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Więcej słonecznej energii dla puszczykowa

Andrzej Balcerek 
Burmistrz Miasta Puszczykowa

Z pozoru wydawałoby się, że czerwiec nie jest najlepszym 
momentem na dyskusję o smogu. Nie palimy już przecież 

w piecach, czujniki pyłów zainstalowane w naszym mieście 
nie wskazują przekroczeń norm. Jednak nic bardziej mylne-
go. Jeśli chcemy skutecznie z nim walczyć temat zanieczysz-
czenia powietrza powinien być obecny w naszych dyskusjach 
przez cały rok. Chociażby dlatego, że właśnie lato jest najlep-
szym okresem na wymianę starych, zanieczyszczających po-
wietrze systemów grzewczych na paliwa stałe na nowe, speł-
niające normy ekologiczne. W bieżącym roku mieszkańcy 
Puszczykowa złożyli dotychczas 38 wniosków o udzielenie 
dotacji z budżetu Puszczykowa na wymianę pieców. Po ich 
realizacji będziemy mieli już przeszło 100 „kopciuchów” 
mniej licząc od początku funkcjonowania naszego programu. 
Zachęcam kolejne osoby do składania wniosków. Zapew-
niam, że środki w budżecie znajdą się dla wszystkich chęt-
nych (na stronie 11 zamieszczony został wywiad z panem  
W. Frankowskim, który skorzystał z naszej dotacji). 

Dofinansowanie wymiany zanieczyszczających atmosferę 
pieców uruchomił po raz kolejny również Powiat Poznański 
(piszemy o tym na str. 11)

Zdaję sobie sprawę, że wymiana systemu ogrzewania 
może wpłynąć na wysokość ponoszonych kosztów na ogrze-
wanie. Dlatego też razem z radnymi postanowiliśmy urucho-
mić od najbliższego sezonu grzewczego dla osób o niższych 
dochodach program dopłat do rachunków za ogrzewanie. 
Dopłaty będą wynosić do 1 tysiąca złotych na sezon (w zależ-
ności od powierzchni budynku/lokalu). O pomoc będą mogły 
ubiegać się osoby, których dochody nie przekraczają 300% 
kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy spo-
łecznej. Na dzień dzisiejszy jest to 2013 zł w przypadku osób 
samotnie gospodarujących i 1584 zł na osobę w przypadku 
gospodarstw wieloosobowych.     

Z naszym programem wymiany pieców związana jest an-
kieta, o której wspominałem w poprzednim wydaniu Echa. 
Jest ona bardzo ważna, ponieważ liczny w niej udział pozwo-
li na dokładne zinwentaryzowanie systemów grzewczych 
zainstalowanych w naszych domach. Wiedza, którą możemy 
dzięki niej zdobyć, umożliwi nam udzielanie lepszej pomocy 
mieszkańcom, którzy staną przed koniecznością wymiany 
swoich systemów ogrzewania na ekologiczne, nieemitujące 
do atmosfery tylu szkodliwych substancji. 

Zdecydowaliśmy, że ankiety zostaną wysłane do wszyst-
kich puszczykowskich rodzin pocztą. 

Serdecznie zachęcam i proszę o jej wypełnienie i do-
starczenie do siedziby BMCAK na Rynku lub do Urzędu. 
Możliwe będzie również wypełnienie jej w Internecie. 

Wśród osób, które wezmą udział w ankiecie, rozlosu-
jemy nagrody, w postaci sprzętu AGD, których pula wy-
niesie 5 tys. zł. Jeszcze raz gorąco zapraszam do udziału 
w ankiecie.

Z działaniami na rzecz ochrony środowiska związany jest 
również projekt, który będziemy realizowali w Puszczykowie 
w bieżącym i przyszłym roku, dotyczący montażu kolekto-
rów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. W najbliższych 
dniach podpiszę umowę na dofinansowanie w kwocie nie-
mal 2 milionów złotych w ramach projektu „Odnawialne 
źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczy-
kowo, Suchy Las” w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dys-

trybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014/2020 
(piszemy o nim na str. 9). 

Dzięki temu projektowi 81mieszkańców, którzy się do nie-
go zgłosili w 2017 r. otrzymają dofinansowanie na instalacje 
fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, co rzecz jasna w wy-
mierny sposób przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 do 
atmosfery.

Od lat czerwiec w naszym mieście obfituje w imprezy ple-
nerowe festyny wśród których jest ten największy – Dni Pusz-
czykowa. Tradycyjnie układając program staraliśmy się, aby był 
interesujący dla wszystkich, i jestem przekonany, że jak co 
roku każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Na scenie jak 
zwykle nie zabraknie gwiazd znanych z telewizyjnych ekranów. 
W tym roku będą to Kayah i Anita Lipnicka. Podczas Dni Pusz-
czykowa scena dostępna jest także dla naszych lokalnych ar-
tystów, tych najmłodszych i starszych, dla których ten występ 
to możliwość pokazania swoich umiejętności przed szerszą 
publicznością.

Dni Puszczykowa to święto wszystkich mieszkańców, także 
tych najmłodszych. To właśnie z myślą o nich przygotowaliśmy 
dmuchańce, z których dzieci będą mogły korzystać bezpłatnie.

Mówiąc o Dniach Puszczykowa nie mogę nie wspomnieć 
o ich sportowym aspekcie. Ci Puszczykowianie, którzy świętu-
ją w aktywny sposób, rozpoczęli je już w połowie maja, bo 
właśnie wtedy rozpoczęły sie pierwsze rozgrywki w różnych 
dyscyplinach sportowych – 9 czerwca rozegrane zostaną tylko 
Mistrzostwa w Mölkky, które będą próbą generalną przed mi-
strzostwami Polski w tej grze zaplanowanymi w Puszczykowie 
w sierpniu. 

Jak zwykle nie zabraknie dobrej kuchni, bo wspólne świę-
towanie szczególnie na świeżym powietrzu wzmaga apetyt. 
Jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich Puszczykowian, 
bo Dni naszego miasta to najlepsza okazja, aby spotkać się ze 
znajomymi i miło spędzić czas. Przyjdźmy wszyscy, zabierz-
my ze sobą rodziny, zaprośmy znajomych, przyjaciół 
i wspaniale się bawmy! 
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UChWAłA NR 70/19/VIII 
w sprawie: miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w Puszczykowie 
w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą 
Kosynierów Miłosławskich, rzeką War-
tą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, 
obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część 
A2. 

 § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego dla te-
renów położonych w Puszczykowie w re-
jonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynie-
rów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą 
Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niw-
ka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A2, zwany dalej 
„planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza 
on ustaleń Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Puszczykowa, uchwalonego 
uchwałą Nr 279/18/VII Rady Miasta Pusz-
czykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. 

UChWAłA NR 71/19/VIII 
w sprawie: przystąpienia do spo-

rządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla tere-
nów położonych w rejonie cmentarza, 
ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb 
Puszczykowo, arkusz 9. 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych 
w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej  
i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 
9, których granice oznaczone zostały  
w załączniku graficznym do uchwały. 

