek). Funkcjonariusze kontrolowali 

także sprawność lamp ulicznych i sygnalizacji świetlnej, prowa-
dzili kontrole stanu nawierzchni dróg. Kilkukrotnie w ciągu 
dnia prowadzili kontrole natężenia ruchu na ul. Berwińskiego, 
Bema i Szpitalnej w związku z wprowadzeniem opłat za par-
king przyszpitalny. Pomagali także w zabezpieczeniu przejazdu 
rowerowego organizowanego przez Miasto Puszczykowo. Re-
alizacja zadania dla firmy „Selekt”.

Przed świętem Wszystkich Świętych harcerze z Ośrodka 
ZHP Puszczykowo im. Żwirki i Wigury tradycyjnie odwie-

dzili groby powstańców wielkopolskich spoczywających na 
puszczykowskim cmentarzu. Na każdym z nich ustawili znicz 
ze specjalnie na tę okazję przygotowaną plakietką. Na pusz-
czykowskiej nekropolii spoczywa 82 powstańców. 
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Historia puszczykowskich cmentarzy nie jest długa. Nie mo-
żemy pochwalić się wielowiekową historią jaką mają dużo 

starsze od Puszczykowa miejscowości. Na puszczykowskich ne-
kropoliach grzebano przedstawicieli nielicznej wiejskiej społecz-
ności np. rolników, rzemieślników. Dopiero wraz z rozwojem 
Puszczykowa jako podmiejskiej osady willowej zaczęto chować 
na cmentarzu wybitnych przedstawicieli inteligencji wielkopol-
skiej. Największy puszczykowski cmentarz, rzymskokatolicki, 
położony przy ul. Poznańskiej powstał dopiero w latach 30. XX 
wieku. Na terenie miasta Puszczykowa położone są również 
dwa nieczynne cmentarze ewangelickie przy ulicach Nadwar-
ciańskiej i Parkowej. W pobliżu Starego Puszczykowa, w lasach 
Wielkopolskiego Parku Narodowego, znajduje się również sym-
boliczny grób powstańców wielkopolskich z 1848 roku. W okre-
sie Polski Ludowej planowano utworzyć cmentarz komunalny 
przy ul. Jarosławskiej na Starym Puszczykowie, do czego nie 
doszło. Planowano w dawnych latach również utworzyć wspól-
ny cmentarz komunalny dla Puszczykowa i Mosiny, do czego 
również nie doszło. Centralnym cmentarzem dla Puszczykowa 
pozostaje nekropolia przy ul. Poznańskiej, która jest niezwykle 
urokliwa ze względu na położenie tuż przy przepięknym lesie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 
Cmentarz rzymskokatolicki
Przez długi czas mieszkańcy Puszczykowa, Puszczykówka i 

Starego Puszczykowa należeli do parafii pod wezwaniem św. 
Floriana w Wirach. Niwka należała natomiast do parafii pod 
wezwaniem św. Mikołaja w Mosinie. Tam właśnie znajdowały 
się cmentarze parafialne, na których dokonywano pochówków. 
Sytuacja zmieniła się w 1928 roku kiedy to wyłączono Puszczy-
kowo, Puszczykówko i Stare Puszczykowo z parafii w Wirach  
i utworzono nową mniejszą parafię w Puszczykowie pod we-
zwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Parafia 
została utworzona dekretem Arcybiskupa Gnieźnieńskiego  
i Poznańskiego, Prymasa Polski Augusta kardynała Hlonda  
z dnia 26 czerwca 1928 roku. W dekrecie o utworzeniu parafii 
napisano, że parafianie z nowej parafii puszczykowskiej mieli 
prawo korzystać z cmentarza w Wirach jeszcze przez pięć lat. 

