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Święta Wielkanocne to czas refleksji i pojednania.
Niech w te świąteczne dni lęk i obawy omijają nasze serca,
a radość i nadzieja zagoszczą w naszych domach
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PUSZCZYKOWIaNIe ponownie nie zawiedli
rutalna agresja Rosji na Ukrainę wstrząsnęła niemal całym
światem. Ogrom zniszczeń i tragedii spowodowanych
przez najeźdźcę przeraża, a relacje z objętych walkami miast
napawają grozą i strachem. Tragedie ludzkie przedstawiane
w tych dokumentalnych relacjach wyciskają łzy i budzą olbrzymie oburzenie. Po raz pierwszy od II wojny światowej działania wojenne znalazły się tak blisko naszych granic. Po raz
pierwszy doświadczyliśmy też gigantycznej fali uchodźców
uciekających przed rosyjskim agresorem na taką skalę.
Puszczykowianie od pierwszego dnia wojny intensywnie
włączyli się w pomoc dla Ukraińców. Błyskawicznie pojawiły
się inicjatywy, w które włączyły się organizacje pozarządowe,
harcerze, druhowie z OSP, nasze szkoły, przedsiębiorcy, wolontariusze, którzy pomagali wszędzie, gdzie było to potrzebne. Ruszyły zbiórki odzieży, żywności, lekarstw, środków higieny. Miasto Puszczykowo utworzyło BANK POMOCY dla
Ukrainy w Puszczykowie, gdzie można zgłaszać różne opcje
wsparcia. Nie brakowało też przypadków, kiedy puszczykowianie wyruszyli pomagać na granicę polsko-ukraińską.
To tylko niektóre z przykładów, ponieważ nie sposób wymienić wszystkich.
Po kilku dniach do naszego miasta zaczęli też trafiać
pierwsi uchodźcy, którzy znaleźli tu schronienie u swoich znajomych czy po prostu u ludzi dobrej woli. W te działania intensywnie włączył się też samorząd, przygotowaliśmy kilkadziesiąt miejsc noclegowych, które na szczęście do 25 marca nie
musiały być wykorzystywane. Piszę na szczęście, ponieważ
w naszym mieście w tym czasie przebywało kilkaset osób dorosłych i dzieci, którzy znaleźli miejsca przy naszych rodzinach, w których na pewno czują się bezpiecznie i moim zdaniem dużo bardziej komfortowo niż na sali zbiorowej. W Urzędzie czynny jest punkt, w którym osoby z Ukrainy starające się
o PESEL mogą bezpłatnie wykonać zdjęcie niezbędne do
uzyskania tego numeru. Nasza biblioteka miejska uruchomiła
kursy języka polskiego, w których uczestniczy po 80-90 osób,
co ewidentnie świadczy o tym, jak są potrzebne. Najmłodsi,
którzy dotarli do Puszczykowa już uczą się w naszych dwóch
podstawówkach i jestem przekonany, że znaleźli w szkołach
przyjazną atmosferę.
Wojna w Ukrainie wywarła olbrzymi wpływ na wiele
aspektów naszego życia. Zjednoczyła nas w chęci niesienia
pomocy. W tym miejscu najserdeczniej jak mogę dziękuję
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się i wciąż
przyczyniają do tego, aby ta pomoc była jak najlepiej skierowana i wykorzystana.
W tym numerze Echa publikujemy ważne informacje przydatne dla naszych mieszkańców, którzy chcą dalej pomagać.
Jednak z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej www.puszczykowo.pl i profili facebookowych Miasta. To właśnie tam na bieżąco publikujemy wszystkie informacje, które mogą być pomocne osobom, chcącym pomagać ofiarom działań wojennych.
Przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości
o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ogrzewania
budynków. Na wypełnienie tego obowiązku mamy jeszcze
niemal 3 miesiące, jednak zachęcam wszystkich, żeby uczynili to jak najprędzej. Jeśli do 30 czerwca 2022 r. właściciel lub
zarządca nieruchomości nie zgłosi źródła ogrzewania, ustawodawca przewiduje za to grzywnę. Deklaracje można skła-

2

dać w wersji papierowej w Urzędzie oraz elektronicznie.
Szczegółowe informacje znajdziemy na str. 3 oraz na stronie
internetowej Puszczykowa. Może nie wszyscy o tym wiedzą,
ale zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
jest promowane przy składaniu wniosków o dodatek osłonowy rekompensujący wzrost cen energii elektrycznej i gazu
ziemnego.
W majowym numerze opublikujemy specjalny dodatek poświęcony koncepcji przebudowy ul. Poznańskiej, na odcinku od
ronda F. Heigelmanna do ul. Podleśnej (ostateczna wersja koncepcji powinna być gotowa do końca marca - przyp. red.).
Głównym zadaniem tej przebudowy, poza remontem nawierzchni, jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców
szczególnie na odcinku, gdzie zlokalizowanych jest najwięcej
placówek handlowo-usługowych. Należy podkreślić, że ze
względu na olbrzymie planowane koszty tego zadania nie jesteśmy w stanie zrealizować go wyłącznie ze środków budżetu
Miasta, a koncepcja pozwoli nam starać się o dofinansowanie
tej inwestycji w ramach Polskiego Ładu. Wiem, że przebudowa
tej najważniejszej w naszym mieście arterii budzi wiele pytań.
Dlatego w majowym numerze przedstawimy tę koncepcję, aby
mieszkańcy mogli dokładnie się z nią zapoznać. Wcześniej z kilkoma wariantami tej koncepcji zapoznali się radni, którzy m.in.
podczas spotkania z projektantem uczestniczyli w procesie
wyboru ostatecznych rozwiązań.
Oczywiście te plany znajdą się w Urzędzie Miejskim, a dokładne mapy w dużej rozdzielczości będzie można też obejrzeć na stronie internetowej Miasta.
Na koniec ponawiam swoją prośbę i apel do wszystkich
mieszkańców, którzy nie rozliczają jeszcze podatku PIT w naszym mieście, aby składając w Urzędzie Skarbowym deklarację
PIT za 2021 r., jako miejsce zamieszkania wskazali Puszczykowo. Jest to konieczne, aby Wasz podatek mógł trafić właśnie
do Puszczykowa. Zapowiadane kolejne zmiany dotyczące obniżenia stawki podatku PIT, wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,
jak również wysoka inflacja i dynamiczny wzrost stóp procentowych powodują, że sytuacja budżetowa naszego Miasta,
która już teraz jest trudna, ulegnie dalszemu pogorszeniu.
Sprawdźmy czy płacimy podatek PIT w Puszczykowie. Jeśli
nie, to zastanówmy się czy nie warto. Dzięki Państwa podatkom PIT możemy skuteczniej kształtować dalszy rozwój naszego miasta.

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

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

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

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

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 38. SESJI rady miasta puszczY kowa PRZEPROWaDZoNEJ 29 III 2022 R.
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UCHWAŁA NR 362/22/VIII
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic:
Ko c h a n ow s k i e g o, J a s t r zę b i e j ,
3 Maja obręb Niwka, arkusze: 6 i 7.
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych
w Puszczykowie, w rejonie ulic: Kochanowskiego, Jastrzębiej, 3 Maja obręb
Niwka, arkusze: 6 i 7, których granice
oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.
UCHWAŁA NR 363/22/VIII
w sprawie: przyznania stypendium
sportowego.
§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe
Sebastianowi Ratajczykowi w wysokości
300 zł miesięcznie w okresie od 1 marca
2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA NR 364/22/VIII
w sprawie: przyznania stypendium
sportowego.
§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe
Tadeuszowi Janaszkowi w wysokości 200
zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2022
r. do 31 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA NR 365/22/VIII
w sprawie: przyznania stypendium
sportowego.
§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe
Gracjanie Jankowskiej w wysokości 200 zł
miesięcznie w okresie od 1 marca 2022 r.
do 31 grudnia 2022 r.
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UCHWAŁA NR 366/22/VIII
w sprawie: przyznania stypendium
sportowego.
§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe
Mai Ruminieckiej w wysokości 200 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2022 r. do
31 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA NR 367/22/VIII
w sprawie: przyznania stypendium
sportowego.
§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe
Lilianie Ruminieckiej w wysokości 100 zł
miesięcznie w okresie od 1 marca 2022 r.
do 31 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA NR 368/22/VIII
w sprawie: przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Puszczykowa na rok
2022.
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2022
w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały.
UCHWAŁA NR 369/22/VIII
w sprawie: uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na
rok 2022”.
§ 1. Przyjmuje się program osłonowy
„Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022” –
Moduł I, którego treść zawiera załącznik nr
1 do uchwały.
§ 2. Środki na realizację działań w ramach „Korpus Wsparcia Seniora na rok
2022” będą pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 utworzonego na
podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw.
§ 3. Program będzie realizowany przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Puszczykowie.
Uzasadnienie: Seniorzy w wieku
65+ stanowią dużą część mieszkańców
Miasta Puszczykowa. Program „Korpus
Wsparcia Seniora” jest programem osłonwym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), tj. pozwalającym podejmować zadnia z zakresu
pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy. Do zadań tych w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów
przed zakażeniem Covid-19. Dzięki realizacji programu „Wspieraj Seniora” w roku

2021, w Mieście Puszczykowo otrzymało
wsparcie 16 seniorów decydujących się na
pozostanie w domu w obowiązującym stanie epidemii. Z uwagi na utrzymujący się
w kraju stan epidemii istnieje zasadność
kontynuacji ww. programu w 2022 roku
poprzez udzielanie wsparcia oraz pomocy
seniorom w potrzebie. Moduł
I programu „Korpus Wsparcia Seniora na
rok 2022” to kontynuacja Programu
„Wspieraj Seniora” na rok 2021 r. Moduł I,
do którego przystępuje Miasto zakłada zaangażowanie wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych
i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym
wsparcia. Realizacja programu następuje
samodzielnie przez jednostkę pomocy
społecznej lub poprzez zlecanie zadań wolontariuszom w tym osobom zamieszkującym najbliżej osób wymagających wsparcia, tj. pomocy sąsiedzkiej. Również możliwe jest zlecenie zadania organizacjom
pozarządowym.
Moduł I przewiduje pozyskanie środków na wydatki związane z organizacją wolontariatu oraz wydatki związane z pomocą
sąsiedzką, w tym m.in.: zakup środków
ochrony osobistej, zwrot kosztów dojazdu
wolontariusza do seniorów lub dowozu
seniorów np. do lekarza, urzędu, w tym
zwrot kosztów zakupu paliwa dla wolontariusza korzystającego z prywatnego samochodu przy realizacji zadań w ramach programu, zakupem biletów miejskich, promocją projektu - w tym kosztów druku
plakatów, ulotek, kosztem zamieszczania
artkułów w prasie lokalnej, zakupem identyfikatorów dla osób realizujących program w terenie. Udzielenie wsparcia w ramach programu nie zależy od kryterium
dochodowego ani nie jest przyznawane
w drodze decyzji administracyjnej. Program zakłada wsparcie społeczne, wsparcie psychologiczne, wsparcie mające na
celu ułatwienie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej
opieki zdrowotnej, wsparcie w czynnościach dnia codziennego seniorów.
UCHWAŁA NR 370/22/VIII
w sprawie: zmiany uchwały nr 85/19/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28
maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej
w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone
koszty grzewcze związane z trwałą
zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi
systemami grzewczymi”.
§ 1. W załączniku do uchwały
nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 maja 2019 r. wprowadza się na

kwiecień 2022

stępujące zmiany:
W załączniku do uchwały § 10 ust .
4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„dokumenty potwierdzające poniesione wydatki na ogrzewanie w poprzednim
kwartale grzewczym (dotyczy zużycia
gazu, kosztów grzewczych z sieci ciepłowniczej, zużycia energii elektrycznej do celów grzewczych) lub oświadczenie o zużyciu paliwa stałego w ww. kwartale wraz
z certyfikatem i dokumentem potwierdzającym zakup paliwa (nie dotyczy pierwszego wniosku po wymianie systemu grzewczego)”.
§ 2. Pozostała treść uchwały nr 85/19/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
28 maja 2019 r. pozostaje bez zmian.
UCHWAŁA NR 371/22/VIII
w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto
Puszczykowo.
§ 1. Ustala się kryteria naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto
Puszczykowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów.
§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów
oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie od
rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 131 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)
do publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane
są dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu,
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie
następujące kryteria ustawowe:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy
upoważniona jest - jako organ prowadzący
- do określenia kryteriów, branych pod
uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego. Kryteria ustalone przez
radę gminy mogą mieć różną wartość.
Rada gminy określa także dokumenty niezbędne do potwierdzania ich spełnienia.
Wskazane w uchwale kryteria powstały
w wyniku konsultacji z dyrektorami szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
UCHWAŁA NR 372/22/VIII
w sprawie: rozpatrzenia petycji z dnia
15 grudnia 2021 r., wniesionej przez
mieszkańców Puszczykowa, w sprawie
odstąpienia od realizacji drugiego etapu budowy ul. Sportowej w Puszczykowie a w dalszej kolejności w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
§ 1 . 1 . Rada Miasta Puszczykowa
uwzględnia petycję z dnia 15 grudnia
2021 r., wniesioną przez mieszkańców
Puszczykowa, w zakresie odstąpienia od
realizacji drugiego etapu budow y
ul. Sportowej w Puszczykowie.
Uzasadnienie: Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Puszczykowa
17 grudnia 2021 r. wpłynęła petycja mieszkańców Puszczykowa w sprawie odstąpienia od realizacji drugiego etapu budowy
ul. Sportowej w Puszczykowie, a w dalszej
kolejności w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminny
rada gminy rozpatruje między innymi
wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje komisję
skarg, wniosków i petycji. Na podstawie
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870)

organem właściwym do rozpatrzenia petcji jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, do którego petycja
została złożona.
Przedmiotowa petycja została rozpatrzona przez Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji podczas posiedzenia, które odbyło się 4 stycznia 2022 r. W wyniku przeprowadzonego głosowania, komisja jednogłośnie (6 głosów za) postanowiła uwzględnić
petycję w sprawie odstąpienia od realizacji
drugiego etapu budowy ul. Sportowej
w Puszczykowie.
W związku z powyższym, Rada Miasta
Puszczykowa uwzględnia petycję z dnia
15 grudnia 2021 r., wniesioną przez
mieszkańców Puszczykowa. Jednocześnie
Rada Miasta Puszczykowa nie zajmuje
stanowiska w zakresie dokonania zmian
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego z uwagi na brak uszczegółowienia zamierzeń wnioskodawcy odnośnie docelowego zagospodarowania
terenu.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem sposobu rozpatrzenia petycji stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia
petycji w rozumieniu art. 13 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona
doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może
być przedmiotem skargi.

SAMORZĄD

UCHWAŁA NR 361/22/VIII
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Puszczykowie przy ulicy
Poznańskiej oraz drodze dojazdowej
prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część
działki nr 566/24, obręb Puszczykowo,
arkusz 5.
§ 1.1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy
Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr:
570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki
nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5,
po stwierdzeniu, iż nie narusza on ustaleń
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Puszczykowa” (Uchwała Nr 279/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r.), zwany dalej „planem”.

UCHWAŁA NR 373/22/VIII
w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania oraz
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Puszczykowo lub jego jednostkom podległym.
UCHWAŁA NR 374/22/VIII
w sprawie: określenia zakresu pomocy
świadczonej przez Miasto Puszczykowo
na rzecz obywateli Ukrainy, w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa.
UCHWAŁA NR 375/22/VIII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Miasta Puszcz ykowa na rok 2022
nr 340/21/VIII z dnia 21 grudnia 2021 r.