UChWAłA NR 72/19/VIII 
w sprawie: wyrażenia zgody na zby-

cie części nieruchomości położonej  
w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja. 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie części 
nieruchomości stanowiącej własność Mia-
sta Puszczykowa, przedstawionej na za-
łączniku graficznym, stanowiącym inte-
gralną część niniejszej uchwały, o po-
wierzchni około 0,0867 ha z działki  
nr 719/1 o powierzchni 0,3621 ha, obręb 
Niwka, ark. mapy 7, dla której Sąd Rejono-
wy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu,  
VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą nr PO2P/00256477/4. 

Uzasadnienie: Dla przedmiotowej 
nieruchomości, położonej w Puszczyko-
wie w rejonie ulicy 3 Maja nie obowiązuje 
aktualnie miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego. Działka nr 719/1 
została wydzielona w latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku, jako zapasowy 
pas inwestycyjny dla kolei i strefa buforo-
wa od torów. Jednakże w związku z za-
kończoną przebudową linii kolejowej Po-
znań-Wrocław oraz umiejscowieniem 
ekranów akustycznych wzdłuż sąsiadują–

cych z przedmiotową działką torów, oka-
zała się ona zbędna inwestycyjnie dla ko-
lei. Właściciel nieruchomości sąsiedniej 
położonej w Puszczykowie przy ul. 3 Maja 
zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgo-
dy na nabycie części działki 719/1, w celu 
poprawy warunków zagospodarowania 
swojej nieruchomości. 

W związku z tym, że przedmiotowa 
nieruchomość nie stanowi drogi ani nie 
jest przeznaczona na inne cele publiczne, 
podjęcie uchwały uznaje się za zasadne. 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 
r., poz. 1945 ze zm.) wykonana została 
analiza dotycząca zasadności przystąpie-
nia do sporządzenia planu i stopnia zgod-
ności przewidywanych rozwiązań z usta-
leniami studium. 

UChWAłA NR 73/19/VIII 
w sprawie: wyrażenia zgody na zby-

cie części nieruchomości położonej  
w Puszczykowie w rejonie ulicy Parko-
wej. 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie części 
nieruchomości stanowiącej własność Mia-
sta Puszczykowa, przedstawionej na za-
łączniku graficznym, stanowiącym inte-
gralną część niniejszej uchwały, o po-
wierzchni około 0,2245 ha z działki  
nr 1110 o powierzchni 0,2740 ha, obręb 
Puszczykowo, ark. mapy 9, dla której Sąd 
Rejonowy Poznań Stare Miasto w Pozna-
niu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowa-
d z i  k s i ę g ę  w i e c z y s t ą  
nr PO2P/00106660/8. 

Uzasadnienie: Wydzielenie z działki  
nr 1110 terenu zajętego pod cmentarz 
poewangelicki o powierzchni około 
0,2245 ha związane jest z toczącym się 
postępowaniem przed Komisją Regulacyj-
ną w Warszawie, z wniosku Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej w Poznaniu o prze-
kazanie własności nieruchomości położo-
nej w Puszczykowie, oznaczonej w Ewi-
dencji Gruntów i Budynków jako działka 
nr 1069 o powierzchni 0,0872 ha, obręb 
Puszczykowo, ark. mapy 9, na podstawie 
ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 43). 

Działka nr 1069 została skomunalizo-
wana przez Miasto Puszczykowo na pod-
stawie decyzji Wojewody Wielkopolskie-
go z dnia 23 czerwca 1999 r. w trybie 
ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 1990 r., nr 32, 
poz. 191 ze zm.). 

Ponieważ zwrot działki nr 1069, na 
której zlokalizowane jest dojście do głów–

nej bramy cmentarza parafialnego  
w Puszczykowie, w związku z takim ogra-
niczeniem nie jest ekwiwalentny - Komisja 
Regulacyjna zwróciła się do Burmistrza 
Miasta Puszczykowa o weryfikację zaso-
bów nieruchomości komunalnych w celu 
wygospodarowania ewentualnej nieru-
chomości zamiennej dla Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej w Poznaniu. 

Po przeprowadzeniu szczegółowej 
analizy, Burmistrz Miasta Puszczykowa 
przedkłada niniejszy projekt uchwały. 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
zaopiniował pozytywnie możliwość wy-
dzielenia z działki nr 1110 terenu zajęte-
go pod cmentarz poewangelicki. Ksiądz 
Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w Poznaniu zgadza się z propozycją 
wygospodarowania przedmiotowej części 
nieruchomości w ramach nieruchomości 
zamiennej. 

UChWAłA NR 74/19/VIII 
w sprawie: wyrażenia zgody na zby-

cie nieruchomości położonej w Pusz-
czykowie w rejonie ulicy Radosnej. 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieru-
chomości stanowiącej własność Miasta 
Puszczykowa, przedstawionej na załączni-
ku graficznym, stanowiącym integralną 
część niniejszej uchwały, oznaczonej ewi-
dencyjnie jako działka nr 924/4 o po-
wierzchni 0,0144 ha, obręb Niwka, ark. 
mapy 9, dla której Sąd Rejonowy Poznań 
Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  
nr PO2P/00275121/3. 

Uzasadnienie: Właściciele nierucho-
mości położonej w Puszczykowie przy  
ul. Radosnej 10 zwrócili się z wnioskiem  
o wyrażenie zgody na nabycie działki  
nr 924/4, w celu poprawy warunków za-
gospodarowania swojej nieruchomości. 
Działka nr 924/4, będąca przedmiotem 
niniejszej uchwały przeznaczona jest  
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych 
w Puszczykowie, w rejonie pomiędzy to-
rami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, 
rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą 
Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - 
część A1,  zatwierdzonym uchwałą  
nr 357/18/VII Rady Miasta Puszczykowa  
z dnia 16 października 2018 r. - pod tere-
ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone symbolem 2MN. W związ-
ku z tym, że przedmiotowa nieruchomość 
nie stanowi drogi ani nie jest przeznaczo-
na na inne cele publiczne, podjęcie 
uchwały uznaje się za zasadne. 

UChWAłA NR 75/19/VIII 
w sprawie: wyrażenia zgody na od-

danie w dzierżawę części nieruchomo-
ści położonej w Puszczykowie w rejo–

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 7. SESJI RADY MIASTA
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nie ulicy Poznańskiej. 
§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie  

w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 
na okres od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 
2049 r. - części nieruchomości o po-
wierzchni 85 m², będącej własnością Mia-
sta Puszczykowa (oznaczonej na załączni-
ku graficznym, stanowiącym integralną 
część niniejszej uchwały), położonej  
w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyj-
nie jako działka nr 297, stanowiącej część 
działki o powierzchni 85 m², obręb Pusz-
czykowo, ark. mapy 4, dla której to nieru-
chomości Sąd Rejonowy Poznań - Stare 
Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wie-
czystą nr PO2P/00106660/8 - Pani Kamili 
Kaźmierczak oraz Panu Mariuszowi Mach-
czyńskiemu. 