W Puszczykowie przystąpiono do intensywnych prac związa-
nych z utworzeniem nowego cmentarza parafialnego. Jak 
wspomina ks. Kazimierz Pielatowski, pierwotnie planowano 
utworzyć nowy cmentarz za kościołem w Puszczykowie, przy 
drodze z Puszczykowa do Puszczykówka. Jednakże ostatecznie 
zdecydowano się na inną lokalizację, tuż przy cmentarzu ewan-
gelickim, na styku miejscowości Puszczykowo, Puszczykówko  
i Stare Puszczykowo. Proboszcz puszczykowski ks. Henryk Kop-
pe w 1929 roku wystąpił do Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Poznaniu o przydział dwóch mórg lasu na utworzenie cmen-
tarza. Po wymianie korespondencji i uzyskaniu zgody Minister-
stwa Rolnictwa, 11 marca 1931 roku, podpisano umowę dzier-
żawy gruntu położonego na południowym krańcu Puszczyko-

wa. Jak pisał ks. Kazimierz Pielatowski: „Zlokalizowano go 
bardzo pięknie na małym wzniesieniu w środku sosnowego 
lasu, nieco poza ostatnimi domami mieszkalnymi, w kierunku 
szosy do Mosiny”. Tak pisano w Kurierze Poznańskim  
z 17.10.1931 roku o poświęceniu cmentarza: „W niedzielę,  
18 bm. o godzinie 16 nastąpi poświęcenie nowego cmentarza, 
położonego wśród lasów puszczykowskich. Poświęcenia doko-
na ks. dziekan Gładysz z Komornik.”

Parafia puszczykowska zakupiła ostatecznie cmentarz  
w 1936 roku. Jak można przeczytać w publikacji o cmentarzu 
na stronie  http://parafiapuszczykowo.pl:  w dniu „21 marca 
1936 roku, w biurze notariusza Karola Jawornika, spisano umo-
wę kupna – sprzedaży, na mocy której parafia nabyła od Nad-
leśnictwa Ludwikowo teren cmentarza za sumę 900 zł., płatną 
w czterech równych, półrocznych ratach. Wpisu parafii jako 
właściciela działki dokonano 30 stycznia 1939 roku w Sądzie 
Grodzkim w Poznaniu”. Najpierw cmentarz był stosunkowo 
mały, jednak jak pisał ks. Kazimierz Pielatowski: „Wielkość 
cmentarza była na owe czasy zupełnie wystarczająca, gdyż licz-
ba wiernych, który przynależeli do parafii, a tym samym mieli 
prawo do korzystania z nowego cmentarza nie była duża, gdyż 
liczyła około 1500 osób”. Po II wojnie światowej i już w wolnej 
Polsce, po 1989 roku, cmentarz powiększano kilkukrotnie,  
co było spowodowane znacznym zwiększeniem się populacji 
Puszczykowa.

Kaplica na cmentarzu rzymskokatolickim
Po II wojnie światowej na cmentarzu puszczykowskim za-

uważono brak domku gospodarczego, kostnicy, bądź kaplicy. 
Msze święte pogrzebowe odbywały się tylko w kościele  
w Puszczykowie, po czym kondukt żałobny podążał na cmen-
tarz ul. Poznańską. W dniu 23 marca 1947 roku zmarł rektor 
Uniwersytetu Poznańskiego prof. Stefan Dąbrowski, który 
mieszkał na Starym Puszczykowie. Fotorelacja z pogrzebu tego 
wybitnego mieszkańca Puszczykowa jest dostępna na stronie 
internetowej https://cyryl.poznan.pl. Widać na niej kondukt 
żałobny podążający z trumną od kościoła w Puszczykowie do 
cmentarza przy ulicy Poznańskiej. W 1946 roku rozpoczęto 
prace związane z budową kaplicy na cmentarzu rzymskokato-
lickim, które trwały do połowy 1947 roku. Kaplica została za-
projektowana przez Józefa Bąka z Kościana na zlecenie  
ks. Kazimierza Pielatowskiego. Prace budowlane prowadziła 
firma Stefana Witta z Puszczykówka. Kaplica została poświęco-
na w połowie 1947 roku i od tego czasu pogrzeby odbywały się 
„wyłącznie na cmentarzu”. Warto wspomnieć, że autorami du-
żego fresku w prezbiterium kaplicy na którym przedstawiono 
św. Józefa jako Patrona Dobrej Śmierci byli artyści malarze 
Stanisław Jarocki oraz Stanisław Watracz.  Jak pisał  
ks. Kazimierz Pielatowski: „Wzorem stała się dla nich rzeźba 
ołtarzowa artysty Jana Hukana, znajdująca się w bazylice  
O. O. Jezuitów w Krakowie przy ul. Kopernika. Z tej rzeźby 