SESJA W KWIETNIU
Informujemy, że 39. sesja Rady Miasta Puszczykowa, odbędzie się 26.04.2022 r. o godz. 17.00. Sesja zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi na ten dzień obostrzeniami, o czym będziemy informować na stronie internetowej Miasta.
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.

kwiecień 2022
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trzy firmy chcą budować budynek komunalny

T
côté de sa millénaire jumelle, Puszczykowo est
une ville toute jeune ! Et pour
cette ville que je connais de
longue date et que j’aime, ainsi que pour tous ses habitants
je formule des vœux de bonheur.
En cette période troublée
où des évènements dramatiques se déroulent à nos portes, le 1er vœu qui me vient
tout naturellement à l’esprit
pour la ville est de vire en paix
en affirmant son attachement
à l’Union européenne qui pourra garantir la sécurité de ses
citoyens et la démocratie.
Je ne connais aucune autre ville comparable à Puszczykowo en ce qui concerne le
cadre de vie. J’émets donc
aussi des vœux de prospérité pour la ville. Qu’elle se développe et s’enrichisse en préservant son caractère unique
et exceptionnel de ville verte, entourée de forêts et de
lacs, où il fait si bon vivre. La crise sanitaire que nous
avons traversée aura sûrement fait prendre conscience à
tous les habitants de la chance qu’ils ont d’avoir un cadre
naturel si beau, où l’on peut respirer et savourer le calme
et la nature toute proche. Que la ville protège son
environnement !
A tous les habitants je souhaite la réussite personnelle et
collective de tous vos projets. Que notre jumelage fasse aussi partie des raisons de se réjouir et de rester ouvert sur le
monde.
Bon anniversaire à Puszczykowo et à tous ses citoyens,
que la fête soit belle !
Annick Vaultier

A

Annick Voultier była w latach 1997-2013 przewodniczącą Jumelage Chateaugiron-Puszczykowo, ale jej
działania na rzecz Polski zaczęły się w latach 80-tych. Pani Annick oddała się misji pomocy, kiedy Polska tej
pomocy najbardziej potrzebowała.
Przez wszystkie lata była motorem większości działań związanych z Partnerstwem Miast, z sympatii dla
Polaków nauczyła się języka polskiego, a Puszczykowo w uznaniu jej zasług nadało jej tytuł Honorowego
Mieszkańca Puszczykowa.
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,
JOANNA HEJNOWICZ, JANINA KOZEŃSKA, REMIGIUSZ MOTYCKI, KATARZYNA NOWAK-ŚRONEK, MAGDALENA PŁACHTA, EWA RYBACKA, ALINA STEMPNIAK, KATARZYNA SZYKULSKA,
BEATA WITCZAK, AGNIESZKA ZIELIŃSKA-ADAMIAK.
SKŁAD TEKSTÓW, KOREKTA: REDAKCJA. DRUK: 3400 EGZ.
Na teksty czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów dostarczanych materiałów.
Anonimów nie publikujemy. Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.
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red.

orlik na nowym osiedlu z nową szatnią

M

iasto ogłosiło postępowanie na budowę nowego zespołu szatni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku
Orlik na Nowym Osiedlu. Zanim wyłoniony w postępowaniu
wykonawca rozpocznie budowę będzie musiał rozebrać istniejący budynek kontenerowy. Realizacja tego zamówienia
obejmuje również uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub inny, zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dokument, zezwalający na użytkowanie obiektu. Otwarcie ofert zaplanowane było na 30 marca br., a wykonawca ma na ukończenie prac 7 miesięcy.
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ROZBIÓRKA BUDYNKU SZATNIOWEGO W FORM
ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU SOCJALN
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA OBIEKC
ORLIK PRZY UL. NOWE OSIEDLE W PUSZ
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GArden project zadba o miejską zieleń

F

irma Garden Project Justyna Krupa będzie w 2022 r. wykonywała prace związane z całoroczną pielęgnacją, utrzymaniem, urządzaniem i podlewaniem zieleni miejskiej na terenie
Puszczykowa. W postępowaniu nie zgłosiła się żadna inna firma. Miasto zapłaci za te usługi 291 223 zł.
Zakres prac w szczególności obejmuje: pielęgnację trawników i skwerów, pielęgnację żywopłotów, przycinanie krzewów,
utrzymanie i pielęgnację zieleni na: Zielonym Rynku, terenie
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, Rynku, przy SP nr 2, pielęgnację rond i skwerów, obsadzenie i pielęgnację donic znajdujących się na terenie miasta, utrzymanie i pielęgnację zieleni na
terenie Zakola Warty w Puszczykowie. Na Zakolu prowadzone
będą m.in.: zabiegi pielęgnacyjne dla drzew i krzewów, pielenie
rabat z najbardziej ekspansywnych gatunków zagłuszających
krzewy, dwukrotne koszenie nawłoci i wywóz pokosu, dwukrotne koszenie łąk kwietnych wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu oraz ewentualnym dosianiem, podlewanie drzew
i krzewów i inne prace ogrodnicze.

red.
kwiecień 2022

Typ modyfikacji
Type of modification

Nr
No

BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWEST

-0,02

red.

C

+3,61

INWESTYCJE

SAMORZĄD

uszczykowo, obok swojego tysiącletniego brata bliźniaka – Chateaugiron
- jest bardzo młodym miastem! Życzę szczęścia temu
miastu, które znam
od dawna i które kocham,
i wszystkim jego mieszkańcom.
W tych niespokojnych
czasach, kiedy dramatyczne wydarzenia rozgrywają
się u naszych drzwi, pierwszym życzeniem, jakie przychodzi mi na myśl, jest
oczywiście zwrócenie się
w stronę pokoju poprzez
potwierdzenie jego przywiązania do Unii Europejskiej, która może zapewnić
bezpieczeństwo obywatelom i demokrację.
Nie znam innego miasta porównywalnego z Puszczykowem pod względem warunków bytowych, dlatego też
życzę miastu pomyślności. Niech się rozwija i wzbogaca,
zachowując swój wyjątkowy charakter zielonego miasta,
otoczonego lasami i jeziorami, gdzie miło jest żyć. Kryzys
zdrowotny, którego doświadczyliśmy, z pewnością uświadomił wszystkim mieszkańcom, jak szczęśliwi są, mając
w pobliżu tak piękną przyrodę, gdzie można oddychać
i cieszyć się spokojem i naturą. Niech miasto chroni swoje
środowisko!
Mieszkańcom życzę osobistego i zbiorowego sukcesu
wszystkich waszych projektów. Nasze partnerstwo jest
również powodem do radości i otwartości na świat.
Gratulacje dla Puszczykowa i dla wszystkich mieszkańców, miłego świętowania!
Annick Vaultier

ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

P

rzy firmy złożyły ofertę w postępowaniu na budowę budynku komunalnego w Puszczykowie przy
ul. Nadwarciańskiej. Otwarcie ofert nastąpiło 16 marca br.
i obecnie trwa ich weryfikacja.
Wielorodzinny obiekt powstanie przy ul. Nadwarciańskiej
(na terenie miejskim za remizą strażacką, tam, gdzie kiedyś
działała firma Eko-Rondo). Zanim wykonawca zacznie budować, musi wyburzyć pięć budynków gospodarczych, które się
tam znajdują. Budynek będzie dwupiętrowy z mieszkalnym
poddaszem użytkowym – łącznie 10 mieszkań. Będzie też całkowicie podpiwniczony, a w piwnicy znajdą się komórki lokatorskie przynależne do mieszkań oraz dwa pomieszczenia
magazynowe (gospodarcze).
Kosztorys budowy przygotowany przez miasto opiewa na
ok. 3,7 mln zł. Około 2,95 mln zł. będzie stanowiło dofinansowanie, które miasto pozyskało z Funduszu Dopłat w ramach
realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego, reszta czyli ok. 750 tyś. zł . będzie pochodziła z budżetu Puszczykowa.
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arch. Magdalena Mackiewicz
-Adamczewska

7131/128/P/2001

PESEL do wyrobienia – od 16.03.2022 r.
Do wyrobienia numeru PESEL potrzebujesz:
- dokument tożsamości - jeżeli posiadasz (np. paszport, dowód
osobisty – paszport wewnętrzny, akt urodzenia dziecka)
- formularz wypełniony alfabetem łacińskim – dwujęzyczny formularz (polsko-ukraiński i polsko-rosyjski) dostępny jest na stronie internetowej www.puszczykowo.pl w zakładce Solidarni
z Ukrainą lub w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
- zdjęcie (jak do dowodu osobistego: https://tiny.pl/9751f),
które bezpłatnie można wykonać w UM w godz. 10.00-14.00.
Osobiście muszą stawić się w Urzędzie wszystkie osoby,
które ukończyły dwanaście lat. Młodsze dzieci nie muszą przychodzić do Urzędu. Pesel dla dzieci poniżej 12 roku życia załatwiają rodzice lub opiekunowie.
Podczas składania wniosku pobierane są odciski palców –
jest to procedura podobna do wnioskowania o dowód osobisty
przez Polaka.

PESEL вже надано
Громадянам України, яким присвоєно номер PESEL
з 24 лютого 2022 року по 11 березня 2022 року, мають
можливість протягом 60 днів з дати в’їзду на територію
Республіки Польща звернутися до міськоі ради в Пущиково,
вул. Підлісна 4 (Podleśna 4) та заповнити дані з метою
отримання статусу UKR.
Примітка - запис особисто або за номером телефону:
+48 61 898 37 28
PESEL ще не надано - з 16 березня 2022 року
Щоб отримати номер PESEL, вам потрібні:
- документ, що посвідчує особу (наприклад, паспорт, ID
картка, внутрішній паспорт, свідоцтво про народження
дитини тощо);
- форма, заповнена латинськими символами ( двомовна
польсько-українська та польсько-російська форма, доступна
на сайті www.puszczykowo.pl у вкладці «Солідарні з Україною»
або в міській ради Пущиково, вул. Підлісна 4 (Podleśna 4);
- фото (як для ідентифікаційної картки) - https://www.gov.
pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
Усі особи, яким виповнилося дванадцять років, повинні
особисто з’явитися до Управління. Присутність дітей
молодшого віку не обов’язкова. Заява на надання PESEL дітям
до 12 років подається батьками або опікунами.
При подачі заяви знімаються відбитки пальців – ця
процедура схожа на оформлення ID-картки громадянам
Польщі.

Obowiązują zapisy osobiście lub pod nr. tel. 61 898 37 28
Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
poniedziałek – godz. 8.00 – 16.00
wtorek – piątek – godz. 7.30 – 15.30
informacja telefoniczna – nr telefonu 61 898 37 00.

Примітка - записи особисто або за номером. телефон:
+48 61 898 37 28
Міська рада в Пущиково, вул. Підлісна 4 (Podleśna 4)
Понеділок – год 8.00 - 16.00
Вівторок - п’ятниця - год. 7.30 - 15.30
Телефонна інформація - телефон 61 898 37 00

UWAGA! W sieci pojawiły się informacje, wysyłane
często smsami, że po nadaniu numeru PESEL odbierany jest paszport, albo dzieci. Wszystkie te informacje są FAŁSZYWE!

УВАГА: У мережі з’явилася інформація, яка часто
надсилається через текстові повідомлення, що
під час/після присвоєння номера PESEL
вилучаються паспорт чи діти. Вся ця інформація
ФЕЙК!

PUNKT ZBIÓRKI RZECZY
DLA OSÓB Z UKRAINY W PUSZCZYKOWIE

ПУНКТ ЗБОРУ ДОПОМОГИ
ДЛЯ УКРАЇНИ В ПУЩИКОВО

POMOC UKRAINIE

PESEL już nadany
Obywatele Ukrainy, którym nadano numer PESEL w terminie od 24.02.2022 r. do 11.03.2022r. mają możliwość w terminie 60 dni od daty wjazdu na terytorium RP, zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 i uzupełnić dane
w celu nadania statusu UKR.
Obowiązują zapisy osobiście lub pod nr. tel. 61 898 37 28

O

O

GODZINY OTWARCIA PUNKTU:
poniedziałek: 16.00–20.00
wtorek: 16.00–20.00
czwartek: 16.00–20.00
piątek: 16.00–20.00
sobota: 10.00–14.00

ГОДИНИ РАБОТУ ПУНКТУ:
понеділок: 16.00–20.00
вівторок: 16.00–20.00
четвер: 16.00–20.00
п’ятниця: 16.00–20.00
субота: 10.00–14.00

KONTAKT: telefon kontaktowy 881 – 933 - 123
(telefon czynny w godzinach pracy punktu w innych godzinach
prosimy o wysyłanie SMS)
e-mail: pomoc@puszczykowo.pl

КОНТАКТ: номер телефону: 881 – 933 - 123
(у неробочий час , будь ласка, надішліть нам SMS
повідомлення)
електронна пошта: pomoc@puszczykowo.pl

soby w potrzebie, które z uwagi na działania wojenne
na Ukrainie przybyły na teren naszego miasta po 24 lutego br. lub osoby goszczące zapraszamy po odbiór podarowanych rzeczy. Odbiór, jak i przyjmowanie darów, odbywa się
w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie: ul. Podgórna 21 (wejście od ulicy Poznańskiej).
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Przyjąłeś uchodźców?
Sprawdź, co zrobić!

P

rzyjąłeś pod swój dach Gości z Ukrainy uciekających przed
wojną? Nie wiesz, co dalej? Sprawdź, jak im pomóc zalegalizować pobyt i pracę! Co i gdzie trzeba zgłosić? Wyjaśniamy!
Ustal status swoich Gości
Uchodźcy mogą posiadać trzy rodzaje dokumentów:
►paszport biometryczny – pobyt legalny do 30. dnia po
odwołaniu ostatniego ze stanów epidemii/zagrożenia epidemicznego, ale zalecamy możliwie szybkie złożenie wniosku
o pobyt czasowy;
►wizę – sytuacja jak wyżej;
►zezwolenie na pobyt – sytuacja idealna.
Twoi Goście mogli również złożyć wniosek o udzielenie
statusu uchodźcy, ale odradzamy to rozwiązanie osobom,
które chcą podjąć pracę – praca nie jest możliwa przez pierwsze 6 miesięcy trwania procedury. Dopiero jeśli procedura
przedłuża się i trwa powyżej pół roku, a przedłużenie nie wynika z winy cudzoziemca, może on uzyskać prawo do pracy.
Ustalcie plan działania
Ustalcie plan działania na najbliższe dni. Jeśli cudzoziemiec zamierza pracować i jest obywatelem Ukrainy – pracodawca może dla niego wystąpić o wpis oświadczenia o powierzenia wykonywania pracy. Wielu pracodawców jest gotowych zatrudniać cudzoziemców „od ręki”.
Wsparcie w poszukiwaniu pracy
Jeśli Twój Gość chce rozpocząć pracę – wspomóż go
w całym procesie (pisanie CV, poszukiwanie ofert pracy, kontakt z pracodawcą). Wielu specjalistów kadrowo-płacowych
zgłosiło deklaracje wsparcia w tym wymiarze. Jeśli potrzebujecie pomocy napiszcie do Wolontariuszy na skrzynkę: wsparcie@hrnaszpilkach.pl.

Б

ЖИТЕЛІ УКРАЇНИ
В НАШИХ ДОМІВКАХ
– А ЩО ДАЛЬШЕ?