§ 2. Traci moc uchwała nr 353/18/VII 
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 wrze-
śnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody 
na sprzedaż części nieruchomości położo-
nej w Puszczykowie w rejonie ul. Poznań-
skiej. 

UChWAłA NR 76/19/VIII 
w sprawie: wyrażenia zgody na na-

bycie przez Miasto Puszczykowo części 
nieruchomości położonej w Puszczyko-
wie w rejonie ul. Gołębiej. 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez 
Miasto Puszczykowo części nieruchomości 
przedstawionej na załączniku graficznym, 
stanowiącym załącznik do uchwały, poło-
żonej w Puszczykowie, oznaczonej jako 
działki nr: 500/11 o powierzchni 0,0114 ha, 
500/12 o powierzchni 0,0138 ha, 500/13 o 
powierzchni 0,0024 ha i 500/15 o po-
wierzchni 0,0010 ha, obręb Puszczykowo 
Stare, ark. mapy 12. 

UChWAłA NR 77/19/VIII 
w  s p r a w i e :  z m i a n y  u c h w a ł y  

nr 44/19/VIII Rady Miasta Puszczyko-
wa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie 
warunków udzielania bonifikat od 
opłat jednorazowych z tytułu prze-
kształcenia prawa użytkowania wie-
czystego gruntów stanowiących wła-
sność Miasta Puszczykowa w prawo 
własności tych gruntów i wysokości 
stawek procentowych tych bonifikat. 

§ 1. Zmienia się § 2 uchwały nr 44/19/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia  
29 stycznia 2019 r. w ten sposób, że do-
tychczasową treść § 2 oznacza się jako 
ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„Opłata jednorazowa należna z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wie–
czystego gruntów stanowiących własność 
Miasta Puszczykowa w prawo własności 
tych gruntów wnoszona jest w terminie 
30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi 
Burmistrza Miasta Puszczykowa na zgło-
szenie przez właściciela gruntu właściwe–

mu organowi na piśmie zamiaru jednora-
zowego wniesienia opłaty w kwocie pozo-
stającej do spłaty.” 

Uzasadnienie: Na podstawie art.  
1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  
o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 
ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. doszło 
do przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego między innymi nieruchomo-
ści gruntowych będących dotychczas wła-
snością Miasta Puszczykowa, jak również 
nieruchomości będących własnością Skar-
bu Państwa położonych na terenie Miasta 
Puszczykowa, zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych 
nieruchomości. Uchwałą nr 44/19/VIII  
z dnia 29 stycznia 2019 r. Rada Miasta Pusz-
czykowa ustaliła wysokości bonifikat od 
opłat jednorazowych za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego gruntów 
oraz warunki udzielania tych bonifikat. 

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ww. ustawy  
o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów - właściciel gruntu w każ-
dym czasie trwania obowiązku wnoszenia 
opłaty może zgłosić właściwemu organo-
wi na piśmie zamiar jednorazowego jej 
wniesienia w kwocie pozostającej do spła-
ty, a właściwy organ - zgodnie z art. 7 ust. 
8 ww. ustawy informuje właściciela grun-
tu na piśmie o wysokości opłaty jednora-
zowej, w terminie 14 dni od dnia takiego 
zgłoszenia. Ustawodawca nie doprecyzo-
wał jednak terminu wniesienia takiej opła-
ty jednorazowej, w przypadku zgłoszenia 
przez właściciela gruntu właściwemu or-
ganowi na piśmie zamiaru jednorazowe-
go wniesienia opłaty. W związku z powyż-
szym w niniejszej uchwale ustalony zosta-
je termin wniesienia opłaty - który jest 
jednym z obligatoryjnych składników od-
powiedzi właściwego organu na zgłosze-
nie przez właściciela gruntu zamiaru jed-
norazowego wniesienia opłaty. 

UChWAłA NR 78/19/VIII 
w sprawie: przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Miasta Puszczykowa na 
rok 2019. 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta  Puszczykowa na  rok  2019  
w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały. 

UChWAłA NR 79/19/VIII 
w sprawie: współdziałania z Powia–

tem Poznańskim w realizacji zadania 
własnego w zakresie usuwania wyro-
bów zawierających azbest. 

§ 1. Postanawia się współdziałać z Po-
wiatem Poznańskim poprzez powierzenie 
mu wykonywania zadania publicznego - 
usuwania wyrobów zawierających azbest 
na terenie Miasta Puszczykowa. 

§ 2. Na prowadzenie zadania Miasto 
Puszczykowo przekaże Powiatowi Po-
znańskiemu w 2019 r. dotację celową  
w wysokości 10.000 zł. 

UChWAłA NR 80/19/VIII 
w sprawie: uchwalenia Wieloletnie-

go planu rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i urządzeń kana-
lizacyjnych będących w posiadaniu 
AQUANET SA na lata 2018-2027. 

§ 1. Uchwala się „Wieloletni plan roz-
woju i modernizacji urządzeń wodociągo-
wych i urządzeń kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu AQUANET SA na lata 2018-
2027”, oznaczony numerem nr 18/002/
PI-10, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr 59/15/VII 
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 wrze-
śnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wielo-
letniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń ka-
nalizacyjnych będących w posiadaniu 
AQUANET SA na lata 2016 - 2020. 

Uzasadnienie: Spółka AQUANET SA 
pismem znak: DW/IBM/110/10204/2019 
przekazała w dniu 15 lutego 2019 r. Bur-
mistrzowi Miasta Puszczykowa „Wielolet-
ni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyj-
nych będących w posiadaniu AQUANET 
SA na lata 2018-2027”,  oznaczony  
nr 18/002/PI-10 celem sprawdzenia, czy 
spełnia on warunki określone w art. 21 
ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 
2018 r., poz. 1152 ze zm.). 

 „Wieloletni plan rozwoju i moderniza-
cji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
AQUANET SA na lata 2018-2027”, ozna-
czony numerem nr 18/002/PI-10 spełnia 
wymogi art. 21 ust. 3 ww. ustawy, czyli 
jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy 
określonymi w studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, a także z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz ustaleniami zezwo-
lenia wydanego Spółce AQUANET SA na 
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków. 

PUSZCZYKOWA PRZEPROWaDZoNEJ 30 IV 2019 R.
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 8. SESJI RADY MIASTA

UChWAłA NR 81/19/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę nieruchomości 
położonej w Puszczykowie w rejonie 
ul. łąkowej.