wzięto tylko fragment, ten mianowicie który przedstawiał  
św. Józefa jako Patrona Dobrej Śmierci, a to dlatego że taki jest 
właśnie tytuł naszej kaplicy cmentarnej”. Nad głównym wej-
ściem do kaplicy jest wyryty napis PAX, co znaczy pokój.  

Cmentarze ewangelickie w Puszczykowie
W Puszczykowie posiadamy dwa, już nieczynne, cmentarze 

ewangelickie, które funkcjonowały do 1945 roku. W dokumen-
tacji można spotkać informację, że ostatnie pochówki na cmen-
tarzach odbyły się w 1946 roku. Momentem krańcowym dzia-
łalności cmentarzy jest zakończenie II wojny światowej i wysie-
dlenie protestantów m.in. z Puszczykowa. Niestety na temat 
tych cmentarzy zachowały się bardzo wątłe źródła. Ich obec-
ność w pamięci zbiorowej mieszkańców jest nadal obecna. Żyje 
jeszcze sporo osób pamiętających te cmentarze z okresu  
II wojny światowej oraz zaraz po II wojnie, kiedy cmentarze nie 
były zdewastowane.

Pierwszy z cmentarzy położony jest przy ul. Nadwarciańskiej, 
chowano na nim mieszkańców kolonii niemieckiej Niwka. Cmen-
tarz funkcjonał już w XIX wieku, co można wywnioskować z map 
i planów oraz z napisów na nagrobkach. Cmentarz ten posiada 
wyjątkowy urok związany z rosnącymi na jego terenie wiekowy-
mi dębami. Do dziś na cmentarzu ostało się kilka fragmentów 
nagrobków. Na wejściu do cmentarza ustawiono kamień z napi-
sem: „Stary cmentarz ewangelicki czynny do połowy XX wieku. 
Miejsce pochówku dawnych mieszkańców Niwki”.

Drugim cmentarzem jest cmentarz położony przy ul. Par-
kowej w Puszczykowie. Funkcjonował on do 1945-1946 roku. 
Cmentarz nie był oznaczony na planie z 1893 roku. Widnieje  
jednak na mapie wydanej w 1924 roku przez Wojskowy Insty-
tut Geograficzny, która była zgodna z wydanym niemieckim 
planem z 1915 roku. Na cmentarzu chowano prawdopodobnie 
ewangelików z Puszczykowa, Puszczykówka i Starego Puszczy-
kowa. Cmentarz dawniej był otoczony żelazną siatką ogrodze-
niową przymocowaną do betonowych słupów. Do dzisiaj prze-
trwały betonowe słupy na których widać rdzawe odbicie siatki. 
Na cmentarz można było wejść przez bramę od ul. Poznańskiej. 
Na samym cmentarzu przetrwało kilka fragmentów nagrob-
ków wśród których wyróżnia się prawie kompletny nagrobek 
Marii Kaldenbach. Można przypuszczać, że p. Maria była zwią-
zana z rodziną Kaldenbachów, która prowadziła gościniec przy 
ul. Poznańskiej (dzisiejszą willę Mimozę). Nagrobki na cmenta-
rzu były w dobrym stanie jeszcze na początku lat 60. XX wieku, 
miały czytelne napisy. Na nekropoli dawniej stał drewniany 
budynek, który mógł służyć jako domek techniczny i kostnica. 
Jak wynika ze zdjęć lotniczych z okresu II wojny światowej 
cmentarz był porośnięty lasem. Być może sosnami, które do 
dzisiaj egzystują na tym terenie.  Dawniej, w latach 90. XX wie-
ku, cmentarz był prawie kompletnie zarośnięty bluszczem.  
W ostatnich latach został uporządkowany i oczyszczony z licz-
nych śmieci i zarośli. W przyszłości planowane jest ustawienie 
na nim pamiątkowej tablicy. Nastąpi to po uregulowaniu stanu 
prawnego gruntów cmentarza ewangelickiego.