агато хто з вас надає інформацію, що вже під свій дах
прийняв Гостей з України, які тікають від війни та
запитує, що далі? Як їм допомогти? І куди можна звернутись
за допомогою?
Насамперед потрібно встановити статус своїх
гостей!
► наявність біометричного паспорта (легальний побит
протягом періоду епідемії/епідемічної загрози, та 30 днів
після її завершення. Але рекомендуємо у даному випадку
звернутися до місцевого уряду закордонних справ (Urząd
do Spraw Cudzoziemców) для отримання згоди тимчасового
перебування;
►наявність візи (вище наведена ситуація);
►наявність дозвoлу на проживання (ідеальна ситуація).
Твої гості також могли отримати статус біженця (!!ми не
рекомендуємо це рішення людям, які хочуть працювати,
оскільки згідно даного статусу особа не має змоги
влаштувтись на роботу протягом даної процедури, яка
триває близько 6 місяців).
Складіть план дій
Складіть план дій на найближчі кілька днів. Якщо
іноземець має намір працювати і є резидентом України,
роботодавець може підгот увати документи на
виготовлення згоди на працю іноземця на території
Республіки Польща (Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi). Багато роботодавців готові
влаштувати іноземців «від руки».
Підтримка пошуку роботи
Якщо ваш гість хоче розпочати працю – допоможіть
йому у всьому процесі (написання резюме, спілкування
з роботодавцем). Пам’ятайте, що ви також можете
скористатися нашими HR-волонтерами. Для цього
надішліть нам електронного листа з описом необхідної
допомоги, і ми будемо працювати в рамках кампанії
#HRwspieraUA.
Напишіть нам за адресою: wsparcie@hrnaszpilkach.pl

POMOC UKRAINIE

PESEL ДЛЯ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

pesel dla obywateli
ukrainy

собам, котрі в зв’язку з війною в Україні приїхали
в Пущиково після 24.02.2022 і потребують допомоги,
запрошуємо в наш пункт для отримання необхідних речей.
Збір та прийом допомоги відбувається в конференційній
залі в спортивно-розважальному центрі в Пущиково
(вул. Подгурна, 21 – вхід з вул. Познаньської).

kwiecień 2022
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Kto może złożyć wniosek:
Wnioski o świadczenia wychowawcze z programu Rodzina
500 + może złożyć osoba, która:
– jest obywatelem Ukrainy, albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
– jej pobyt w Polsce jest legalny,
– ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem
tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło
z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
– dziecko, które posiada pod opieką jest w wieku do 18 lat,
– ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem
tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest
obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny

Ważne
Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy licząc od
24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r.) dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku
z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.
Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez
okres przebywania w Polsce.
Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego
i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem. Opiekuna
tymczasowego, albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa
w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.
Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku:
– polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
– adres mailowy osoby,
– polski numer telefonu,
– numer rachunku bankowego w Polsce.

Г

раж данам Украины, которые легально въехали
с Украины в Польшу после 23 февраля 2022 г. в связи
с военными действиями и хотят остатся в Польше, Zakład Ubezpieczeń Społecznych будет признавать и выплачяивать помощь
для семей – 500+
Нужные заявки на украинском языке можнпо будет
отправлять исключительно в электронном виде через
Платформу электронных услуг ZUS от 26 марта т.г.
Кто может подать заявку:
Заявки на воспитательную помощь в рамках программы
Rodzina 500+ может подать лицо, которое:
– является гражданином Украины или супругом гражданина
Украины,
– его/ее пребывание в Польше легальное,
– у него под опекой есть ребенок (является его родителем или
временным опекуном), у которого есть украинское гражданство
и приехало с Украины в Польшу после 23 февраля 2022 г.
в связи с военными дейтсвиями,
– у ребенка, который остается под опекой, не исполнилось
18 лет,
– имеет под опекой ребенка (является его родителем или
временным опекуном), рожденного в Польше от матери,
которая гражданка Украины и пребывание в Польше которой
легальное.
Важно!
Пребывание в Польше является легальным 18 месяцев
считая от 24 февраля 2022 г. или от даты фактического
пересечения рубежа после 23 февраля 2022 г. для граждан
Украины, которые въехали с Украины в Польшу после
23 февраля 2022 г. в связи с военными действиями.
Поддержка для семей предоставляется не дольше нежели
срок пребывания в Польше.
Это поддержка для родителя, временного опекуна
и лица, под приемной опекой которого находится ребенок.
Временного опекуна или приемного опекуна для ребенка,
который прибыл с Украины в связи с военными действиями
и остается в Польше без опеки устанавливает польский суд.
Какие документы нужны для подания заявки:
– польскиц идентификационный номер PESEL лица, которое
подает заявку и ребенка,
– адрес электронной почты лица,
– польский номер телефона,
– Номер банковского счета в Польше.

ІНФОЛІНІЯ ПРО СІМЕЙНІ ВИПЛАТИ
ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

INFOLINIA W SPRAWIE
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

O

d 21 marca ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną
w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski
po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.
Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku
do piątku - w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem
22 444 02 55. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych
dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres
UA@zus.pl
Konsultanci infolinii udzielą informacji:
– o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS,
– jak wypełnić i wysłać wniosek,
– jak zarejestrować profil na Portalu Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS.
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І

нформацію про сімейні виплати для громадян України, які
прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року внаслідок
збройного конфлікт у в цій країні, можна отримати
за номером телефону 22 444 02 55*.
Інфолінія доступна у робочі дні - з понеділка по п’ятницю
- з 8:00 до 18:00
Питання щодо сімейних виплат для громадян України
також можна надсилати на електронну адресу UA@zus.pl
Консультанти цієї інфолінії надають інформацію
українською мовами.
– Більше інформації про сімейні виплати (https://tiny.pl/9kdlv)
* вартість дзвінка за домовленістю замовника
з оператором зв’язку.
(źródło: zus.pl)
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O

d 25 marca okres ważności wszystkich dotychczas wydanych zaświadczeń uprawniających uchodźców do bezpłatnych przejazdów na liniach Zarządu Transportu Miejskiego
w Poznaniu został przedłużony z 30 do 60 dni, a każde nowe
zaświadczenie jest wydawane na 60 dni.
UWAGA! W przypadku już wydanych zaświadczeń – nie
trzeba zgłaszać się do punktów ZTM lub na MTP, okres obowiązywania dokumentu wydłużono automatycznie. Do tej pory po
zaświadczenie o bezpłatną komunikację zgłosiło się ponad
25 tysięcy osób.
Przypominamy, że uchodźcy, którzy skorzystają z pomocy
punktu recepcyjnego na MTP lub odwiedzą jeden z Punktów
Obsługi Klienta ZTM Poznań, mogą otrzymać specjalne zaświadczenie z hologramem. Dokument jest wydawany po okazaniu ukraińskiego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej w dniu
24 lutego br. lub późniejszym.
Na podstawie zaświadczenia można bezpłatnie korzystać
z transportu miejskiego na wszystkich liniach ZTM w Poznaniu
i na obszarze aglomeracji poznańskiej w każdej strefie taryfowej. Ma ono taki sam status jak bilet na sieć, a jego ważność
wynosi 60 dni.
Zaświadczenie można otrzymać w punkcie recepcyjnym
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (Pawilon
nr 2, punkt czynny przez całą dobę), w Biurze Obsługi Klienta
ZTM pod rondem Kaponiera (czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 - 17:00) oraz w każdym z Punktów Obsługi Klienta ZTM, które są czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6:00 do 20:00:
- Ogrody, pętla tramwajowa,
- rondo Kaponiera – poziom -1,
- Dworzec Sobieskiego przy pętli PST na os. Jana III Sobieskiego,
- Górczyn, pętla autobusowo-tramwajowa,
- Junikowo, pętla autobusowo-tramwajowa,
- plac Wiosny Ludów - budynek CH Kupiec Poznański (wejście
od ul. Strzeleckiej),
- Dębiec, pętla autobusowo-tramwajowa,
- rondo Śródka – dworzec autobusowy,
- Dworzec Zachodni PKP.
Cały czas działa też ukraińska wersja miejskiej strony internetowej, na której można znaleźć najważniejsze informacje:
https://www.poznan.pl/ua
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істо Познань допомагає біженцям з України. Від
25 березня термін дії всіх раніше виданих довідок, які
дають право біженцям на безкоштовний проїзд на лініях
Управління міського транспорту (пол. Zarządu Transportu
Miejskiego, далі ZTM), продовжено з 30 до 60 днів, а кожна
нова довідка видається на 60 днів.
УВАГА! У разі вже виданих довідок - звертатися
в пункти ZTM, або до Міжнародного виставкового центру
у Познані (пол. Międzynarodowe Targi Poznańskie, далі MTP)
н е п о т р і б н о , т е р м і н д і ї д о к у м е н т а п р о д о в же н о
автоматично. Наразі за довідками про безкоштовний
проїзд громадським транспортом звернулося понад
25 тисяч осіб.
Нагадуємо, що біженці, які скористалися допомогою
рецепційного пункту на MTP або відвідали один з Пунктів
обслуговування клієнта ZTM, можуть отримати спеціальну
довідку з голограмою.
Документ видається після пред’явлення українського
паспорта або іншого документа, що підтверджує перетин
польсько-українського кордону 24 лютого цього року або
пізніше.
На основі довідки ви можете безкоштовно
користуватися міським транспортом на всіх лініях ZTM у
Познані та в агломерації Познань у кожній тарифній зоні.
Вона має такий самий статус,як і довгостроковий квиток,
термін дії якої становить 60 днів.
Довідку можна отримати у рецепційному пункті у MTP
(Павільйон №2, пункт працює 24/7), у Бюро
Обслуговування Клієнта ZTM в підземному переході
кругового перехрестя Капоньєра (Rondo Kaponiera)
(робочі години: від понеділка до п’ятниці від 09:30 до
17:00), а також в одному з Пунктів Обслуговування Клієнта
ZTM, що працюють від понеділка до п’ятниці від 06:00 до
20:00.
– Ogrody (Оґроди), кінцева трамвайна зупинка
– rondo Kaponiera (Кругове перехрестя Капоньєра),
підземний перехід
– Dworzec Sobieskiego (Станція Собєскєго) біля кінцевої
зупинки познанського швидкісного трамваю, os. Jana III
Sobieskiego (мікрорайон Яна ІІІ Собєскєго)
– Górczyn (Ґурчин), кінцева трамвайна та автобусна
зупинка
– Junikowo (Юніково), кінцева трамвайна та автобусна
зупинка
– plac Wiosny Ludów (Площа Вьосни Людув) – будинок
торгівельного центру Kupiеc Poznański (Купєц Познаньські)
(вхід від ul. Strzelecka (вул. Стшелецка))
– Dębiec (Дембєц), кінцева трамвайна та автобусна
зупинка
– rondo Śródka (Кругове перехрестя Сьрюдка ) – автобусна
станція
– Dworzec Zachodni PKP (Західний Вокзал)
Також постійно працює українська версія сайту міста,
де можна знайти найважливішу інформацію: https://www.
poznan.pl/ua.
(źródło: www.zt.poznan.pl)
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akład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje
i wypłaca świadczenia wychowawcze z programu Rodzina
500+ obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy
do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Od 26 marca specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim można składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Fot. facebook.com/ZTMwPoznaniu

Z

ПРОДОВЖЕННЯ
БЕЗКОШТОВНОГО
ПРОЇЗДУ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ
З УКРАЇНИ

bezpłatna komunikacja
– wydłużenie okresu
obowiązywania
zaświadczeń

ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА, т.н. 500+

500+ dla obywateli
Ukrainy

Zajęcia bezpłatne dla dzieci
i młodzieży z Ukrainy
Willa Mimoza
Ul. Poznańska 26, Puszczykowo
poniedziałek
Taniec balet dla dzieci (do 10 lat) – 16.30
Nauka języka polskiego – 17.00
wtorek
Karate – 19.30 (chłopcy powyżej 15 lat)
Szachy – 17.00 (grupa początkująca)
Szachy – 18.00
środa
Nauka języka polskiego – 16.00
czwartek
Karate – 19.30 (powyżej 15 lat)
piątek
Taniec młodzież (nowa grupa dla
młodzieży z Ukrainy) – 16.00
— zapisy tel. 668 857 921
Taniec dzieci – 16.50

POMOC UKRAINIE

Biblioteka, ul. Rynek 15
wtorek
Zajęcia dla matek z dziećmi (2-4 lata) godz. – 11.00

Безкоштовні заняття для дітей
та підлітків з України
WiIla Mimoza,
Poznańska 26, Puszczykowo
понеділок
балет для дітей (до 10 років) – 16.30
Польська мова – 17.00
вівторок
Карате – 19.30 (хлопці від 15 років)
Шахи – 17.00 (початківець)
Шахи – 18.00
середа
Польська мова – 16.00
четвер
Карате – 19.30 (старше 15 років)
п’ятниця
Молодіжний танець (нова група для
молоді з України) – 16.00
— реєстрація + 48 668 857 921
Дитячий танець – 16.50
Бібліотека, вул. Площа Ринок 15
вівторок
Заняття для мам з дітьми (2-4 роки) – 11.00

CO W SYTUACJI, JEŚLI NA UKRAINIE
ZOSTAŁY DZIECI BEZ WAŻNYCH
PASZPORTÓW, A RODZICE PRACUJĄ/
MIESZKAJĄ W POLSCE?
Dzieci z opiekunami są wpuszczane do Polski również
bez dokumentów. Osoby uciekające do Polski nie muszą
martwić się o legalność pobytu, ani składać wniosków o legalizację pobytu. Prosimy śledzić informacje na internetowej stronie: ua.gov.pl.

ЩО РОБИТИ В СИТУАЦІЇ, КОЛИ ДІТИ
БЕЗ ДІЙСНИХ ПАСПОРТІВ
ЗАЛИШИЛИСЯ В УКРАЇНІ, А БАТЬКИ
ПРАЦЮЮТЬ/ПРОЖИВАЮТЬ У ПОЛЬЩІ?
Дітей із опікунами впускають до Польщі також без
документів. Особи, які втікають до Польщі, не мусять
хвилюватися про легальність перебування та подавати
заяви на легалізацію перебування. Просимо слідкувати
за інформацією на інтернет-сторінці: ua.gov.pl

INTERNET/ ІНТЕРНЕТ

Urząd do Spraw Cudzoziemców
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina—ua
Grupa Granica: pomoc dla Ukrainy (po ukraińsku)
https://ukraina.grupagranica.pl/
Centrum Pomocy Prawnej: informacje prawne
https://www.pomocprawna.org/
Pomagam Ukrainie informator dla szukających pomocy i oferujących wsparcie: https://pomagamukrainie.gov.pl/
UNHCR
https://help.unhcr.org/poland
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„ulotne chwile” na wernisażu

Z przyjemnością zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia wystawy prac plastycznych Hani Twers. Zobaczyć ją
można w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum
Animacji Kultury w Puszczykowie. Hania jest uczennicą
V kl. Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie. Prace młodej artystki są ekspresyjne, dynamiczne, malowane głównie z wyobraźni lub na podstawie obserwacji z natury.
Wykonane w różnych technikach między innymi akwarele,
pastele suche i akryle.
BM CAK

W słoneczną sobotę, 14 marca zapraszaliśmy Państwa do
Willi Mimozy na wernisaż prac malarskich autorstwa pani
Anny Radajewskiej pod tytułem „Ulotne chwile”. Delikatne
piękno prac, subtelne obrazy są próbą uchwycenia przez
artystkę tego, jak otaczające nas cenne momenty i doświadczenia bywają ulotne, a jednak niezwykle istotne i ważne. To, że coś jest tak delikatne i nietrwałe w swej naturze
nie znaczy jednak, że nie zasługuje na uwiecznienie w naszej pamięci. Wyjątkowość i kruchość tym bardziej skłaniają nas do poszukiwania formy, która pozwoli im przetrwać.
Nie musi to być też dosłowne oddanie tych chwil, może to
być metafora oddająca ich charakter. Czy to w obrazie, muzyce, wierszu, „Ulotne chwile” mogą zostać z nami dłużej.
Wernisaż uświetnił koncert, który przygotowała pani Joanna Kozłowska – Szczepaniak, wybitna śpiewaczka operowa.
Było to wyjątkowe popołudnie, z pewnością warte miejsca
w naszej pamięci.
BM CAK

KULTURA

KULTURA

wystawa hani twers

pchli targ - sezon 2022

Z nadejściem wiosny wrócił „Pchli Targ”. Raz w miesiącu, od
wiosny do jesieni, uczestnicy – wystawcy spotykają się
w sobotę na Rynku w Puszczykowie, by wyprzedawać i zamieniać swoje używane rzeczy. Na stoiskach pojawiają się
ubrania, buty, książki, zabawki, artykułu dekoracyjne, a tym
razem nie zabrakło też ręcznie robionych zabawek, poduszek, pięknych figurek. W marcu byli z nami uczniowie
i uczennice Szkoły Podstawowej Collegium Artes. Zapraszali nas do uczniowskiej kawiarenki SPOTkawka – na spotkanie
i kawkę. Przygotowali też warsztaty plastyczne. Było dużo
uśmiechu i radości, nie zabrakło też muzyki – w tle przebijały się utwory z autorskiej płyty nagranej przez Szkołę Podstawową Collegium Artes. Serdecznie dziękujemy za przybycie – kolejny Pchli Targ już 23 kwietnia. Zgłoszenia stoisk
przyjmujemy pod adresem mailowym: nawrocki@puszczykowo.pl oraz telefonicznie pod numerem: 668856494.
Udział i wstęp są bezpłatne.
BM CAK
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Dzień Kobiet w jedynce
W klasach 1-3 dzieci uczciły to święto wywieszając plakaty,
na drzwiach sal lekcyjnych, które upamiętniały autorki wybranych bajek i wierszy polskich.
Natomiast w klasach 4-8 wybrani reprezentanci klas mieli
za zadanie przebrać się i przedstawić dorobek wybitnych Polek, np. Wisławy Szymborskiej, Ireny Sendlerowej, Ireny Szewińskiej, czy Olgi Tokarczuk.