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierża-
wienie na rzecz dotychczasowego dzier-
żawcy na okres od 1 lipca 2019 r. do 30 
czerwca 2022 r., części nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
będącej w użytkowaniu wieczystym Mia-
sta Puszczykowa, o powierzchni 0,0200 
ha, oznaczonej na załączniku graficznym 
do niniejszej uchwały, położonej w Pusz-
czykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako 
działka nr60 o całkowitej powierzchni 
0,4759 ha, obręb Puszczykowo, ark. 
mapy 2, dla której Sąd Rejonowy Po-
znań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi 
księgę wieczystą nrPO2P/00008209/2.

Uzasadnienie: Dotychczasowy dzier-
żawca części nieruchomości będącej 
przedmiotem niniejszej uchwały zwrócił 
się z prośbą o przedłużenie okresu dzier-
żawy terenu na cele sportowo-rekreacyj-
ne. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym określa, że uchwała rady gminy 
jest  w ymagana w przypadku,  gdy  
po umowie zawartej na czas oznaczony 
do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, 
których przedmiotem jest ta sama nieru-
chomość. 

UChWAłA NR 82/19/VIII
w sprawie: wyrażenia zgody na na-

bycie przez Miasto Puszczykowo nie-
ruchomości zabudowanej położonej 
w Puszczykowie przy ul. Nadwarciań-
skiej.

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie 
przez Miasto Puszczykowo nieruchomo-
ści zabudowanej, przedstawionej na za-
łączniku graficznym, stanowiącym za-
łącznik do uchwały, położonej w Pusz-
czykowie,  oznaczonej  jako działka  
nr 971/4 o powierzchni 0,2723 ha, ob-
ręb Niwka, ark. mapy 10. 

Uzasadnienie: Działka nr 971/4 za-
budowana jest obiektem magazynowo 
- garażowym z zapleczem biurowym. 
Dla przedmiotowej nieruchomości nie 
obowiązuje miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego. W studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Pusz-
czykowa,  zatwierdzonym uchwałą  
nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa 
z 30 stycznia 2018 r., działka nr 971/4 
położona jest na obszarze oznaczonym 
symbolem MU, co oznacza Tereny zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej.

Przez działkę nr 971/4 przebiega 
miejska sieć kanalizacji deszczowej dk 

600, w sprawie której kwestia korzysta-
nia z prywatnego gruntu nie została 
prawnie uregulowana. 

Właściciel przedmiotowej nierucho-
mości zwrócił się z wnioskiem w sprawie 
nabycia przedmiotowej działki przez 
Miasto Puszczykowo.

Nabycie przedmiotowej nierucho-
mości umożliwi Miastu stworzenie wa-
runków do realizacji  w przyszłości planu 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 
w gminie oraz innych zadań gminnych. 
Jednocześnie ureguluje kwestie związa-
ne z przebiegiem miejskiej sieci kanali-
zacji deszczowej. Burmistrz Miasta Pusz-
czykowa przedkłada niniejszy projekt 
uchwały z propozycją nabycia przedmio-
towej nieruchomości w celu realizacji 
zadań własnych gminy, wobec czego 
podjęcie uchwały uznaje się za zasadne. 

UChWAłA NR 83/19/VIII
w  s p r a w i e :  z m i a n y  u c h w a ł y  

nr 126/16/VII Rady Miasta Puszczy-
kowa z dnia 23 kwietnia 2016 r.  
w sprawie zaliczenia do kategorii 
dróg gminnych.

§  1 .  Z m i e n i a  s i ę  §  1  u c h w a ł y  
nr 126/16/VII Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: 
zaliczenia do kategorii dróg gminnych, 
zastępując działkę nr „2194” działką  
nr „2194/2”.

Uzasadnienie: Zmiana uchwały do-
tyczącej zaliczenia do kategorii dróg 
gminnych ulicy Rynek, spowodowana 
jest koniecznością oddzielenia części 
nieruchomości – działki nr 2194/1 o po-
wierzchni 0,1111 ha, która faktycznie 
nie jest pasem drogowym. Zgodnie  
z ustawą o drogach publicznych, pas 
drogowy jest to wydzielony liniami gra-
nicznymi grunt wraz z przestrzenią nad 
i pod jego powierzchnią, w którym są 
zlokalizowane droga oraz obiekty bu-
dowlane i urządzenia techniczne zwią-
zane z prowadzeniem, zabezpieczeniem 
i obsługą ruchu, a także urządzenia 
związane z potrzebami zarządzania dro-
gą. Działka nr 2194/1 stanowi prze-
strzeń publiczną, niebędącą pasem dro-
gowym w rozumieniu ustawy o drogach 
publicznych. Zaliczenie całej działki  
nr 2194 do kategorii dróg gminnych 
ogranicza możliwości swobodnego go-
spodarowania mieniem komunalnym 
przez Miasto Puszczykowo, dlatego 
podjęcie uchwały o następującej treści 
uznaje się za zasadne. 

UChWAłA NR 84/19/VIII
w sprawie: udzielenia dotacji celo-

wych na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do reje-
stru zabytków lub znajdujących się w 
gminnej ewidencji zabytków, położo-
nych na terenie Miasta Puszczykowa.

§ 1. Przyznaje się w 2019 roku dota-
cje celowe na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gmin-
nej ewidencji zabytków, położonych na 
terenie Miasta Puszczykowa, zgodnie  
z załącznikiem do uchwały.

U z a s a d n i e n i e :  N a  p o d s t a w i e  
§ 4 uchwały nr 69/15/VII z dnia 20 paź-
dziernika 2015 r. w sprawie: określenia 
zasad udzielania dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub robo-
ty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków lub znajdujących 
się w gminnej ewidencji zabytków, Rada 
Miasta Puszczykowa podejmuje uchwa-
łę o przyznaniu dotacji, w której określa: 
nazwę podmiotu otrzymującego dota-
cję; prace lub roboty budowlane przy 
obiekcie zabytkowym, na których wyko-
nanie przyznano dotację oraz kwotę 
dotacji. Wobec powyższego podjęcie 
uchwały następującej treści jest uzasad-
nione. 

UChWAłA NR 85/19/VIII
w sprawie: przyjęcia lokalnego 

programu pomocy społecznej w po-
staci „Lokalnego Programu Osłono-
wego dla mieszkańców Miasta Pusz-
czykowa, którzy ponoszą zwiększone 
koszty grzewcze związane z trwałą 
zmianą systemu ogrzewania węglo-
wego i zastąpieniem go proekolo-
gicznymi systemami grzewczymi”. 

§ 1. Przyjmuje się lokalny program 
pomocy społecznej w postaci Lokalnego 
Programu Osłonowego dla mieszkań-
ców Miasta Puszczykowa, którzy pono-
szą zwiększone koszty grzewcze związa-
ne z trwałą zmianą systemu ogrzewania 
węglowego i zastąpieniem go proekolo-
g i c z n y m i  s y s t e m a m i  g r z e w c z y m i  
w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Program, o którym mowa w § 1, 
realizowany będzie do 31 grudnia 2023 
r.

UChWAłA NR 86/19/VIII
w sprawie: uchylenia uchwały  

nr 74/15/VII Rady Miasta Puszczyko-
wa z dnia 20 października 2015 r.  
w sprawie opłaty targowej.