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego

Historia cmentarzy puszczykowa Symboliczne miejsce pochówku powstańców  
z 1848 roku

W grudniu 2013 roku na stronie https://www.gazeta-mosi-
na.pl/ ukazał się artykuł „List w butelce”, który opisywał badania 
archeologiczne przeprowadzone na symbolicznych grobach po-
wstańców wielkopolskich z 1848 roku. Na dnie jednej z jam od-
kryto list, który był umieszczony w zielonej butelce. Niestety 
przetrwała tylko prawa strona listu. Z analizy treści, która pozo-
stała wynika, że list został złożony 2 listopada 1958 roku przez 
harcerzy z Puszczykówka. Na podstawie treści można również 
domniemywać, że uroczystość dotyczyła m.in. powstańców  
z 1848 roku oraz poległych w czasie II wojny światowej. W tym 
dniu prawdopodobnie odbywało się zaprzysiężenie harcerzy  
z Puszczykowa i Puszczykówka, co zresztą pamięta jeden  
z uczestników wydarzeń. Na samym dole listu widnieje podpis 
phm. Jana Małeckiego. Przeprowadziłem kwerendę i udało mi 
się znaleźć w kronice „Obozu Harcerskiego Ośrodka ‚Puszczyk’ 
w Puszczykowie” zdjęcia wykonane prawdopodobnie podczas 
uroczystości w dniu 2 listopada 1958 roku. Na trzech zdjęciach 
wykonanych niewątpliwie na symbolicznych grobach powstań-
ców widać starszą młodzież harcerską. Na jednym zdjęciu widzi-
my phm. Jana Małeckiego. Na dwóch zdjęciach widać moment 
składania podpisów na zwoju przez harcerzy. Jest to prawdopo-
dobnie list znaleziony podczas prac w 2013 roku. Co do samych 
symbolicznych grobów... można domniemywać na podstawie 
przeprowadzonych badań archeologicznych, że są dziełem har-
cerzy, którzy stworzyli sobie własne miejsce do obchodzenia 
świąt patriotycznych w oddali od miejsc często uczęszczanych 
przez ludzi spoza harcerstwa. Jest to zrozumiałe ze względu na 
świeżą pamięć okresu stalinowskiego.

Zakończenie
Puszczykowskie nekropolie są jednymi z niezwykłych miejsc 

Puszczykowa. Spoczywają na nich osoby, które tworzyły to mia-
sto. W dawnych latach podczas pogrzebów robiono zdjęcia na 
których widać jaki pusty był nasz cmentarz. Często pochów-
kom wybitnych osób towarzyszyły poczty sztandarowe  
m.in. Harcerskie, ZBOWiD czy OSP.  Być może w przyszłości uda 
się odkryć więcej tajemnic naszych nekropoli. Obecnie dość 
często tworzone są społeczne inicjatywy, które porządkują lo-
kalne nieczynne cmentarze. Podczas takich akcji niekiedy moż-

na odkopać dawne ewangelickie pomniki.
Poszukuję zdjęć z puszczykowskich nekropoli. Bardzo inte-

resują mnie zdjęcia dawnych cmentarzy ewangelickich (może 
ktoś takie ma?). Poszukuję również pamiątek historycznych 
związanych z Puszczykowem takich jak: pamiętniki, listy, zdję-
cia, bilety, pocztówki etc. Mój numer telefonu to 508467405, 
a adres poczty elektronicznej to krzyzanskimaciej@gmail.com.