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

OŚWIATA

WIOSNA, WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY...

Z

okazji nadchodzącej wiosny wszyscy uczniowie wzięli udział
w specjalnym pokazie mody, zorganizowanym specjalnie na
tę okazję. Każda z klas miała przygotować występ pod hasłem:
„ Lata 50, 60, 70, 80 lub 90”.
Zarówno dzieci, jak i nauczyciele założyli kolorowe stroje
przedstawiające dany okres ubiegłego wieku. W takt muzyki
z poszczególnej dekady cała grupa klasowa przemaszerowała
przez wybieg, wcielając się w modelki i modeli. Było wesoło,

kolorowo i zabawnie. Pomogło to zapewne przy pożegnaniu
zimowych długich dni, które zastąpiło słońce i wyższa temperatura za oknem.
Dzieci z zerówek również przywitały ten dzień głośno i barwnie. Ubrane w kolorach żółtych i zielonych śpiewały piosenki
i do nich tańczyły. Machając w rękach przystrojonymi gałązkami, spacerując wokół szkoły, skandowały wiosenne hasła.

Dzień Świętego Patryka to irlandzkie święto narodowe i religijne, ktore obchodzone jest 17 marca. Jest to Święto patrona Irlandii, czyli Świętego Patryka. Jest to dzien wolny od
pracy w Irlandii. Najważniejszą tradycją obchodów dnia
św. Patryka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. Zielony
to narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu Patrykowi. Irlandczycy w wielu miastach
organizują festyny i uliczne pochody, w których dominuje
właśnie zieleń. Z tej okazji nasza szkoła również świętowała,
a uczniowie Jedynki ubrali się tym dniu na zielono.

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

chemiczne warsztaty

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

uczniowie dwójki przywitali wiosnę
iosnę można powitać na różne sposoby. W szalonych kapeluszach, z wiosennymi rekwizytami, ale zawsze na wesoło. I tak właśnie powitali ją uczniowie puszczykowskiej Dwój-

Wraz z nowym miesiącem do naszej szkoły zawitał ponownie Klub Małego Muzyka. Podczas koncertu dzieci poznały
hiszpański, piękny taniec, jakim jest tango. Dowiedziały się,
że tango, to taniec, który opowiada o uczuciach i może wyrażać smutek, radość, a także złość. Podczas koncertu dzieci nauczyły się podstawowych kroków tanga, z instruktorem
tańca, a na końcu zobaczyły jak tańczy się tango w parze,
a tancerką okazało się śmieszna, szmaciana, ale dostojna
i pięknie ubrana lalka. Na finał występu wszyscy widzowie
zaśpiewali znaną pożegnalną piosenkę pt: „Bella ciao”.

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

wybuchowe zajęcia...

W

bo do tanga trzeba dwojga

OŚWIATA

Z

okazji Dnia Kobiet w zerówkach dziewczynki obchodziły
swoje święto. Od swoich kolegów otrzymały piękne upominki - ozdoby do włosów, korale i bransoletki oraz baloniki
i słodkości. Miały w tym dniu również prawdziwy relaks. Każda
dziewczynka miała pomalowane paznokcie, a chłopcy wykonywali im masaż pleców. Dziękujemy chłopaki, że o nas dbacie
i o naszym święcie pamiętacie.

dzień świętego patryka

ki. Jedni nakręcili „teledyski” i umieścili je na szkolnym facebookowym profilu, inni wyruszyli na poszukiwanie Wiosny
w plener.
SP nr 2

Klasy drugie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych
przez Fundację Just4fit. Były to warsztaty chemiczne, na
których uczniowie ubrani w odpowiednie fartuchy młodych chemików samodzielnie przeprowadzali różne doświadczenia z wodą. Tematem przewodnim zajęć było
badanie gęstości różnych substancji. Dzieci wiele się dowiedziały, a wykonując doświadczenia przekonały się, że
spinacz położony na powierzchnię wody wcale nie musi
opaść na dno, a probówka zamknięta gazą i odwrócona
gazą na dół nadal jest pełna wody. Podczas zabawy w małych chemików dzieci zrobiły również bańki na talerzu napełnionym wodą z płynem. Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy za aktywny udział w warsztatach. Zajęcia
przeprowadzone przez Fundację Just4fit były ciekawe
i bardzo się dzieciom podobały.

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

Podczas realizacji tematów o wodzie i wulkanach dzieci
z oddziałów przedszkolnych dowiedziały się, jak woda krąży w przyrodzie oraz jak wygląda i jak zbudowany jest wulkan. Podczas przeprowadzonego przez wychowawców
doświadczenia na własne oczy mogły zobaczyć erupcję
wulkanu.

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska
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Puszczykowskie szkoły solidarne z ukrainą

W

ojna tocząca się w Ukrainie jednoczy ludzi niemal z całego świata. Pomoc płynie szerokim strumieniem także
z całej Polski. W wielu miastach w tym również w Puszczykowie, bezpieczne schronienie znaleźli uciekinierzy z objetego
wojenną pożogą kraju. Wśród nich są także najmłodsi, którzy
oprócz bezpiecznego schronienia u puszczykowskich rodzin
uczęszczają do naszych szkół podstawowych.
Uczniowie dwóch naszych szkół organizują także szereg wydarzeń i akcji, w których demonstrują solidarność z okupowanym
przez Rosję krajem.
Jedynka
W geście solidarności z narodem ukraińskim, w którym toczy
się wojna uczniowie puszczykowskiej Jedynki przyszli do szkoły ubrani w barwach niebieskich i żółtych, czyli w narodowych
barwach Ukrainy. Dzieci z młodszych klas, z edukacji wczesnoszkolnej wykonali również plakaty solidaryzując się z obywatelami Ukrainy. Oprócz tego uczniowie naszej szkoły codziennie przynoszą na halę sportowo-widowiskową produkty
żywieniowe z długim terminem ważności i chemiczne dla potrzebujących cudzoziemców.
Jesteśmy z wami i pomagamy!

PArada wiosennych kapeluszy

Dwójka
Od 28 lutego w holu szkoły są prowadzone dwie zbiórki wspierające Ukrainę w związku z toczącą się wojną. Jedna dedykowana uchodźcom, w szczególności matkom z dziećmi, druga
obrońcom Ukrainy.
18 marca w Dwójce ogłoszono Dzień Solidarności z Ukrainą.
Tego dnia uczniowie przyszli do szkoły ubrani w żółto-niebieskie elementy ubioru lub z przypiętymi wstążkami z narodowymi barwami Ukrainy.
Klasa 6B uczestniczyła także w konkursie #TuNieJestTakNajgorzej zorganizowanym przez pana Pawła Beręsewicza.
Uczniom udało się znaleźć 154 słowa, które brzmią tak samo
w języku polskim i ukraińskim. Zadanie wywołało niemałe
emocje. Było okazją do wspólnej zabawy i wybuchów szczerego śmiechu.
Wcześniej 3a napisała i wysłała listy do Prezydenta Ukrainy,
w którym napisali m.in: .
„(...) To nasze dzieci, niepodległej Ukrainy i Polski, będą tworzyć przyszłość naszych wolnych Narodów (...)”.

K

ażdy z nas, mały czy duży, z niecierpliwością wypatruje nadejścia kolorowej wiosny. Powitanie nowej pory roku jest
doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie
bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. Dlatego też w poniedziałek, 21 marca dzieci z Przedszkola Nr 3 „Leśni Przyjaciele” postanowiły uroczyście świętować nadejście
ukochanej wiosny. Wszystkie przedszkolaki przygotowały niezbędne atrybuty: kolorowe gałązki, piękne motyle oraz wspaniałe kapelusze z kwiatami, bocianami, żabkami i innymi zwiastunami ciepłych dni. Na placu zabaw odbyło się uroczyste
powitanie Pani Wiosny, Marzanna natomiast została pocztą
ekspresową odesłana do krainy wiecznej zimy - na pewno wróci do nas za rok. Dzieci utworzyły przepiękny, kolorowy koro-

wód, który wyruszył ulicami naszego miasta, dodając mu koloru, radości i energii. Ponadto rozweselał przechodniów
i kierowców, którzy zachwyceni wpatrywali się w paradę wiosennych kapeluszy. Wielką niespodziankę sprawiła nam także
przepiękna, słoneczna pogoda. Mamy nadzieję, że wiosna przyszła do nas już na stałe i pozwoli nam cieszyć się budzącym
życiem i bogactwem przyrody.
W naszym przedszkolu trwa rekrutacja na nowy rok szkolny-serdecznie zapraszamy dzieci, które ukończyły dwa i pół
roku. Wszyscy zainteresowani działalnością naszego przedszkola mogą śledzić naszą stronę internetową: http://lesniprzyjaciele.dlaprzedszkoli.eu/

Renata Palm

SP nr 2

OŚWIATA

OŚWIATA

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

dzień pączka w jedynce

Z

okazji tłustego czwartku w naszej szkole też było słodko,
smacznie i przyjemnie. Każda z klas 1-8 na drugie śniadanie jadła smakowite pączki, które w ogromnych ilościach
dotarły do ich klas.
Dzieci z klasy 0a i 0b również obchodziły DZIEŃ PĄCZKA.
Z wielkim apetytem zajadały pyszne pączki upieczone przez
jedną z mam oraz zakupione z pobliskiej cukierni. Oprócz
tego rozwiązywały zadania matematyczne, w których przeliczały i układały pączki na odpowiednie talerze, a także wykonywały słodkie matematyczne sudoku.
Wszystkim nam ten dzień upłynął wesoło i słodko.
Mniam, mniam.

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

dwójka eko–szkołą

D

wójka bierze udział w międzynarodowym programie
Eko-Szkoły. Działania SP nr 2 skupione są na zagadnieniach dotyczących odpadów i zachęcają do promowania perspektywy 4R (refuse, reduce, reuse, recycle =
zrezygnuj, zredukuj/ogranicz, użyj ponownie, przetwórz/
oddaj do przetworzenia). Chcemy zaszczepić w dzieciach
przyzwyczajenia dotyczące konieczności sortowania odpadów i proekologicznego myślenia. Projekt jest także
próbą odpowiedzi na pytanie: „Co mogą zrobić dzieci,
by nie rosły góry śmieci?”
W lutym dzieci z klas 0a i 0b w ramach jednego z wielu
działań i przy wsparciu rodziców założyły kompostownik. Jest
to sposób na wykorzystanie biodegradowalnych resztek roślinnych, dzięki którym poprawimy warunki ich uprawy, a przy
tym zmniejszymy ilość odpadów. W marcu dzieci wykonały
kosze do segregacji odpadów.
SP nr 2
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VII Cross Marcowy

zdaj to z aplikacją

W

rupa uczniów z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, wśród których są Anna Maik oraz Igor Ptak z Puszczykowa, stworzyła bezpłatną aplikację ZdajTo!, która wspomaga
przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Aplikację
we wczesnej wersji można już pobrać ze sklepu Google Play,
a niebawem pojawi się także w AppStore. Partnerem Strategicznym projektu zostało Brainly - globalna platforma edukacyjna.
Egzamin ósmoklasisty jest pierwszym ważnym testem
w edukacyjnej karierze, który może nawet zdeterminować
przyszłość. Dzięki dobremu wynikowi egzaminu uczniowie
mają szansę dostać się do wymarzonych szkół, a w konsekwencji osiągnąć zawodowy sukces.
W założeniu zespołu projektowego, aplikacja ma być
przede wszystkim atrakcyjna, funkcjonalna i dopracowana pod
kątem merytorycznym. Po wykonaniu przez ucznia zadania,
w aplikacji pojawia się odpowiedź wraz z kompleksowym wyjaśnieniem.
Za prawidłowe rozwiązania przyznawane są punkty. Dodatkowo, w aplikacji znajdują się poradniki na temat wybranych
zagadnień naukowych. Kolejnym atutem ZdajTo! jest bezpłatność, tak aby rzeczywiście aplikacja mogła być dostępna dla
każdego. Aby zadbać o wszystkich uczniów, dostępny jest również tryb aplikacji przyjazny osobom z dysleksją.
Więcej informacji na stronie: zdajtoaapp.pl

G

słoneczną niedzielę, pierwszy dzień astronomicznej wiosny na terenie sportowo-rekreacyjnym w Puszczykowie
przy ulicy Kościelnej odbyła się VII edycja Crossu Marcowego.
Do startu przystąpiło 79 biegaczek i biegaczy, którzy musieli zmierzyć się z 10-kilometrową trasą.
Wśród panów pierwsze miejsce zajął Robert Walczak, tuż
za nim na mecie zjawił się Łukasz Fabiański, a na trzecim stopniu podium uplasował się Maksym Rupieta.
Wśród pań najszybsza była Marta Hała, na drugim miejscu
znalazła się Magdalena Kędziora, a trzecie miejsce zajęła Emilia
Bogucka.

Tuż przed startem biegu głównego odbyły się biegi dziecięce na dystansach 150, 300, 450, 1000 metrów.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, zwycięzcy w kategorii OPEN oraz w kategoriach wiekowych otrzymali też puchary oraz koszulki i czapki z logo Miasta Puszczykowa. Dziękujemy stowarzyszeniu “biegiemwlas” za organizację imprezy, a uczestnikom - w szczególności najmłodszym - za
udział i fantastyczną atmosferę.

Joanna Hejnowicz/gł. specjalista ds. sportu

SPORT

OŚWIATA

Aukcja na rehabilitację absolwentek LO
ada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie pragnie wystawić na licytację wyjątkowy plaster
drewna z podobizną Mikołaja Kopernika. Dochód z licytacji
w formie cegiełki zasili konto Rady Rodziców, która przekaże
zebraną kwotę na rehabilitację dwóch absolwentek naszej
szkoły – Dominiki i Marysi, które zbierają pieniądze na kosztowne leczenia po przeżytych guzach mózgu.
Historia podobizny Mikołaja Kopernika: projekt spontanicznie wykonany podczas lekcji informatyki przez zdolną absolwentkę Liceum. Dzięki nowoczesnej technologii, szkic ten
mógł zostać odwzorowany na plastrze drewna jesionowego.
Forma wykończenia – żywica epoksydowa transparentna oraz
olej lniany. Grubość plastra – 8 cm, średnica – ok. 50 cm.
Osoby zainteresowane licytacją proszone są o kontakt z przewodniczącym Rady Rodziców – panem Piotrem Namysłem pod
nr telefonu: 603 106 187 (w godz. 16 – 22). Planowane jest
również rozpowszechnienie akcji w mediach społecznościowych, by trafiła ona do większej liczby osób. Drodzy absolwenci i przyjaciele naszego Liceum, liczymy na Was!