§ 1. Uchyla się uchwałę nr 74/15/VII 
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 paź-
dziernika 2015 r. w sprawie opłaty tar-
gowej

Uzasadnienie: Podstawowym ak-
tem prawnym określającym charakter  



7ECHO PUSZCZYKOWA - czerwiec 2019

SA
M

O
RZ

Ą
D

PUSZCZYKOWA PRZEPROWaDZoNEJ 28 V 2019 R.

i zasady poboru opłaty targowej jest 
ustawa z dnia z 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  
z 2018 r., poz. 1445 ze zm.). W efekcie 
zmian w ustawie o podatkach i opłatach 
lokalnych, wprowadzonych ustawą  
z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie 
ustawy o samorządzie gminnym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 
r., poz. 1045 ze zm.), opłata targowa zy-
skała charakter fakultatywny. Oznacza 
to, iż znowelizowane przepisy ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych po-
zwalają na rezygnację z opłaty targo-
wej. W związku ze zrealizowaniem in-
westycji na placu przy Policji w Puszczy-
kowie polegającej na budowie stano-
wisk targowych pobieranie opłaty tar-
gowej przestało być uzasadnione.

UChWAłA NR 87/19/VIII
w sprawie: ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Puszczy-
kowo oraz określenia granic obwo-
dów publicznych szkół podstawo-
wych na okres od dnia 1 września 
2019 roku.

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Puszczykowo, a także 
określa się granice obwodów publicz-
nych szkół podstawowych prowadzo-
nych przez Miasto Puszczykowo na 
okres od dnia 1 września 2019 r., zgod-
nie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie: W związku z tym, że 
uchwała nr 188/17/VII Rady Miasta 
Puszczykowa z 21 marca 2017r. w spra-
wie dostosowania sieci szkół do nowe-
go ustroju szkolnego (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. z 31 marca 2017r., poz. 2541), 
podjęta zgodnie z art. 210 i art. 217 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepi-
sy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60ze 
zm.), przestaje obowiązywać z dniem 31 
sierpnia 2019 r., tym samym istnieje ko-
nieczność ustalenia sieci szkół podsta-
wowych na okres od 1 września 2019 r., 
poprzez wywołanie powyższej uchwały. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opi-
nię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczy-

cielstwa Polskiego w Puszczykowie  
i Międzyzakładowej Organizacji NSZZ 
Solidarność.

UChWAłA NR 88/19/VIII
w  s p r a w i e :  z m i a n y  u c h w a ł y  

nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczyko-
wa z dnia 24 listopada 2015 r. w spra-
wie: zasad udzielania rozmiaru i zni-
żek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin dla dyrektorów i wi-
cedyrektorów, określenia obowiązko-
wego tygodniowego wymiaru zajęć 
dla pedagogów, psychologów, logo-
pedów, doradców zawodowych, obo-
wiązujących w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto 
Puszczykowo.

§ 4. 1. Ustala się tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin zajęć pedago-
gów, psychologów, logopedów i dorad-
ców zawodowych, nauczycieli oddzia-
łów przedszkolnych pracujących z gru-
pami obejmującymi dzieci 6 – letnie  
i  d z i e c i  m ł o d s z e ,  z a t r u d n i o n y c h  
w szkołach prowadzonych przez Miasto 
Puszczykowo w następującej wysokości:

Tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dydaktycznych

nauczyciel - psycholog – 22 godz.
nauczyciel - pedagog – 22 godz. 
nauczyciel - logopeda – 22 godz. 
nauczyciel - doradca zawodowy – 22 

godz.
nauczyciel – oddział przedszkolnego 

– 23 godz.

UChWAłA NR 89/19/VIII
w  s p r a w i e :  z m i a n y  u c h w a ł y  

nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczyko-
wa z dnia 18 grudnia 2018 r. w spra-
wie: uchwalenia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Miasta Puszczykowa 
na lata 2019-2028.

UChWAłA NR 90/19/VIII
w sprawie: zmiany uchwały budże-

towej Miasta Puszczykowa na rok 
2019 nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 
2018 r.

Uzasadnienie:
Dochody
1 ) W  d z i a l e  8 5 5  z w i ę k s z o n o  

o kwotę 33.063,59 zł dochody z tyt. do-

tacji na realizację programów unijnych 
z zakresu pomocy społecznej (dochody 
niezrealizowane w 2018 r.).

2) W dziale 900 wprowadzono do-
chody w łącznej kwocie 909.183,70 zł z 
tytułu dotacji z UE oraz wpłat mieszkań-
ców na realizację projektu pn.: „Odna-
wialne źródła energii dla mieszkańców 
gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy 
Las”. 

Wydatki
1) W rozdziale 70005 wprowadzono 

wydatki w kwocie 209.000 zł na zakup 
nieruchomości (działka nr 971/4 o po-
wierzchni 0,2723 ha, obręb Niwka, ark. 
mapy 10). Zakup w ratach w latach 
2019-2020. 

2) W rozdziale 75023 zwiększono 
wydatki bieżące o kwotę 45.000 zł,  
w związku z powstaniem obowiązku 
wpłat na PFRON w 2019 r. w wyniku 
zmiany wskaźnika zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w UM.

3) W rozdziale 85395 zwiększono 
wydatki bieżące o kwotę 9,62 zł na re-
alizację projekt unijnego z zakresu po-
mocy społecznej pn.: „Razem Lepiej”.

4) W rozdziale 90015 zwiększono 
wydatki bieżące o kwotę 15.951,61 zł 
na utrzymanie oświetlenia ulicznego.

5) W rozdziale 90095 zwiększono 
wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł  
w związku z wyższymi kosztami zbiera-
nia, transportu i  unieszkodliwiania 
zwłok zwierzęcych.

6) W rozdziale 92601 zwiększono o 
kwotę 10.000 zł wydatki bieżące zwią-
zane z utrzymaniem i wyposażeniem 
obiektów sportowych (m.in. montaż ka-
mer na pumptracku).

7) W zadaniach majątkowych: 
a) wprowadzono wydatki w kwocie 

20.000 zł na montaż monitoringu (5 ka-
mer) na terenie sportowym przy ul. Ko-
ścielnej,

b) zwiększono o kwotę 20.000 zł wy-
datki na budowę i modernizację placów 
zabaw,

c) wprowadzono wydatki w kwocie 
602.286,06 zł na realizację projektu 
pn.:„Odnawialne źródła energii dla 
mieszkańców gmin: Rokietnica, Pusz-
czykowo, Suchy Las”.  