Do napisania artykułu użyto m.in. książki K. Pielatowski, 
Wspomnienia proboszcza puszczykowskiego, Puszczykowo 
1992; K. Paszkowski, Puszczykowskie cmentarze [w:] KMP 2016 
3; http://parafiapuszczykowo.pl/ [dostęp 1.10.2022r.]
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Mirosław Wrześniewski z Puszczykowa zajął 3 miejsce pod-
czas rozegranych we Francji w sierpniu Mistrzostwach 

Świata w Akrobacji Szybowcowej. Na lotnisku w miejscowości 
Issoudun piloci rywalizowali ze sobą w 5 konkurencjach: „do-
wolnym znanym”, „dowolnym nieznanym” oraz trzech „niezna-
nych”. Wśród rozegranych konkurencji Mirek dwukrotnie zwy-
ciężał, co prócz brązowego medalu w klasyfikacji generalnej, 
zaowocowało srebrnym medalem w klasyfikacji programów 
„nieznanych”, a także dzięki świetnym lotom dwóch innych re-
prezentantów Polski, srebrnym medalem dla drużyny. 

Młodzi lekkoatleci z Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy-
kowie zdobyli mistrzostwo Wielkopolski 2022 szkół po-

nadpodstawowych w sztafetowych biegach przełajowych.
Po tytuł sięgnęliśmy zarówno w kategorii dziewcząt, jak  

i chłopców. Na trudnej trasie Hipodromu Wola nasze zespoły, 
ubiegłoroczni wicemistrzowie Polski 6×1000 metrów dziew-
cząt oraz 6×1200 metrów chłopców, stoczyły zaciętą walkę do 
ostatniej zmiany. W rezultacie odniosły podwójne zwycięstwo. 
Brawo za determinację, wysiłek, umiejętność rozłożenia sił  
i skuteczność – czytamy na stronie MKS Juvenii Puszczykowo, 
gdzie zawodnicy z tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego na 
co dzień szlifują formę.

3 porażki, zwycięstwo i remis to październikowy bilans piłka-
rzy Las-u Puszczykowo. Po 10. kolejkach zajmują 9 miejsce 

w rozgrywkach IV wielkopolskiej A klasy, a na swoim koncie 
mają 12 punktów. Na zwycięstwo kibice Las-u musieli czekać 
cały październik. Ostatni mecz w tym miesiącu piłkarze z Pusz-
czykowa rozegrali na wyjeździe wygrywając z KS Łopuchowo 
2:1. Bramki dla Las-u zdobyli Dawid Krzyżaniak (na zdjęciu 
obok) oraz Bartosz Grasza. Wcześniej nie było tak dobrze.  
W 9 kolejce zremisowali 1:1 z Koziołkiem Poznań, w 8 doznali 
porażki 4:0 z KS Fałkowo. Porażkę przyniosła także 7 kolejka, 
gdzie padł wynik 2:1 dla Płomienia Nekla. Najwyższą przegraną 
w tym sezonie Las zanotował w Owińskach, gdzie przegrał  
w 6 kolejce 6:2 z tamtejszymi Błękitnymi. Może listopadowe 
mecze przyniosą więcej punktów?