R

sportoteka mikts cup

Piotr Namysł/ Wojciech Olejnik

K

WYPRAWKA DLA UKRAIŃSKICH DZIECI
Drodzy Rodzice,
sukcesywnie, codziennie będą się pojawiać w naszej szkole kolejne dzieci z ogarniętej wojną Ukrainy.
Poszukujemy rodziców chętnych do sfinansowania lub zakupu wyprawki szkolnej. Prosimy o zgłaszanie się na adres
mailowy Rady Rodziców: rrsp2puszczykowo@gmail.com w temacie wpisując „Wyprawka szkolna”. Będziemy tworzyć bazę darczyńców i kolejno się do nich, w miarę potrzeb, zgłaszać.
Każda osoba zgłaszająca chęć udziału w naszej akcji i zakupu potrzebnych rzeczy, otrzyma listę, co powinno znaleźć
się w takiej wyprawce (w przedziale wiekowym 0-3 lub 4-8). Bardzo prosimy, aby plecak i piórnik dostosować do
wieku i płci dziecka.

olejny turniej z cyklu Sportoteka MIKST CUP odbył się
5 i 6 marca. Zawody te są prowadzone w kategorii pro
i zaawansowanej i kończą się turniejem MASTERS w każdej
kategorii.
Na turniejach organizator zapewnia pakiet startowy, słodką przekąskę i obiad. Podczas rozgrywek losowane są nagrody. Sponsorem całego cyklu Sportoteka MIKST CUP jest firma
Carrera Cars.
Zapraszamy na ostatnie już spotkanie tenisowe w tym cyklu, które zaplanowane jest na 22 kwietnia (turniej MASTERS).

Rada Rodziców SP2 Puszczykowo
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Eliminacje miejskie w piłce siatkowej

28. mistrzostwa puszczykowa w narciarstwie
dę Kowalską. W panach 51+ najszybszy był Tomasz Hoffmann, który od 28 lat nie opuścił żadnych zawodów i co roku
pojawia się na starcie. Drugi był Leszek Janaszek, a trzeci
Krzysztof Jassem. Kategorie narciarskie zamykała grupa kobiet 51+, którą wygrała Magdalena Jassem wyprzedzając
Dorotę Płazę i Danutę Maćkowiak. Po dwóch wyścigach
narciarskich w ośmiu kategoriach przyszedł czas na snowboardzistów i zmianę tyczek na snowboardowe. Tutaj najszybsza
na desce okazała się Maja Sworowska, która wyprzedziła
Martę Cegłowską i Basię Hoffmann. Wśród chłopców na
desce zwyciężył Adam Halicki, drugi był Michał Muszyński,
a trzeci Wiktor Cegłowski. W kategorii OPEN bez względu na
kategorię i zamieszkanie (Puszczykowo czy przyjaciel naszego
Miasta) najszybsi na nartach okazali się Octavia Halas i Jakub
Janaszek, a na snowboardzie Basia i Marcin Nowaccy. Warto podkreślić, że najmłodszy zawodnik miał 4 lata, a najstarszy
blisko 70, a więc dosłownie Mistrzostwa łączą pokolenia. Podczas trwania zawodów można było napić się ciepłej herbatki
i zjeść coś słodkiego w specjalnie przygotowanej strefie na
mecie zawodów. Nie zabrakło też wspólnej rozgrzewki w formie: TANIEC – MAKARONIEC.
Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło
się po wspólnej kolacji w Hotelu ApartHotel. Po części oficjalnej na uczestników zawodów czekała bardzo miła niespodzianka w postaci występu puszczykowskiej grupy MOONROCK
BAND.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim sponsorom,
a w szczególności Miastu Puszczykowo za współfinansowanie
imprezy, która od 28 lat integruje mieszkańców Puszczykowa
i łączy pokolenia.
PTS

E

liminacje miejskie w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców
odbyły się 22 marca w salach gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 2. W ramach Igrzysk Dzieci startowały roczniki
2009 i młodsze, zaś w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej roczniki 2007-2008. Wśród młodszych dziewcząt, a także starszych
dziewcząt i chłopców awans wywalczyły drużyny „Jedynki”. Ze
Szkoły Podstawowej nr 2 awansował zespół młodszych chłopców. Drużyny wystąpiły w następujących składach:
Igrzyska Dzieci/Dziewczęta
SP1: Weronika Dziubalska, Alicja Kuczyńska, Lena Nowy,
Wiktoria Makieła, Zofia Gomuła, Liliana Ruminiecka, Zofia Drajerczak, Helena Szczepanek, Zuzanna Cichocka, Oliwia Nowak.
Opiekun: Lucyna Dydzińska.
SP2: Hanna Bartkowiak, Magdalena Łopatowska, Zuzanna
Motławska, Julia Piekarz, Laura Franica, Pola Kromolicka, Aleksandra Musiał, Zofia Pawlak, Gabrysia Komisarek, Zuzanna Siejek. Opiekun: Karina Buczkowska.
Chłopcy
SP1: Tymoteusz Czapla, Max Duszczak, David Jiya, Hubert
Baumgart, Antoni Namysł, Franciszek Adolph, Bernard Kowalonek, Filip Gruszczyński, Leon Czajor, Ignacy Janicki. Opiekun:
Marek Wykrota.
SP2: Mikołaj Pachura, Wojciech Matuszczak, Tymon Stube,
Stanisław Watracz-Jarocki, Kacper Naskręt, Michał Mężyński,
Cezary Walczak, Paweł Kędzierski, Julian Kuraś, Piotr Czyż.
Opiekun: Przemysław Hejnowicz.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej/Dziewczęta
SP1: Emily Grześkowiak, Maja Ławniczak, Dorota Czyż, Maja
Morawska, Wiktoria Michalak, Oliwia Lubowa, Wiktoria Piłacik,
Aleksandra Frąckowiak, Joanna Winkowska, Marianna Kubicka.
Opiekun: Lucyna Chmielarz.
SP2: Maria Gruszczyńska, Nicole Lipińska, Kinga Majewska,
Oliwia Stróżyk, Matylda Turowska, Anna Malcherek, Patrycja
Łyskawińska, Zofia Florkowska, Barbara Bąk, Weronika Czempińska, Weronika Bień, Marta Konik. Opiekun: Marzenna Johaniewicz.
Chłopcy
SP1: Piotr Krupa, Konstanty Malanowski, Kacper Kirszewski, Krzysztof Rachocki, Max Skoryna, Wojciech Bukowiecki,
Jakub Losy, Stanisław Baraniak. Opiekun: Wiesław Bartkowiak.
SP2: Piotr Majewski, Franciszek Napierała, Michał Dolata,
Jeremiasz Jiya, Szymon Zdanowski, Robert Rybarczyk, Antoni
Besler, Mikołaj Miller, Antek Maciejewski. Opiekun: Przemysław
Hejnowicz.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za sportową postawę
i wykazanie dużych umiejętności, opiekunom za przygotowanie drużyn, zwycięzcom życzymy powodzenia na kolejnych etapach rywalizacji.

Joanna Hejnowicz/gł. specjalista ds. sportu
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marcowy weekend 4-6 marca 2022 r. w Czarnej Górze
odbyły się 28. Mistrzostwa Puszczykowa w narciarstwie
alpejskim i snowboardzie. W tegorocznej edycji wzięło udział
ponad 120 osób, a na listach startowych pojawiło się blisko
90 zawodników w 10 kategoriach (8 narciarskich i 2 snowboardowych).
Organizatorzy z PTS-u już w czwartek zadbali o dostarczenie pakietów startowych do pokoi i apartamentów, więc
w biurze zawodów zawodnicy odbierali tylko zamówione karnety na sobotnie zawody. W piątkowy wieczór, zaraz po załatwieniu spraw organizacyjnych, cała grupa przeniosła się na
lodowisko, gdzie każdy mógł spróbować jazdy na łyżwach.
Po ostrej ślizgawce każdy uczestnik miał zagwarantowany ciepły posiłek i napój.
Sobota przywitała nas zimową scenerią z lekkim opadem
śniegu i delikatnym mrozem. Zawody wystartowały o 10.30
– standardowo od kategorii najmłodszych narciarzy. W kategorii skrzatów pierwsze miejsce zajął Stasiu Tetela, drugie
Maks Janaszek, a trzecie Gustaw Grajek. W kolejnej kategorii młodzików najszybszy okazał się Jakub Bartosz Burzyński
wyprzedzając Antka Janaszka i trzeciego Franciszka Szafarkiewicza. Kolejną kategorię chłopców do 21 lat zwyciężył
Konstanty Malanowski wyprzedzając Grzegorza Janaszka
i swojego brata Ksawerego Malanowskiego. Kategorię kobiet do 21 lat wygrała Antonina Kowalska, druga była Maja
Morawska, a trzecia Matylda Kowalska. W najliczniejszej
kategorii chłopców 22+ najszybszy okazał się Kuba Janaszek,
drugi był Kajetan Konieczny, a trzeci Michał Janaszek. W tej
samej kategorii pań 22+ najlepiej ze slalomem poradziła sobie
Maja Sworowska, wyprzedzając Weronikę Janaszek i Mag-

Nabory do programu tenisowego NPUT

W

sobotę, 26 lutego na kortach Sportoteki odbyły się nabory dzieci z roczników 2014/2015 do Narodowego
Programu Upowszechniania Tenisa finansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Testy
umiejętności nie były stresujące dla uczestników i przeprowadzone zostały w formie zabawy. Była to świetna okazja dla
wszystkich dzieci, aby złapać tenisowego bakcyla i spróbować
swoich sił na korcie.
W sprawie kolejnych naborów do programu NPUT oraz
uczestnictwa w szkółkach tenisowych można kontaktować się
z Janem Serafiniakiem - trenerem tenisa koordynującym program NPUT w Sportotece.

Sportoteka
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Siatkarski Dzień Kobiet
o dwóch latach wróciliśmy do siatkarskiego świętowania
Dnia Kobiet. 12 marca odbył się turniej drużyn żeńskich, do
którego zgłosiły się cztery zespoły. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. Zwyciężyła drużyna o nazwie Volleybanda, przed Kadrą Narodową Polskiego Związku Sportu Niesłyszących, Chicas Buenas i Dream Team`em.
Wszystkie panie otrzymały koszulki z logo Puszczykowo na

Sportowo oraz kwiaty, które wręczali: Burmistrz Puszczykowa
Andrzej Balcerek, kierownik hali widowiskowo-sportowej Przemysław Hejnowicz oraz sędziowie Błażej Wierciński i Andrzej
Padowicz. Ten dzień osłodziły też pyszne pączki z Cukierni Piekarnia pana Jacka Błaszkowiaka. Wszystkim dziękujemy za
udział i zapraszamy na kolejne imprezy.

Joanna Hejnowicz/gł. specjalista ds. sportu
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Walentynki i Dzień Kobiet
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marca br. odbyły się dwie imprezy rekreacyjno-sportowe.
Impreza na Orientację “InO SERCE”, która z uwagi na niebezpieczne wichury nie odbyła się w lutym oraz Rajd Nordic
Walking z okazji Dnia Kobiet. Tym razem pogoda dopisała
i w pięknej słonecznej aurze uczestnicy ruszyli na trasy. Podczas biegu na orientację należało znaleźć osiem punktów, rozmieszczonych głównie na terenie miasta i w jego pobliżu, zaś
uczestnicy rajdu Nordic Walking pokonać musieli trasę, liczącą
ok. 8 km. Na mecie czekały na wszystkich “serduszkowe” upominki oraz ognisko i ciepła zupa.

Przy okazji tego spotkania wręczono również dwie z trzech
nagród za udział w konkursie na najsympatyczniejsze życzenia
noworoczne, publikowane na profilu “Puszczykowo na Sportowo”. Otrzymały je Pani Genia Wache oraz Pani Iza Budziszewska. Na odbiór czekają jeszcze upominki dla Pani Joanny Ziółkowskiej.
Dziękujemy Czarkowi Wichniewiczowi oraz Swobodnemu
Organowi Wypoczynku Aktywnego SOWA za organizację biegu
na orientację, zaś uczestnikom dziękujemy za udział, przemiłą
atmosferę i zapraszamy na kolejne imprezy.

W

połowie lutego juniorzy i młodzieżowcy PTS-u dobrze
zaprezentowali się podczas Grand Prix w Baranowie koło
Kępna, gdzie Marysia Leciej w parze z zawodnikiem z UKS
PowerBad Gniezno dotarli do ćwierćfinału miksta, a w singlu
niewiele zabrakło do awansu do najlepszej „ósemki”. W młodzieżowcach po dobrej grze Kuba Marcinkowski zajął dalsze
miejsca. Podczas tego samego weekendu seniorzy uczestniczyli w Międzynarodowym Turnieju Badmintona Babolat Cup,
gdzie wielokrotnie stawali na podium. Michał Szkudlarczyk
i Maks Nowak zajęli pierwsze miejsce w deblu 30+, a Michał
dorzucił jeszcze brąz w singlu. W kategorii 35+ złoto, wywalczył
Kuba Janaszek, a brąz Mateusz Wilczek. W deblu Mateusz
Wilczek i Przemek Janaszek zdobyli srebrny medal wygrywając w półfinale z klubowymi kolegami Kubą Janaszkiem i Pawłem Niewolińskim, którzy ostatecznie byli trzeci. W singlu
kategorii 40+ Przemek Janaszek nie miał sobie równych i zdobył pewnie pierwsze miejsce zgarniając złoto.
Na koniec lutego w Solcu Kujawskim odbył się turniej żaczków, młodzików młodszych i młodzików, w którym wystartowało 9 naszych badmintonistów. W żaczkach świetnie spisał się
Ignacy Gierszewski zdobywając brązowy medal W młodzikach
młodszych wielki sukces odnotowali startujący w deblu Stefan
Taratajcio i Maks Duszczak zdobywając brąz. Chłopcy byli
bardzo blisko awansu do finału, ale nieznacznie ulegli w trzech
setach parze z Solca. W młodzikach koncertowo spisał się Tadziu Janaszek zdobywając trzy srebrne medale: w singlu, deblu z Olkiem Leciejem i mikście z Anią Lange z Badminton
School Gdynia. Olek Leciej dorzucił jeszcze brąz w grze mieszanej w parze z Olgą Kosmowską z UKS PowerBad Gniezno.

Na gratulacje zasługują pozostali zawodnicy: Agata Stojczyk,
Fabian Grąs, Samuel Krystoń, Jan Gawroński, którzy po zaciętych pojedynkach zajęli dalsze pozycje.
Kolejny krajowy turniej w Solcu Kujawskim odbył się połowie marca. Tym razem do kujawsko-pomorskiego pojechało 10
naszych zawodników obsadzając trzy kategorie: młodzika
młodszego, młodzika i juniora młodszego. Najlepiej spisała się
najbardziej doświadczona z naszej ekipy juniorka młodsza Maria Leciej. Marysia okazała się bezkonkurencyjna w singlu,
gdzie bez straty seta przeszła cały turniej, pewnie wygrywając
w finale. Równie dobrze poszło w deblu, gdzie w parze z Izą
Myk PowerBad Gniezno dziewczyny zdobyły złoto. W grze mieszanej Marysia w parze z Szymonem Lusiakiem po zaciętym
meczu uległa parze z Pomorza zdobywając srebrny medal.
Świetnie spisał się również Olek Leciej, który w kategorii młodzików w grze mieszanej w parze z Olgą Kosmowska zdobył
srebrny medal. W turnieju wystartowali również: Ignacy Gierszewski, Fabian Grąs, Samuel Krystoń, Jasiu Gawroński,
Maks Duszczak, Stefan Taratajcio, Agata Stojczyk i Krzysztof Stojczyk.