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 9. (absolutoryjną) sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 25.06.2019 r. o godz. 17.00. Sesje odby-

wają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4. Jednocześnie informujemy, że terminy po siedzeń 

Komisji Rady Miasta i terminy dyżurów ra dnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta:  

www.puszczykowo.pl.  Informacje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: biurorady@puszczykowo.pl. 
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W ostatnich dniach maja burmistrz Andrzej Balcerek podpi-
sał umowę umożliwiającą mieszkańcom naszego miasta, 

którzy zgłosili akces, rozpoczęcie realizacji projektu „Odnawial-
ne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczy-
kowo, Suchy Las” w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dys-
trybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 
3.1.1„Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014\2020. W Puszczykowie całkowity koszt projektu to  
2 006 185 zł, przy wkładzie własnym 602 286 zł. 

Historia projektu sięga sierpnia 2017 r., kiedy to gminy: Su-
chy Las, Rokietnica i Puszczykowo złożyły wniosek o dofinan-
sowanie na instalacje do pozyskania energii z odnawialnych 
źródeł energii. Ta wspólna inicjatywa jednostek samorządu 
terytorialnego związana jest ze zmniejszeniem emisji CO2, 
zwiększeniem poziomu produkcji energii cieplnej i energii elek-
trycznej ze źródeł odnawialnych. Dzięki wybudowaniu instala-
cji odnawialnych źródeł energii (OZE) u mieszkańców gmin, 
obejmujących instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, 
uda się osiągnąć wymierne korzyści w postaci poprawy jakości

powietrza oraz redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Natomiast 12 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Wiel-

kopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia alokacji 
oraz wyboru do dofinansowania projektu pn.: „Odnawialne 
źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczyko-
wo, Suchy Las” w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystry-
bucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1„Wy-
twarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014\2020.

Po podpisaniu przez Lidera Projektu – gminę Suchy Las umo-
wy, zostanie przeprowadzona procedura przetargowa,  
w wyniku której wybrany wykonawca zrealizuje całą inwestycję.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie umów pomiędzy 
mieszkańcami a gminami, określających warunki uczestnictwa 
w projekcie.

Wkład własny mieszkańca obejmuje nie mniej niż 15% kosz-
tów instalacji, cały podatek VAT (8% w przypadku budynków 
mieszkalnych lub 23% przy instalacji poza budynkiem mieszkal-
nym) oraz koszty niekwalifikowalne.

2 miliony zł na Odnawialne źródła Energii

majowe POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA
7 maja br

Komisja Rewizyjna 
1. Absolutorium z wykonania budżetu 

Miasta Puszczykowa za 2018 rok.

15 maja 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

1.   Rozpatrzenie wniosku Zgromadze-
nia Braci Serca Jezusowego.  

16 maja br.
Wspólne posiedzenie Komisji Spraw 
Społecznych oraz Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu 
1. Współpraca z Wielkopolskim Par-

kiem Narodowym - spotkanie z dyrekto-
rem Zbigniewem Sołtysińskim: 

* rozwój turystyki i rekreacji na terenie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego (szla-
ki, ścieżki rowerowe, „Aktywna Trójka”), 

* utrzymanie czystości na terenie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

2.  Omówienie projektu uchwały  
w sprawie przyjęcia lokalnego programu 
pomocy społecznej w postaci „Lokalnego 
Programu Osłonowego dla mieszkańców 
Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą 
zwiększone koszty grzewcze związane  
z trwałą likwidacją ogrzewania węglowe-
go i zastąpienia go proekologicznymi sys-
temami grzewczymi”. 

3. Zasady działania pumptracku. 
4. Bezpłatna komunikacja w Puszczy-

kowie. 

20 maja br.
Komisja Budżetu  i Rozwoju Miasta 

1. Prezentacja projektu uchwały

w  sprawie miejscowego planu zagospo–
darowania przestrzennego dla terenu po-
łożonego w Puszczykowie pomiędzy tora-
mi PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, 
Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, 
arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - 
ETAP A.

2.  Prezentacja projektu uchwały  
w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Puszczykowie pomiędzy 
torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciań-
ską, Kosynierów Miłosławskich, obręb 
Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i 
B - ETAP B.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał  
w sprawie:

*  w yrażenia  zgody na oddanie  
w dzierżawę nieruchomości położonej 
wPuszczykowie w rejonie ul. Łąkowej. 

* zmiany uchwały nr 126/16/VII Rady 
Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 
2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii 
dróg gminnych. 

* uchylenia uchwały nr 74/15/VII Rady 
Miasta Puszczykowa zdnia 20 październi-
ka 2015 r. w sprawie opłaty targowej. 

* udzielenia dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub ro-
boty budowlane przy zabytkach wpisa-
nych do gminnej ewidencji zabytków Mia-
sta Puszczykowa. 

* ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Puszczykowo oraz określe-
nia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych na okres od dnia 1wrze-
śnia 2019 roku. 

* przyjęcia lokalnego programu po–
mocy społecznej w postaci „Lokalne-

go Programu Osłonowego dla mieszkań-
ców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą 
zwiększone koszty grzewcze związane  
z trwałą likwidacją ogrzewania węglowe-
go izastąpienia go proekologicznymi sys-
temami grzewczymi”. 

21 maja br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

1. Współpraca Miasta Puszczykowa  
z organizacjami pozarządowymi: 

* prezentacja organizacji współpracu-
jących z miastem,

* informacja o podziale środków fi-
nansowych dla organizacji   pozarządo-
wych. 

2. Stypendia oraz Nagroda Rady Mia-
sta. Omówienie zasad przyznawania dla 
każdego rodzaju. 

3. Informacja o przygotowaniu obiek-
tów sportowych i rekreacyjnych do  sezo-
nu letniego: 

* teren sportowo-rekreacyjny przy  
ul. Kościelnej,

* orliki,
* przystań kajakowa,
* korty tenisowe przy SP2,
* oferta atrakcji sportowych,
* inwestycje.
4. Przygotowanie i inwestycje w place 

zabaw na terenie Miasta Puszczykowa. 

23 maja br. 
Komisja Rewizyjna 

1. Kontrola wybranych dotacji dla or-
ganizacji pozarządowych w 2018 r. 
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Tradycyjnie już można było zaopatrzyć się w materiał roślin-
ny na rabaty ozdobne, tarasy, balkony, ale też do ogródków 
ziołowych. Nie zabrakło również stanowisk z miodami i produk-
tami pszczelimi oraz ciekawymi roślinami domowymi, a także 
punktu wymiany sadzonek dla mieszkańców. Wśród nowości 
pojawiła się oferta nasion roślin leczniczych i ziół w przepięk-
nych opakowaniach oraz stoisko z naturalnymi kosmetykami i 
produktami do domu w duchu „zero waste”.

W tym roku w programie nie mogło oczywiście zabraknąć 
lubianych warsztatów z plecenia wianków na głowę. Poza tym 
pod okiem pani Karoliny z Pracowni Lunula uczestnicy stworzy-
li też swoje małe ogródki sukulentowe w szkle. Dzieci mogły 
natomiast wziąć udział w warsztatach z wysiewania ziół oraz 
tworzenia kompozycji kwietno-ziołowych w donicach. Wszyscy 
uczestnicy byli bardzo zadowoleni i odchodzili z wielkimi 
uśmiechami. Przy okazji dziękujemy za wspólną zabawę.