Rok 2022 to rok, w którym po 5 latach przerwy zawodnik  
z Puszczykowa ponownie wystartował w zawodach w akrobacji 
szybowcowej. Swój poprzedni duży sukces odniósł na Wę-
grzech w 2016 roku, gdzie również stanął na trzecim stopniu 
podium Mistrzostw Świata. Do największych osiągnięć Mirosła-
wa należą także tytuły: Drużynowego Mistrza oraz Wicemistrza 
Świata w Akrobacji Szybowcowej z ubiegłych lat oraz 2 tytuły 
Mistrza Polski – jeden w akrobacji szybowcowej, drugi w akro-
bacji samolotowej.

brązowe loty mirosława wrześniewskiego

puszczykowskie LO mistrzem wielkopolski 

las kończy październik zwycięstwem   

W tym roku Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w bie-
gach przełajowych odbywały się  w Krośnie koło Mosiny. 

Trasa przebiegała po oznaczonych ścieżkach na terenach lasów 
Nadleśnictwa Konstantynowo. Szkoły Podstawowe startowały 
w dwóch kategoriach: młodzież z rocznika 2008-2009 oraz 
dzieci z rocznika 2010 i młodsze. Dodatkowo startowała mło-
dzież licealna. Ogólnie w biegu wzięło udział 462 zawodników. 
Reprezentanci szkół podstawowych grupy młodszej mieli do 
pokonania dystans 800 metrów, natomiast grupy starszej 1000 
i 1200 metrów.

Atrakcyjności imprezie dodały wręczane po biegach pucha-
ry i medale dla pierwszych 3. drużyn każdego biegu. Ze Szkoły 
Podstawowej nr 2  w Puszczykowie wystąpiło 6 zawodniczek  
i 12 zawodników. Nasze uczennice, w ramach Powiatowych 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kategorii młodzieży zajęły 3 miej-
sce w powiecie poznańskim i uzyskały awans do finału woje-
wódzkiego. Na podium stanęły: Wiktoria Bajer, Julia Piekarz, 
Jagoda Nowak, Hanna Bartkowiak, Natalia Dydymska, An-
tonina Ceglarz.

brązowa sztafeta szkoły podstawowej nr 2

medalowe starty badmintonistów pts-u

Dobrze spisali się także chłopcy z rocznika 2010 i młodsi, 
którzy zajęły drużynowo 8 miejsce w powiecie poznańskimi.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom i ternerom! 
                                                      Marzenna Johaniewicz

Puszczykowska hala widowiskowo-sportowa była w dniach 
8-9 październiku areną zmagań badmintonistów rywalizu-

jących w Ogólnopolskim Turnieju Młodzików Młodszych, Mło-
dzików i Juniorów Młodszych PTS CUP oraz Wielkopolskiej Li-
dze Młodych Talentów. Organizatorem zawodów był PTS. 
Frekwencja dopisała i na starcie we wszystkich kategoriach 
stanęło ponad 150 zawodników z ponad 30 klubów z całej Pol-
ski. Dziękujemy bardzo wszystkim ekipom za przyjazd do Pusz-
czykowa i udział w zawodach Zawodnikom PTS-u gratulujemy 
świetnego startu, walki o każdy punkt i pomocy w sędziowaniu 
i organizacji.

Duże brawa dla naszych medalistów: Tadziu Janaszek zgar-
nął trzy złote medale w kat. U-15, w singlu, deblu z Marcinem 

Dymowskim i mikście z Anią Lange. Stefan Taratajcio zdobył 
dwa brązowe medale: w mikście z Olą Konieczną i deblu z klu-
bowym partnerem Maksem Duszczakiem. Agata Stojczyk do-
rzuciła jeszcze brąz w deblu dziewcząt U-15 w parze z Olą Ko-
nieczną z UKS PowerBad. 

W WLMT wystartowało 10 naszych zawodników, którzy 
zdobywali kolejne turniejowe doświadczenie.

Za pomoc i wsparcie dziękujemy Miastu Puszczykowo, Po-
wiatowi Poznańskiemu, Ministerstwu Sportu i Turystyki, Wiel-
kopolskiemu Okręgowemu Związkowi Badmintona, Telewizji 
STK, Tovago, Kawasaki Badminton Europe. 

PTS

LO

red.