PTS
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Udane starty puszczykowskich badmintonistów

Joanna Hejnowicz/gł. specjalista ds. sportu
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Zasady efektywnego uczenia się – jak się uczyć, żeby się nauczyć cz. II
to kilka ważnych rad, dla tych którzy chcieliby lepiej zorganizować swój warsztat pracy i osiągnąć bardziej satysfakcjonujące wyniki w nauce:

Zamiast długiej, męczącej powtórki tuż przed egzaminem, lepiej zrobić krótsze powtórki przez cały tydzień.
6. Dłuższy materiał podziel na mniejsze partie.
Zbyt dużo do zrobienia na raz przeraża każdego. Jeśli podzielisz materiał na mniejsze części łatwiej będzie Ci utrzymać
motywację i koncentrację na odpowiednim poziomie. Rozłóż
naukę w czasie, lepiej i szybciej opanujesz materiał.

1. Pamiętaj o właściwej organizacji nauki. Zaplanuj swoje
działania
Zrób listę zagadnień, których musisz się nauczyć. Mając przed
sobą harmonogram nauki jesteś w stanie ocenić, jak wiele za
Tobą, a ile jeszcze przed Tobą. Dobra logistyka sprawi, że znajdziesz również czas na przyjemności i pasje.

8. Urozmaicaj proces nauki. Używaj różnych zmysłów
np. wzroku, słuchu, dotyku.
Kiedy się uczysz zapisuj, sporządzaj notatki, rysuj, stosuj
wykrzykniki, strzałki, gwiazdki, kolory, podkreślaj ważne informacje, twórz mapy myśli, tabelki, powtarzaj na głos, tłumacz
komuś, szukaj śmiesznych skojarzeń. Jeśli Ci to pomaga spaceruj podczas nauki. Mózg najlepiej zapamiętuje obrazy i dźwięki.
Informację, którą chcesz przyswoić warto głośno powtarzać
oraz wyobrażać ją sobie. Im więcej zmysłów wykorzystujesz do
nauki, tym lepszy będzie efekt zapamiętywania.

Fot. Freepik.com

DBAMY O ZDROWIE
SAMORZĄD
W PUSZCZYKOWIE

3. Skoncentruj się.
Wyznacz sobie czas na naukę i skup się tylko na niej. Schowaj to, co niepotrzebne (przyciągające wzrok przedmioty
i urządzenia - wszystko, co mogłoby odwrócić Twoją uwagę).
Dzięki temu uczysz się szybciej, efektywniej, a przyswajany materiał zapada w pamięci na dłużej.

5. Ucz się systematycznie. Rób częste powtórki.
Powtórki są bardzo istotne. Ukazują postępy i braki.
Im więcej razy coś powtarzasz na różne sposoby i w różnych
kontekstach, tym lepiej zostanie to utrwalone. Powtórki mogą
mieć formę przeglądania notatek, czytania tego, co zakreślone, opowiadania na głos, tłumaczenia komuś i zadawania pytań. W ten sposób ślady pamięciowe pojawiają się w wielu
miejscach mózgu, dlatego zapamiętywanie staje się trwalsze.
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9. ,,Trenuj swój mózg”, usprawniaj jego pracę.
Graj w gry logiczne, strategiczne, karciane, planszowe, rozwiązuj łamigłówki, zagadki, rebusy, quizy.
10. Pamiętaj o odpowiednim odżywianiu.
Do nauki siadaj najedzony, ale nie przejedzony. Twój mózg
ma się koncentrować na nauce, a nie na trawieniu. Nie jedz
zbyt wielu słodyczy. Cukier powoduje chwilowy przypływ energii, ale później jej gwałtowny spadek, a w konsekwencji poczucie zmęczenia, wolniejsze uczenie się i zapamiętywanie. Wprowadź dietę przyjazną mózgowi – banany, jabłka, awokado, jagody, suszone morele, figi, daktyle, kalafior, brokuły, szpinak,
jajka, olej lniany, łosoś, orzechy, pestki dyni i słonecznika.
11. Wysypiaj się, bądź wypoczęty.
Powinieneś spać ok. 8 godzin na dobę. Nic tak nie regeneruje sił jak zdrowy sen. Podczas snu mózg przetwarza nowe
treści, porządkuje je oraz łączy z tym, co wiedziałeś. Następuje
wzmocnienie pamięci i procesu uczenia się. Niewystarczająca
ilość snu ogranicza Twoje możliwości w ciągu dnia, zmniejsza
potencjał umysłowy, nasila trudności w skupieniu uwagi oraz
w przyswajaniu wiedzy, spowalnia reakcje, powoduje kłopoty
z zapamiętywaniem i kojarzeniem faktów. W czasie snu mózg
odreagowuje emocje. Dlatego warto przerywać naukę krótką
drzemką w ciągu dnia.

kwiecień 2022

14. Ogranicz korzystanie z mediów cyfrowych.
Nadmierne korzystanie z urządzeń multimedialnych to
wzmożona obecność bodźców, przeciążenie informacyjne. Narażasz się wówczas na zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji,
a tym samym spadek zdolności poznawczych i słabsze osiągnięcia umysłowe, a także obniżony nastrój, drażliwość, wzrost
impulsywności. Negatywne konsekwencje nie zawsze pojawiają się natychmiast.
15. Znajdź czas na relaks.
Stres nie sprzyja nauce. Negatywne emocje działają blokująco wytwarzając napięcie w ciele, które ogranicza nasz umysł.
Znajdź najlepszą dla siebie formę relaksu.

7. Pamiętaj o stosowaniu przerw
Wprowadzaj system 30 (nauka) – 5 (przerwa) – 30 – 5 – 30,
który jest bardzo dobrym sposobem na naukę większej części
materiału i pozwoli Twojemu mózgowi na krótki odpoczynek.
– rób przez 5 - 10 minut to, na co masz ochotę.
– podczas przerwy spędzaj czas na rzeczach, które Cię odprężają oraz dają Tobie radość.
– przede wszystkim wstań od biurka. Przerwą nie jest włączenie komputera.
– w czasie przerwy zaczerpnij świeżego powietrza, spaceruj, zrób gimnastykę, posłuchaj ulubionego utworu muzycznego, porozmawiaj z kimś bliskim, a nawet zrób sobie krótką
drzemkę.

2. Wprowadź się w dobry nastrój.
Nie mów: „To jest zbyt trudne”, „Uczenie się jest bez sensu”, „Nie chcę mi się tego robić”. Nie traktuj nauki jako zło konieczne. Jeśli jesteś w złym humorze, nic Ci nie wychodzi. Smutek sprawia, że nie masz motywacji, ani ochoty na działanie.
Pozytywne nastawienie to połowa sukcesu.

4. Zadbaj o miejsce do nauki.
Do nauki wybierz miejsce, w którym dobrze się czujesz,
w którym jest porządek. Ważne jest prawidłowe oświetlenie
(z lewej strony dla osób praworęcznych), dostosowane do
wzrostu krzesło, odpowiednia wysokość biurka. Pomieszczenie, w którym pracujesz powinno być przewietrzone. Nie może
w nim być ani za ciepło, ani za zimno.

12. Pij wodę zamiast słodkich napojów.
Nasz mózg składa się w 80% z wody i to ona w dużej mierze
wpływa na jego pracę. Bez niej już po chwili poczujesz się ospały. Wodę należy pić regularnie, najlepiej małymi łykami i w nie
za dużych ilościach. Pozwala ona organizmowi pozbyć się toksyn. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko wystąpienia infekcji
i stanów zapalnych, które także wpływają na pracę mózgu.

Ewelina Szczepkowska/pedagog
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Puszczykowie
Marta Urbańska/psycholog
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Puszczykowie - Filia w Kórniku

13. Znajdź czas na aktywność fizyczną. Ruszaj się.
Wybierz to, co lubisz: spacerowanie, bieganie, ćwiczenia
ruchowe w domu lub na powietrzu, taniec, jakikolwiek sport.
Równoważenie wysiłku intelektualnego z ruchowym daje lepsze efekty w nauce, zmniejsza stres. Warto ruszać się także
w trakcie przerw w nauce, by pobudzić krążenie. Po niewielkim
wysiłku wraca się do nauki z większą ilością energii. Ruch uwalnia wszelkie blokady pozwalając mózgowi i systemowi nerwowemu na regenerację i większą kreatywność.

Literatura:
Bąbel P., Wiśniak M., 12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak
uczyć, żeby nauczyć, GWP, Sopot 2016.
Beaver D., Jak uaktywnić umysł?, Wydawnictwo MEDIUM,
Warszawa 1994.
Dryden G., Vos J. Rewolucja w uczeniu, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
Gołębiewska-Szychowska J., Szychowski Ł. ,Powiem Ci, jak
się uczyć, Harmonia, Gdańsk 2015.
Łukasiewicz M., Sukces w szkole, Rebis Poznań 2006.
Powell M., Potęga pamięci, Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2015.
Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej?czyli refleksyjny praktyk
w działaniu, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2000.

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?

Z

dnia na dzień zostaliśmy zaskoczeni wojną w Ukrainie.
Na każdym kroku towarzyszą nam informacje o konflikcie.
Wojna wiąże się z cierpieniem, wzbudza w nas lęk i niepokój,
odczuwamy zagrożenie. Nie chcemy, żeby nasze dzieci czuły
to samo, więc próbujemy je przed tym uchronić. Temat wojny
powinniśmy podjąć my rodzice, zanim dzieci otrzymają informacje z innych źródeł. Jak zatem zachować się w tej trudnej
sytuacji?
Nie udawajmy
Nie udawajmy, że wojny nie ma. Nie zmieniajmy tematu,
kiedy dziecko pyta. Dzieci czują nasze nastroje, słyszą informacje w radiu, telewizji, widzą różne obrazy w internecie,
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rozmawiają z kolegami, słyszą rozmowy dorosłych. Nie jesteśmy w stanie ich od tego uchronić.
Nie oszukujmy
Nie oszukujmy dzieci. Nie możemy ich straszyć, ale nie
możemy też oszukiwać. Dzieci są bardziej świadome tego co
się dzieje, niż nam się wydaje. Czują, że dzieje się coś dziwnego i nie mają na to wpływu. My odczuwamy lęk i niepokój,
więc dzieci tym bardziej, zwłaszcza, że nie rozumieją sytuacji.
Nie przenośmy strachu na dzieci
Nie śledźmy cały dzień informacji o konflikcie. To nam nie
cd na str 28
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DBAMY O ZDROWIE
SAMORZĄD
W PUSZCZYKOWIE

O

pomoże, będziemy tylko bardziej zdenerwowani. Najpierw
musimy uporać się z własnym lękiem, ponieważ dzieci czują
nasze emocje. Musimy zadbać o siebie, nie wpadać w panikę,
dawkować ilość informacji i sprawdzać ich prawdziwość. Wtedy będziemy w stanie lepiej pomóc swoim dzieciom. Jeżeli
mamy możliwość to organizujmy aktywności, dzięki którym
będziemy mogli się zrelaksować i nabrać sił. Zróbmy coś co
sprawia nam przyjemność, a pozbędziemy się negatywnych
emocji.

W

DBAMY O ZDROWIE
SAMORZĄD
W PUSZCZYKOWIE

Zadawajmy pytania
Zanim rozpoczniemy rozmowę z dzieckiem, dowiedzmy
się co już wie. Informacje, które posiada z internetu i od kolegów mogą być fałszywe. Sprawdźmy, czy rozumie co się dzieje. Zapytajmy jakie jest jego zdanie, czego się obawia.
Rozmawiajmy
Wyjaśnijmy dziecku co to jest wojna i dlaczego wybuchła.
Musimy mówić prawdę i odnosić się do tego co zostało nam
przedstawione. Odpowiadajmy na pytania. Mówmy tylko to
co konieczne. Dozujmy informacje, żeby nie wzbudzić dodatkowego lęku. Możemy powiedzieć, że widzimy jego strach, że
to rozumiemy, bo też tak mamy. Strach w tej sytuacji jest naturalny. Możemy również je uspokoić, mówiąc, że jesteśmy
sąsiadami Ukrainy i pomagamy, my jesteśmy w NATO i w tej
chwili nic nam nie grozi. Na zakończenie rozmowy upewnijmy
się, że otrzymało odpowiedzi na wszystkie pytania. Zapewnijmy, że w każdej chwili jesteśmy gotowi je wysłuchać.
Dostosujmy rozmowę do wieku dziecka
W inny sposób przeprowadzamy rozmowę z 13-latkiem,
inaczej rozmawiamy z 6-latkiem czy jeszcze młodszym maluchem. Używajmy języka adekwatnie do wieku i rozwoju dziecka, żeby było to dla niego zrozumiałe. Im dziecko jest młodsze,
tym mniej szczegółów przekazujemy. Ze starszymi nastolatkami warto podjąć rozmowę na temat dyskryminacji, która dotyczy uchodźców z Ukrainy i Rosjan przebywających w Polsce.
Porozmawiajmy o agresji w sieci. My najlepiej znamy swoje
dzieci, więc przekażmy im tyle, ile uznamy za konieczne.
Jedna rozmowa nie wystarczy
Komentujmy informacje na bieżąco. Stwórzmy dziecku warunki do dzielenia się z nami emocjami. Kiedy rozmawiamy
o emocjach, możemy je nazwać i pomóc w wyciszeniu i odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa. Bez odpowiedniej wiedzy,
dzieci będą się domyślać i fantazjować.
Nie tylko rozmowa
Nie nalegajmy, jeżeli dziecko nie chce rozmawiać. Być może
w danej chwili tego nie potrzebuje. Może natomiast potrzebować większej obecności rodzica, przytulenia, wspólnej zabawy.
Dobrym pomysłem może być odpoczynek na łonie natury. Kontakt z przyrodą uspokaja. Zachowujmy dotychczasowe, codzienne czynności. Dbajmy o bliskie relacje.
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Brak pytań nie musi oznaczać braku zainteresowania
Rodzice często myślą, że dziecko nie rozumie tych wydarzeń, bo jest za małe. Nie słyszy, bo drzwi są zamknięte. Nie
interesuje się tym, bo bawi się jak zwykle, chodzi do szkoły.
To, że dziecko o tym nie mówi, nie znaczy, że o tym nie myśli.