W tym roku gościliśmy również panie ze Związku Mię-
dzygminnego Selekt. Przygotowały one szereg zabaw eduka-
cyjnych dla dzieci, a dorośli mogli wypytać o wszystkie sprawy 
związane z segregowaniem, w tym o obowiązek segregowania 

„Zielonym do góry”

Za nami kolejny już, trzeci festiwal ogrodniczy „Zielonym do góry”, który odbył się 11 maja. Tak samo 
jak w latach ubiegłych, na kilka sobotnich godzin na Rynku zgromadzili się miłośnicy ogrodnictwa  

i roślin.
nowej frakcji bioodpadów, który wejdzie z życiem z początkiem 
roku 2020.

W kąciku wymiany roślin dzielnie dyżurowała Pani Maria, 
która swoją wiedzą i miłością do roślin zaimponowała wielu 
osobom. W trybie roboczym powstała lista osób zainteresowa-
nych regularnymi spotkaniami miłośników ogrodów w naszym 
mieście. Już wkrótce rozpoczniemy planowanie pierwszego  
z nich. Wszystkie osoby zainteresowane tematem zapraszamy 
do kontaktu z Centrum EkoInfo – mailowo (ekoinfo@puszczy-
kowopl) lub telefonicznie (kom. 698-900-835)

Dziękujemy serdecznie wystawcom, którzy zechcieli wziąć 
udział w naszym wydarzeniu, czyli: Pracowni Lunula z Poznania, 
panu Kociembie i Gospodarstwu Pasiecznemu z ul.Wierzbowej 
w Puszczykowie, państwu Józefowiakom i Centrum Ogrodni-
czemu Zielony Ogród z ul. Poznańskiej w Puszczykowie, panu 
Wojnowskiemu i Szkółce Drzew i Krzewów z ul. Lipowej  
w Puszczykowie, paniom ze Związku Międzygminnego Selekt, 
pani Oli Komorniczak z firmy Agripolis oraz pani Ewelinie z dro-
gerii Blisko Natury z Poznania – bez Was nie dalibyśmy rady!

Anna Polaszczyk/Centrum EkoInfo
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Od dwóch lat puszczykowianie mogą skorzystać z dofinan-
sowania miasta na wymiane starych pieców na paliwa 

stałe na nowoczesne kotły grzewcze. Obecnie z tej możliwości 
skorzystało już około 80 rodzin. Jedną z pierwszych umów na 
dofinansowanie wymiany pieca starego typu na nowoczesny 
kocioł grzewczy na paliwo stałe sfinalizował Wojciech Frankow-
ski. Po pierwszym sezonie grzewczym z nowym kotłem zapew-
nia, że był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. 

– Kiedy dowiedziałem się, że miasto będzie dofinansowy-
wało wymianę pieców od razu poszedłem do urzędu sprawdzić 
szczegóły. Okazało się, że spełniam formalne wymogi, więc 
zacząłem szukać w Internecie kotła, który pasowałby do 
mojego domu. W moim przypadku w zupełności wystarcza 
kocioł o mocy 10 kW. Na rynku więcej jest urządzeń o większej 
mocy, ale w końcu znalazłem odpowiedni i kupiłem – dodaje 
W. Frankowski. 

Zgodnie z procedurą przyjętą przez Urząd Miejski uczestni-
cy programu dofinansowania muszą udokumentować demon-
taż starego pieca, jego utylizację na złomowisku i potwierdzić 
montaż nowego kotła. Wszystko sprawdza urzędnik magistra-
tu. Kiedy wszystko jest potwierdzone następuje przelew dofi-
nansowania.

– W moim przypadku koszt nowego pieca z montażem wy-
niósł około 8 tys zł. Otrzymałem maksymalne dofinansowanie 
czyli 5 tys zł. więc de facto za wszystko zapłaciłem tylko 3 tys 
zł. – mówi W. Frankowski

Jak wspomina pan Wojciech wcześniej miał piec bez zasob-
nika i elektronicznego sterowania. Oznaczało to, że codziennie 

puszczykowianie wymieniają piece

powiat poznański dofinansuje wymianę pieca

rano musiał rozpalać w piecu i potem w ciągu dnia dokładać do 
niego węgiel. Nowy kocioł ma zasobnik, do którego można 
wsypać ok. 75 kg ekogroszku, co tej zimy wystarczało nawet na 
pięć dni nieprzerwanej pracy urządzenia. 

– Wygoda jest nieporównywalna. System działa bezawaryj-
nie, a jedyne co musze robić to wyrzucać popiół i raz na miesiąc 
wyczyścić wszystkie szuflady. Jeśli stosuje się dobry węgiel 
system jest niemal bezobsługowy – dodaje. 

Zdaniem pana Wojciecha takie działania trzeba jak najbar-
dziej promować, tak, żeby jak najwiecej rodzin skorzystało  
z możliwości uzyskania wsparcia finansowego i wymieniło „sta-
re kopciuchy” na nowoczesne kotły, bo to leży w interesie nas 
wszystkich. 

Do 10 czerwca mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą 
składać w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wnioski 

o dotację na zmianę systemu ogrzewania. Dofinansowanie 
obejmuje likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym 
stanowiącym źródło niskiej emisji, na jedno z niżej wymienio-
nych rozwiązań:

– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
– ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego pali-

wem gazowym lub olejem opałowym,
– ogrzewanie elektryczne,
– pompę ciepła,
– ogrzewanie za pomocą nowoczesnego, zasilanego auto-

matycznie, niewyposażonego w ruszt awaryjny, kotła na pali-
wo stałe, w przypadku braku możliwości technicznych podłą-
czenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

Dotacja może być udzielona: osobom fizycznym, wspólno-
tom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, 
podmiotom prowadzącym działalność rolniczą oraz jednost-
kom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub 
powiatowymi osobami prawnymi. Wielkość dofinansowania 
nie jest zależna od wysokości dochodu wnioskodawcy, a wnio-
sek musi złożyć właściciel lokalu lub wspólnota mieszkaniowa. 
Wnioskodawca składa pisemny wniosek w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 w godzi-
nach pracy urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpły-
wu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Więcej informacji na stronie: https://www.bip.powiat.po-
znan.pl/4110,likwidacja-zrodel-niskiej-emisji.

red

spotkanie z ekspertem zus
6 czerwca br., w godz. 11.00 - 14.00, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Wysoka 1) na mieszkań-

ców Puszczykowa czeka ekspert ZUS. 
Tematem dyżuru będą zagadnienia związane z emeryturami i rentami. 
Ekspert ZUS wyjaśni wszelkie wątpliwości wszystkim, którzy starają się o przyznanie świadczenia, jakie 

w związku z tym należy przedłożyć dokumenty, komu przysługuje prawo do przeliczenia i podwyższenia 
świadczenia, jakie przysługują dodatki do świadczeń i kto może się o nie ubiegać itp.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

red
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firma pub brukpol zbuduje ulicę nowe osiedle 

pumptrack oblegany  

red

red

Firma PUB Brukpol rozpoczęła w maju prace związane z bu-
dową ul. Nowe Osiedle, na odcinku od ul. Kosynierów Mi-

łosławskich do ul. Niepodległości. Na wykonanie prac o war-
tości 628 tys zł. wykonawca ma 4 miesiące. 