Angażujmy dzieci w pomoc
Nie możemy powstrzymać wojny, ale możemy pokazać, że
wspieramy Ukrainę. Zwróćmy uwagę na to, co możemy zrobić
dobrego w tej sytuacji. Pomaganie to czynienie dobra drugiej
osobie. Pomagając nie będą czuły się bezradnie i wyciszą emocje. Starsze dzieci mogą angażować się w pomoc lokalną, młodsze mogą podzielić się zabawkami, narysować coś dla kolegów
z Ukrainy. Możemy zaangażować dzieci w zakupy potrzebnych
rzeczy dla uchodźców. Każdy może pomagać w taki sposób,
w jaki jest w stanie. Poprzez pomoc kształtuje się i rozwija
w dzieciach empatia. Pomaganie daje poczucie wspólnoty
i sprawczości.

strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie,
przy ul. Nadwarciańskiej, zorganizowano się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2021. Podczas spotkania, które odbyło się 20 marca 2022 r. wręczone zostały wyróżnienia:
- Złota Odznaka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dla Natalii Haściło-Krakowskiej;
- Brązowa Odznaka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dla:
Alicji Jankowiak, Mateusza Jankowiaka oraz Tymoteusza
Nieckarza;
- Odznaka za Wysługę 10 lat dla: Tomasza Bąka, Andrzeja
Chojnackiego, Tomasza Kuciaka oraz Łukasza Norka.
Ponadto zostały wręczone dyplomy za ponadprzeciętną
aktywność, zaangażowanie i gotowość do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych dla: Jakuba Haściło, Tomasza
Bąka, Natalii Haściło-Krakowskiej oraz Jana Osucha.
Druhowie zaprosili również na zebranie burmistrza Andrzeja Balcerka.
O podsumowanie ubiegłego roku, działalność bieżącą oraz
plany na najbliższe miesiące zapytaliśmy Jakuba Haściło, naczelnika OSP Puszczykowo.
►Ze statystyk wynika, że zastępy OSP Puszczykowo wyjeżdżały do likwidacji 69 tzw. zagrożeń miejscowych, gaszenia 20 pożarów. Jakiego rodzaju interwencje stanowiły
najczęstszy powód wyjazdów?
W 2021 roku nasze zastępy wyjeżdżały 95 razy do akcji ratowniczo-gaśniczych. 69 wyjazdów stanowiły miejscowe zagrożenia, 20 pożary, a 6 zgłoszeń odnotowano jako fałszywe. Pod
pojęciem miejscowych zagrożeń możemy wymienić następujące zdarzenia: wiatrołomy, podtopienia, kolizje, wypadki oraz

pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W 2021 roku
22 osoby posiadały uprawnienia (przeszkolenia) do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
►Czy i jaki sprzęt wszedł na wyposażenie jednostki
w 2021 roku?
W 2021 roku dzięki dotacjom, środkom własnym oraz darczyńcom Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie wzbogaciła się między innymi o następujący sprzęt: zestaw
narzędzi akumulatorowych, turbowentylator oddymiający,
zanurzeniowa pompa elektryczna. Ponadto jednostka pozyskała wiele drobnego sprzętu, który służy do usprawnienia niesienia pomocy naszym mieszkańcom przez druhów i druhny.
►W odpowiedzi na apel KG PSP puszczykowska jednostka
OSP przekazała sprzęt dla Ukrainy. Jaki to był sprzęt?
W 2022 roku po wystosowaniu przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej apelu o wsparcie jednostek
straży pożarnej na Ukrainie Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Puszczykowie zdecydował o przekazaniu sprzętu, między
innymi: prądownice proste, prądownice typu turbo, hełmy
ochronne, buty strażackie, gumowce, komplety ubrań specjalnych oraz sprzęt drobny.
►Jakie plany ma OSP Puszczykowo na 2022 rok?
W 2022 roku Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Puszczykowie planuje dalszy rozwój sprzętowy oraz szkoleniowy. Zamierzamy kontynuować coroczne akcje m.in.: jesienną zbiórkę krwi, wspierać Urząd Miasta w Puszczykowie oraz
inne stowarzyszenia w organizacji imprez na terenie naszego
miasta.

red.

Obserwujmy
Dziecko może mieć problem z wyrażeniem emocji. Obserwujmy zachowanie dzieci. Reagujmy, kiedy widzimy, że dziecko
się smuci, jest rozdrażnione, zachowuje się inaczej niż zwykle.
Co jakiś czas sprawdźmy jak dziecko radzi sobie z napływem
kolejnych wydarzeń i informacji.
Sprawmy, żeby dzieci czuły się bezpiecznie
Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Kiedy nie mamy na coś wpływu, tracimy poczucie bezpieczeństwa. Codzienne życie z poczuciem strachu sprawia, że
jesteśmy niezadowoleni, sfrustrowani. Nasze zachowania
i działania wpływają na poczucie bezpieczeństwa dzieci. Jeżeli
my będziemy spokojni to dziecko nam zaufa i będzie czuło się
bezpiecznie.
Nasza rola
Rozmawiajmy z dziećmi o otaczającej nas rzeczywistości.
Nie przedstawiajmy świata w sposób idealny. Dzieci czują tak
samo jak my, ale nie potrafią jeszcze radzić sobie ze strachem
i przykrymi wydarzeniami. Temat wojny jest bardzo trudny, ale
gdy się o tym rozmawia, jest łatwiej. Uczmy dzieci jak radzić
sobie z lękiem. Okazujmy uczucia i bądźmy blisko.

Marlena Jabłońska
studentka psychologii
na praktyce w PPP w Puszczykowie
kwiecień 2022

przekaż swój 1% podatku

O

d wielu lat każdy, kto rozlicza swojego PIT-a może przekazać 1% swojego podatku z deklaracji rocznej PIT na rzecz dowolnie
wybranej organizacji pożytku publicznego. Ich aktualne listy znajdziemy w Internecie np. na stronie Ministerstwa Finansów:
www.podatki.gov.pl w zakładce Wyszukiwarki/wyszukiwarka OPP. Poniżej prezentujemy Organizacje Pożytku Publicznego działające na terenie Puszczykowa, na które można przekazać swój 1% podatku.
ROTARY KLUB POZNAŃ - PUSZCZYKOWO
– KRS 0000126731

PUSZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE
– KRS 0000135268

STOWARZYSZENIE SPORTOWE
„AKADEMIA TENISOWA ANGELIQUE KERBER”
– KRS 0000292082

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW
WIELKOPOLSKA – KRS 0000266321
cel szczegółowy: Ośrodek ZHP Puszczykowo

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – KRS 0000116212
cel szczegółowy: OSP Puszczykowo, ul. Zacisze 3,
62-040 Puszczykowo

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
„POMOC MALTAŃSKA” KRS – 0000207523
cel szczegółowy: Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie

kwiecień 2022

29

INFORMACJE

Wyróżnienia dla puszczykowskich strażaków

cd ze str 27

kronika straży miejskiej
i Szpitalnej w związku z wprowadzeniem opłat za parking
przyszpitalny. Przeprowadzono także kontrole 16 kotłowni
pod kątem spalania materiałów niedozwolonych w tym 6 przy
pomocy drona.
Wybrane interwencje: 14 lutego – zgłoszenie o pękniętej
rurze kanalizacyjnej na ul. Sosnowej –– zabezpieczono słupkiem ostrzegawczym i przekazano do ref. GKiI UM; 16 lutego
– zgłoszenie o dziwnie zachowującym się mężczyźnie
na ul. Wczasowej –– po dotarciu na miejsce stwierdzono,
że mężczyzna jest trzeźwy, odmawia udzielenia sobie pomocy;
17 lutego – złamane drzewo blokujące ul. Azaliową – wezwano straż pożarną i powiadomiono ref. GKiI UM; ułamane drzewo na ul. Dębowej uszkodziło druty wysokiego napięcia – zabezpieczono miejsce taśmami ostrzegawczymi i poinformowano straż pożarną oraz ref. GKiI UM; 22 lutego – przeprowadzono kontrolę kotłowni przy ul. Reymonta – nieprawidłowości nie
stwierdzono; 24 lutego – palenie odpadów zielonych przy
ul. Wczasowej – sprawcę pouczono; 28 lutego – padły jeleń
na ul. Wysokiej – wezwano firmę „Falco”; 1 marca – . zgłoszenie
o mężczyźnie zakłócającym mir domowy przy ul. Niepodległości – po dotarciu na miejsce i sprawdzeniu okolicznych ulic –
mężczyzny nie zastano; 4 marca – przeprowadzono kontrolę
kotłowni przy ul. Mickiewicza –– nieprawidłowości nie stwierdzono; 7 marca – ul. Nadwarciańska/Dworcowa – 2 psy bez
opieki – po przybyciu psy uciekły do domu przy ul. Reymonta
– sprawdzono książeczki szczepień i pouczono właścicielkę;
8 marca – przeprowadzono kontrolę kotłowni przy ul. Słowackiego – nie stwierdzono nieprawidłowości; 14 marca –
ul. Nowe Osiedle/Orlik – podrzucone śmieci do koszy publicznych – ustalono sprawcę, który śmieci posprzątał, pouczono.

z up. Komendanta Straży Miejskiej w Puszczykowie
Wojciech Hahuła

KOMUNIKAT PZERiI

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Puszczykowie dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta,
Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 - część A.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2022r, poz. 503) oraz Uchwały nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmienionej
uchwałą nr 297/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021 r.
zawiadamiam
o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej
i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 - część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 14.04.2022 r. do 16.05.2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, pokój nr 17,
w godzinach od 8:00 do 15:00.
Z projektem w.wym. planu miejscowego będzie można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Puszczykowa, znajdującym się na stronie internetowej miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.05.2022 r.
o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 (pokój nr 13) oraz jednocześnie online za pomocą środków porozumiewania się na odległość, na platformie ZOOM.
W dyskusji online można będzie wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu – do godz. 13:00 dnia 16.05.2022 r.
na adres e-mail: um@puszczykowo.pl. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który
zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym (potwierdzenia rejestracji z linkiem do spotkania będą wysyłane w godzinach
pracy Urzędu).
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenie
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie papierowej do Burmistrza Miasta Puszczykowa lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@puszczykowo.pl lub za pomocą platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.06.2022 r.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.
z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) informuję, że z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, 62-040
Puszczykowo - w nieprzekraczalnym terminie do 3.06.2022 r.

Zapisy wraz z wpłatą na wyjazd do Dąbek (pobyt 20.08-30.08 b.r.) odbęda się w środę, 6 kwietnia br. od
godz. 15.00.
Włodzimierz Kędzierski
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okresie od 11 lutego 2022 r. do 16 marca 2022 r.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej zrealizowali 159 interwencji. Do niezwłocznej realizacji przez referaty UM
przekazano 20 interwencji dotyczących m.in. awarii sygnalizacji świetlnych, nieświecących latarni, dziur w drodze, powalonych drzew, uszkodzonych dróg i chodników, podrzuconych
opon, pękniętej rury kanalizacyjnej. 9 razy polecono usunięcie
padliny z ulic miasta oraz 3 razy odłowienie dzikich zwierząt
i psów z ulic miasta. Przewieziono do przytuliska 2 psy, 1 zwierzaka odebrała właścicielka. W związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów wobec kierowców zastosowano 15 żółtych kart oraz 12 pouczeń. Za wykroczenia porządkowe zastosowano 7 pouczeń (za prace w pasie drogowym bez zezwolenia, niedopilnowanie zwierzęcia, spalanie odpadów zielonych
na gruncie, podrzucenie śmieci bytowych do miejskiego kosza
na Orliku).
W trakcie prowadzenia czynności służbowych wylegitymowano 26 osób. Założono 5 blokad na koła samochodów.
Na 3 sprawców wykroczeń w ruchu drogowym nałożono
grzywny w postępowaniu mandatowym.
W omawianym okresie funkcjonariusze prowadzili wspólne
patrole z KP Puszczykowo pod kątem przestrzegania obostrzeń epidemiologicznych w sklepach wielkopowierzchniowych na terenie miasta. SM prowadziła też działania prewencyjne polegające na kontroli miejsc, w których dochodzi do
popełnienia wykroczeń oraz aktów wandalizmu (rejon obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw, sklepów, ulica
Kraszewskiego k. szpitala, ul. Poznańska, rejon boiska
SP nr 2 i SP nr 1, ul. Rynek). Funkcjonariusze kontrolowali także
sprawność lamp ulicznych i sygnalizacji świetlnej, prowadzili
kontrole stanu nawierzchni dróg. Kilkukrotnie w ciągu dnia
prowadzili kontrole natężenia ruchu na ul. Berwińskiego, Bema

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ODESZLI

Dolata Janina
Hadyniak Jerzy
Kopielski Piotr
Storożuk Jan

30

data ur.
28.1.1935
18.2.1953
23.3.1965
1.11.1936

data zg.
17.1.2022
24.2.2022
11.3.2022
18.3.2022

Szcześniak Hieronim
Szott Marek
Wierzbicki Jerzy

data ur.
18.6.1936
26.5.1955
5.8.1955

data zg.
1.3.2022
10.3.2022
26.2.2022
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Miasta Puszczykowa ul. Podleśnej 4, 62-040 Puszczykowo, zwany dalej Administratorem.
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/
Pana danych osobowych.
3. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie
Miejskim w Puszczykowie: iodo@puszczykowo.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z
przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań
realizowanych dla dobra publicznego.
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5. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• przenoszenia danych osobowych;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się
zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa http://www.bip3.wokiss.pl/puszczykowo/ w zakładce
Przetwarzanie danych osobowych.
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Mazanie po ścianie
ły się w Białężynie, Bninie, Czerwonaku, Koziegłowach, Lusowie, Obornikach, Pobiedziskach, Puszczykowie, Rogalinku
i Swarzędzu. W Śremie ściany bloków upiększyły aż trzy imponujące obrazy. Niekiedy, jak w Biedrusku, Buku czy Kostrzynie,
powstańczym symbolom towarzyszą wizerunki miejscowych
zabytków. Charakterystyczne elementy panoramy miasta zawiera też mural w Swarzędzu oraz praca, która powstała w Luboniu z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

jakie można obserwować w pobliskiej Puszczy Zielonce. Inna
skrzydlata piękność – bajecznie kolorowa żołna przelatująca
nad ogrodem pełnym kwiatów – dzięki uczniom Szkoły Podstawowej Nr 4 w Luboniu ozdobiła ścianę tej placówki.

zero waste i zdrowym trybem życia. Nieco później pojawił się
mural Kupuj elegancko, promujący produkty lokalne. Ozdobą
centrum Lubonia stał się Dzień w Luboniu – prezentacja przemijania w formie obrazów ujętych w filmowe klatki. W tle pojawiają się sylwetki charakterystycznych budynków. W Suchym
Lesie niezwykłą kompozycję malarską można podziwiać na 400
m2 ścian zewnętrznych prywatnego domu BEAty Pflanz. Projekt Mieszkam w swoim obrazie rozpoczął się w 2009 roku,
a obecnie artystka tworzy już czwartą odsłonę swojego imponującego dzieła.
Zielono mi!
Zadaniem murali jest upiększanie zurbanizowanej przestrzeni. Często pojawiają się na nich motywy związane z naturą, stąd też piękne drzewa, które „wyrosły” na ścianach domu
w Zalasewie i przychodni w Swarzędzu. Przy Obornickich Łazienkach powstało malowidło przedstawiające zwierzęta w leśnej scenerii. Obok namalowano pociąg ciągnięty przez parowóz, jaki kursował po pobliskim moście. Leśne akcenty pojawiają się również na ścianie bloku na Osiedlu – nomen omen
– Leśnym w Koziegłowach. Mural prezentuje sójkę i inne ptaki,
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Kolorowe szkoły
Szkolne mury wydają się idealnym miejscem na prezentację
murali. W Puszczykowie uczniowie szkoły podstawowej mogą
oglądać na ścianie wiersz Krystyny Miłobędzkiej – poetki
i mieszkanki miasta. W Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu
nauczyciele stworzyli mural, który służy im za… pomoc naukową podczas lekcji pod chmurką. W Skórzewie kopie nieistniejącego muralu przedstawiającego patrona Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie prezentowana jest
w szkolnym holu. Wizerunek patronki szkoły umieszczono też
na fasadzie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej
w Śremie. Najbardziej kolorowa jest bez wątpienia Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Uśmiechu w Śremie, gdzie na ścianach
możemy zobaczyć Małego Księcia, baśniowe postaci i nuty
pewnej znanej piosenki.
Na sportowo
Popularnym wątkiem eksponowanym na ścianach są zmagania sportowe. Przegląd najróżniejszych dyscyplin prezentuje
malowidło na ścianie Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu.
Pamiątką po Mistrzostwach Świata w Kręglarstwie Klasycznym,
które w 2021 roku odbyły się w Tarnowie Podgórnym, jest
efektowny mural na ścianie tamtejszego urzędu gminy. W ra-

mach akcji Stowarzyszenia CREO, promującej aktywność osób
z niepełnosprawnościami, wizerunki sportowców na wózkach
zdobią ściany w Czerwonaku i Obornikach, a w Śremie namalowano postać niepełnosprawnej mamy z dzieckiem na rękach.
Powstanie na ścianie
W ostatnich latach murale stały się popularną formą upamiętnienia powstania wielkopolskiego. Wizerunki ważnych
postaci, historyczne wydarzenia i powstańcze symbole pojawi-

21 maja 2022 r.
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Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT) przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, by zachęcić do mikroturystyki – samodzielnego zwiedzania najbliższej okolicy i poznawania mniej lub bardziej znanych
turystycznych perełek okolic Poznania.
Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach
informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich
PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim oraz w Prasowej Powiatowej 17.

godz. 10:00-14:00

teren sportowo-rekreacyjny
przy ul. Kościelnej w Puszczykowie

TARG RZEMIEŚLNICZY I ARTYSTYCZNY
"ŁADNA WIOSNA"

BEZPŁATNE
WARSZTATY
PYSZNE MIODY
I PRODUKTY PSZCZELE

Fot. Archiwum UM w Buku

Fot. Jadłodzielnia Mosina

TURYSTYKA

Kolorowy świat
Targowisko miejskie w Mosinie od niedawna nabrało kolorów! Najpierw w efekcie współpracy Mosińskiego Ośrodka
Kultury i grupy JadłodzielniaMosina powstał ECO_MUR_ALL,
w którego powstaniu maczało pędzel kilkuset mieszkańców
miasta. Malowidło prezentuje sceny związane z naturą, ruchem

Fot. red

Fot. Archiwum UML

Z uwagi na duże rozmiary i lokalizację w często odwiedzanych punktach miast murale przypominają nieco billboardy.
Różnica tkwi w estetyce, a przede wszystkim w przekazie. Murale zaskakują, przypominają o ważnych wydarzeniach, zachęcają do działania, albo po prostu upiększają przestrzeń.

TURYSTYKA

iedyś graffiti kojarzyło się przede wszystkim
z nieestetycznymi bazgrołami. Później rozwinęła
się sztuka ulicy, a twórcy zamiast farb w sprayu
zaczęli chwytać za pędzle. Z czasem mazanie po
ścianie stało się modne i trafiło na salony. Wśród
podpoznańskich miejscowości powstało ostatnio
sporo nowych murali, które stały się istotnym
elementem krajobrazu.

K

ZABAWY
EKOLOGICZNE

WYMIANA
SADZONEK

Więcej informacji: EKOINFO@PUSZCZYKOWO.PL, tel. 698 900 835
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maja br. na terenie sportowo-rekreacyjnym przy
ul. Kościelnej odbędą się trzy imprezy plenerowe.
Amatorów sportu zapraszamy na Mistrzostwa Polski w Nordic
Walking w ramach Korony Zachodu Polski. Lokalni wytwórcy
wystawią swoje artykuły w ramach Targu Rzemieślniczego
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i Artystycznego „Ładna Wiosna”, gdzie na stoiskach będzie
można znaleźć unikalne, ręcznie robione rzeczy, rzemieślnicze
wyroby, przedmioty artystyczne i kolekcjonerskie. Na fascynatów uprawy roślin czekać będzie tradycyjny już festyn ogrodniczy „Zielonym do Góry”.
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Historia sensacyjnego morderstwa, czyli jak Erich Blu me został zastrzelony w Puszczykowie przez ciężarną żonę

HISTORIA

dniu 10 września 1912 roku w Puszczykowie sensacyjnego morderstwa na Erichu Blume, asystencie z Muzeum Cesarza Fryderyka w Poznaniu, dokonała jego ciężarna
żona Ewa Blume. Żona zastrzeliła męża nad Wartą w Puszczykowie próbując upozorować przy tym samobójstwo. Przy
udziale m.in. Biura Telegraficznego Wolfa informacja o tym
zabójstwie została opublikowana w większości gazet Rzeszy
Niemieckiej, a także w gazetach na całym świecie. Należy
dodać, że w tym czasie nie było radia, ani telewizji, a gazety
były głównym źródłem informacji. Z racji tego, że w poznańskiej prasie, zarówno niemieckiej, jak
i polskiej, ukazało się sporo notek
prasowych na ten temat zdecydowałem się na wybór kilku, które oddają
klimat tego morderstwa. Zabójstwo
stało się bardzo medialne przez co
podawano nawet najmniejsze szczegóły dotyczące tego krwawego czynu, ale i osobistego życia morderczyni Ewy Blume. Poniżej przedstawiam
notatki prasowe dotyczące tego zajścia, w oryginalnej pisowni.

Samobójstwo czy morderstwo?
W dniu 13 września 1912 roku
ukazała się wstrząsająca wiadomość
w prasie poznańskiej: „Zastrzelonego
znaleziono we wtorek wieczorem
w Puszczykowie asystenta naukowego tutejszego muzeum cesarza Fryderyka, dr. Eryka Blume. Trup, z raną
od rewolweru w głowie, leżał tuż
nad Wartą przy ławce. Odstawiono
go do Poznania. Dr. Blume urzędował tu od 4 lat, liczył
28 lat, od niedawna był żonaty. Nie jest podobno wykluczonem, że nieszczęśliwy przypadek spowodował śmierć Blumego”. W innym tytule pisano, że „Samobójstwo wystrzałem z rewolweru popełnił w Puszczykowie we wtorek wieczorem asystent przy muzeum [...] Zwłoki leżały obok jednej
z ławek nad brzegiem Warty”.
W dniu 15 września 1912 roku pisano: „Samobójstwo czy
zbrodnia? Asystenta przy muzeum […] dr. Blumego, jak o tym
już wczoraj donosiliśmy znaleziono we wtorek wieczorem
w Puszczykowie zastrzelonego. Niemieckie gazety przedstawiają rzecz tak, jakoby dr. Blume nie był popełnił samobójstwa, lecz padł ofiarą nieszczęśliwego wypadku a nawet
zbrodni. [...] Dr. Blume miał na 1 października opuścić Poznań i objąć stanowisko w Hanowerze”.
W dniu 17 września 1912 roku pisano: „Sprawa tajemniczej śmierci dr. Blumego […] stawa się coraz głośniejszą. […]
Rodzice zastrzelonego […] są mocno przekonani, że syn ich
nie popełnił samobójstwa. […] Tragicznego dnia wybrał się
z żoną do Puszczykowa, aby znajomym swoim złożyć wizytę
pożegnalną. Sprzeczną jest również wiadomość pism niemieckich o broni palnej, którą dr. Blume miał się zastrzelić.
Pierwotnie twierdzono, że rewolwer leżał tuż nad brzegiem
Warty, opodal ławeczki, przed którą spoczywały zwłoki zastrzelonego. Obecnie piszą gazety niemieckie, że rewolweru
jak w ogóle żadnej broni palnej znaleźć nie zdołano. Najcie-
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kawszem jest to, że żona dr. Blumego miała znajdować się
w pobliżu męża w chwili, gdy padł strzał. Gdyby w rzeczywistości tak być miało, to powinna ona najlepiej
wiedzieć, w jaki sposób mąż jej postradał życie. Tymczasem
nawet i ona nie umie podobno żadnego dać wyjaśnienia [...]
Dr. Blume miał jeszcze żyć pół godziny po wystrzale”.
Aresztowanie morderczyni
W dniu 20 września 1912 informowano, że „Panią
dr. Blume, żonę zamordowanego w Puszczykowie dr. Blume,
aresztowano wczoraj i odstawiono
do więzienia. Jest ona podejrzana
o zabójstwo męża. […] Rewizja pomieszczenia wykazała wedle znalezionych listów, że małżeństwo żyło
w niezgodzie, mimo że małżonkowie
dopiero od kwietnia ze sobą żyli”.
W tym samym dniu pisano: „W sprawie nagłego a tajemniczego zgonu
dr. Blumego dowiadujemy się następujących bliższych szczegółów. Tragicznego dnia, jak już o tem pisaliśmy, udał się z żoną do Puszczykowa
celem złożenia znajomym wizyty pożegnalnej. Po pożegnaniu się miał
jeszcze przeszło godzinę czasu do
odjazdu. Aby zabić ten czas, udał się
o zmroku poprzez las ku Warcie
i opodal brzegu usiadł na pniu drzewa. W toku pogawędki zwrócił się do
żony z zapytaniem: „Nie obawiasz się
o tej godzinie siedzieć w lesie sam na
sam. Zresztą co może nas złego spotkać, przecież mam przy sobie browning, któryś mi sprezentowała na urodziny”. I począł oglądać rewolwer, gdy nagle
padł strzał i dr. Blume bezprzytomny osunął się na ziemię.
Taki przebieg miało mieć tragiczne zajście według zeznania
żony dr. Blumego [...]. Czy w pobliżu znajdowała się jakaś
osoba trzecia, tego ona dokładnie powiedzieć nie może [...].
W swem zdenerwowaniu pobiegła do restauracji Mandla,
pozostawiając męża samego i przywołała kelnerów, którzy
dogorywającego zanieśli do restauracji. Jakkolwiek kelnerzy
przeszukali dokładnie najbliższe otoczenie, nie znaleźli żadnej broni palnej. Również i żona zastrzelonego nie wie gdzie
się rewolwer podział”.
W dniu 21 września 1912 roku pisano: „Rękawiczki jakie
znaleziono opodal miejsca zbrodni, jak się wykazało są własnością żony dr. Blumego. Wysłano je do Berlina w celu chemicznego zbadania. Bardzo ważnym momentem jest i ta
okoliczność, że w pobliżu miejsca zbrodni znaleziono także
binokle ze stłuczonym jednym szkłem. Sekcja zwłok odbyła
się w Puszczykowie zaraz następnego dnia po tragicznym
wypadku. Wykazała ona, że strzał padł z prawej strony i przeszył głowę prostopadle zpod podbródka. Kulę, prawie
spłaszczoną znaleziono pod czaszką”.
Na językach wszystkich
W dniu 24 września pisano: „Sprawa zabójstwa na dr.
Blumem stanowi główny przedmiot rozmów codziennych,

kwiecień 2022

zwłaszcza obecnie po przyznaniu się do winy mężobójczyni.
Za pismami niemieckimi dowiadujemy się w sensacyjnej tej
sprawie jeszcze następujących szczegółów: Mężobójczyni
dokonała podstępnej zbrodni właśnie w tem miejscu, w którem swemu przyszłemu mężowi dała słowo poślubienia go.
Ona była właśnie tą, która zwabiła męża na odnośne miejsce, by, jak mówiła, przed wyjazdem do Hanoweru zwiedzić
jeszcze raz to miejsce, w którem się zaręczyli. Po dokonaniu
zbrodniczego czynu pobiegła do restauracji Mandla i w wielkim wzburzeniu opowiadała, że mąż popełnił samobójstwo,

ale żyje jeszcze, dodała. Atoli wrócić do męża nie chciała, bo,
jak mówiła, dreszcz ją przejmuje na widok krwi i oglądała
sobie suknie, czy nie jest krwią splamiona. Przybywszy do
Poznania zamówiła bardzo skromną trumnę i wróciła do
Puszczykowa dopiero następnego dnia. Doktorowa Blume
liczy 24 lata, jest średnio wysoką brunetką o pięknych
oczach i wielce burzliwego temperamentu. Dodać jeszcze
należy, że drowa Blume znajduje się w stanie błogosławionym”.
W dniu 23 października 1912 roku pisano: „W sobotę odbyły się w Puszczykowie poszukiwania za rewolwerem, który
mężobójczyni po dokonaniu zbrodni, wedle wszelkiego
prawdopodobieństwa wrzuciła do Warty. Rezultat poszukiwań był negatywny”.
W dniu 4 października pisano: „Co do zbrodniczego czynu samego, to rozmaite poszlaki wskazują na to, że drowa
Blume dokonała mężobójstwa z całą świadomością umysłu
i z dobrze obmyślanym planem, z którym nosiła się już od
dawna. Udowodnionem bowiem jest, że kupiła dwa rewolwery, jeden niklowy w dniu 15. sierpnia, który podarowała
mężowi na urodziny. Rewolwer ten znaleziono w ich mieszkaniu podczas rewizji. Drugi rewolwer, którym przypuszczalnie pozbawiła życia swego męża, sprawiła sobie w tym samym składzie w przeddzień zbrodniczego czynu. Policja
kryminalna jest zdania, że nie chciała użyć kupionego pierwszym razem rewolweru niklowego, gdyż połysk niklu mógłby
ją w tragicznym momencie zdradzić przed mężem. Dlatego
zdecydowała się kupić sobie drugi rewolwer, zwykły ciemny
brauning. Kupując drugi rewolwer oświadczyła wobec właściciela składu, że chce go mieć dla własnego bezpieczeństwa. […] Rewolweru z którego dr. Blume poniósł śmierć,
dotąd mimo wielkich zabiegów odnaleźć nie zdołano. Zabójczyni twierdzi również, że nie wie, gdzie się podział. Według
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wszelkiego prawdopodobieństwa wrzuciła go do Warty. Ponieważ atoli przestrzeń pomiędzy ławką na której rozegrał
się krwawy dramat nad Wartą wynosi 30 metrów”.
W dniu 23 października pisano: „W sprawie sensacyjnego
zabójstwa na archeologu dr. Blume postępowanie dowodowe jest już na ukończeniu. W sobotę odbyły się w Puszczykowie poszukiwania rewolweru. […] Rezultat poszukiwania
był jednak negatywny. Równocześnie obfotografowano
miejsce zbrodni”.
Ewa Blume przed sądem
W dniu 4 maja 1913 roku ukazał się artykuł pod tytułem
„Pani Blume przed sądem przysięgłych”. Proces rozpoczynał
się 2 maja 1913 roku i jak relacjonowano: „W budynku poznańskiego sądu [...], rozpoczął się dzisiaj ostatni akt krwawego dramatu małżeńskiego, który w jesieni r.z. spowodował tak wielki rozgłos [...]. O zamordowanie męża swego,
[…] oskarżona jest jego 24-letnia żona Ewa. […] W słonecznym blasku widnieje Puszczykowo, t.zw. „Unterberg” nad
Wartą, dzieci bawią się […], tuż nad brzegiem, na ławkach
[….] wysiadują młode zakochane pary. Co za kontrast! Tu
w pobliskiej gospodzie [restauracja Leśna Paula Mandla MK] pewnego ponurego wieczora wrześniowego zjawia się
dr. Blume i oświadcza, że mąż jej padł od kuli rewolwerowej,
[...]. Ciemnym korytarzem dochodzi się do wielkiej sali przysięgłych, której podwoje, strzeżone przez policjantów i stróży sądowych [...]. Miejsca dla publiczności zajęte zostały
natychmiast. […] O godzinie 10 i pół wyprowadza się oskarżoną, złamaną na ciele i duszy. Przewodniczący wzywa publiczność do opuszczenia sali posiedzeń na cały czas procesu, dopiero przed ogłoszeniem wyroku sala zostanie dla
publiczności otwartą”. W wyniku procesu Ewę Blume skazano na cztery lata więzienia. Urodziła zdrową córkę Margarethe, która została w sierocińcu.
Zakończenie
O zabójstwie Ericha Blume dowiedziałem się podczas
studiów. Krążyło wiele legend o tym krwawym czynie.
W 2012 roku odbywała się wystawa „Bliskie spotkanie
z Erichem Blume” w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. W 2015 roku w Kronice Miasta Poznania „Aleje Marcinkowskiego II” ukazał się artykuł Andrzeja Prinkego o Erichu
Blume. W artykule opisywano karierę i dokonania zamordowanego naukowca. Niestety autor artykułu źle wskazał
miejsce zbrodni i restaurację, w której zmarł Erich Blume.
Zamiast Waldrestaurant wskazał na Waldwillę (Letnisko
Silva) jako miejsce, gdzie miał umrzeć Erich Blume. Omyłka
zapewne wynikała z podobnej nazwy obiektów. W ostatnim czasie pomyłkę powielono podczas oprowadzania po
Puszczykowie, okraszająć ją nawet opowieścią o duchu zamordowanego, który miał jakoby straszyć w obiekcie.
Zachęcam do kontaktu ze mną wszystkie osoby posiadające ciekawe informacje, przedmioty z przeszłości naszego miasta. Jestem dostępny pod numerem telefonu
508467405 bądź pod adresem poczty elektronicznej krzyzanskimaciej@gmail.com

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego
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