Ulica Nowe Osiedle została zaplanowana jako ciąg pieszo-
jezdny z nawierzchnią wykonaną z kostki typu pozbruk.  
W zakres prac wchodzi także budowa wjazdów na posesje 
znajdujące się przy tej ulicy . 

Budowa ulicy to jednak nie wszystkie prace, realizowane 
w tej inwestycji.  W jej zakres wchodzi także budowa kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu. Za wykonanie 
sieci sanitarnej i wodociągu zapłaci jednak Aquanet. Po stro-
nie Puszczykowa jest pokrycie kosztów budowy nawierzchni 
i kanalizacji deszczowej.

Przed rozpoczęciem prac mieszkańcy mający posesje przy 
tej ulicy spotkali się z burmistrzem, urzędnikami i przedstawi-
cielem wykonawcy, aby przed rozpoczęciem prac omówić 
m.in. harmonogram robót.  

Długo wyczekiwany pumptrack został w połowie maja 
oddany do użytku. Obiekt w Puszczykowie ma asfalto-

wą nawierzchnię, a obrzeża toru zostały obsadzone gęstą 
trawą, która jest elementem zabezpieczającym użytkown-
ików przy ewentualnym upadku. Na jego trasie znajdują się 
garby, profilowane zakręty oraz uwielbiane prez miłośników 
BMX-ów małe „hopki”. Kolejność elementów pumptracka zo-
stała tak zaprojektowana, aby możliwe było rozpędzanie się 
i utrzymywanie prędkości bez pedałowania lub w przypadku 
hulajnóg odpychania. Tor pumptrack - EASY PUMP ma służyć 

przede wszystkim młodym użytkownikom 
Jak się okazało po oddaniu obiektu tor zyskał uznanie nie 

tylko cyklistów, ale także miłośników akrobacyjnej jazdy na 
hulajnogach i rolkach. 

W związku z bardzo dużą liczbą młodzieży korzystającej 
z pumptracka, szczególnie w weekendy, zapadła decyzja  
o montażu dodatkowego kosza na śmieci i ławki. 

Obiekt został również włączony do miejskiego systemu 
monitoringu. Kamery zostały zainstalowane w ten sposób, 
aby objąć swym zasięgiem cały obiekt. 
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Rusza budowa ulicy żupańskiego

Nowa organizacja ruchu na ul. Dworcowej

KAPSUŁA CZASU W  WIEżYCZCE MIMOZY 

D o przetargu na budowę ul. Żupańskiego staneło 8 firm. 
Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy. 
W zakres prac wchodzi budowa ul. Żupańskiego wraz  

z chodnikiem. Obecnie ulica ta ma nawierzchnię ziemną. 
W projekcie znalazła się droga o szerokości 5,5m z kostki eko 
(nawierzchnia przepuszczalna) gr. 8cm. Z jednej jej strony 
zostanie wbudowany obniżony krawężnik. Natomiast od st-
rony chodnika krawężnik będzie wystawał 12 cm nad nawi-
erzchnię drogi. Chodnik zaprojektowano z kostki betonowej 
gr. 6cm o szerokości 2 m. W ramach inwestycji powstaną też 
zjazdy do posesji o szer. 4,50 m z kostki typu pozbruk. Pro-
jektant przewidział również zatoki postojowe dla samocho-
dów osobowych szerokości 2,50 m z kostki eko. Przy 
skrzyżowaniu z ul. Libelta zaplanowano przejście dla 
pieszych. Dodatkowo zaprojektowano odpowiednie spadki 

Podczas rewitalizacji willi „Mimoza” zrekonstruowano też 
efektowną wieżyczkę, która zdobiła budynek przed wielu laty. 
W kopule umieszczono też „kapsułę czasu”, do której włożono 
pamiątki związane z Puszczykowem (pocztówki, numer Echa 
Puszczykowa, Akt Erekcyjny i opis Puszczykowa z 2019 r.). 

Po zakończeniu prac „Mimoza” zostanie przekazana w użyt-
kowanie Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury na cele 
społeczno-kulturalne.  Na rewitalizację „Mimozy” Miasto uzyskało 
dofinansowanie w wysokości 3,4 mln zł z Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 2014+działanie 4.4 „Zachowa-
nie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kul-
turowego”.

poprzeczne (spadek jednostronny) i podłużne umożliwiające 
spływ wody powierzchniowej w kierunku pobocza. 

24 maja br. w 20 lokalizacjach zamontowano kosze na psie odchody. Wcześniej 
puszczykowianie wskazywali miejsca, gdzie ich zdaniem powinny one stanąć. W trwa-
jącej kilka tygodni akcji, która spotkała się z olbrzymim oddźwiękiem mieszkańcy na-
szego miasta wskazali ponad 130 miejsc, w których ich zdaniem montaż kosza na psie 
odchody jest wskazany. Kosze na psie odchody odróżniają się wizualnie od pozostałych 
i nie powinno się do nich wrzucać „normalnych” śmieci. 

Oprócz koszy na psie odchody w naszym mieście wymieniono 40 „zwykłych” koszy. 
Dodatkowo10 sztuk zamontowano w nowych lokalizacjach. Tegoroczna wymiana była 
kontynuacją działań z 2018 r., kiedy to wymieniono 30 koszy.  Obecnie w Puszczykowie 
znajduje się ok. 170 „zwykłych” koszy oraz 20 na psie odchody.  

NOWE KOSZE NA śMIECI I PSIE ODChODy 

Miasto Puszczykowo przystąpiło do realizacji zatwierdzonego 
przez Starostę Poznańskiego projektu stałej organizacji 

ruchu dla ul. Dworcowej w Puszczykowie. Zgodnie z projektem 
została wymieniona część znaków pionowych, w niektórych 
miejscach dokonano zmian w oznakowaniu poziomym jezdni.

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych na podstawie 
projektu jest likwidacja miejsc parkingowych na odcinku od  
ul. Moniuszki do przejazdu kolejowego. Prawo o ruchu drogo-
wym zabrania tworzenia miejsc parkingowych w sąsiedztwie 
przejazdów kolejowych, dlatego na tym odcinku zlokalizowano 
przystanek autobusowy.

Prosimy o respektowanie wprowadzonego oznakowania  
i umożliwienie autobusom podjazdu do przystanku. Przy po-
wstającym obiekcie handlowym przy ul. Moniuszki będzie 

utworzony ogólnodostępny parking, z którego będą mogli 
między innymi korzystać użytkownicy dawnego parkingu przy 
ul. Dworcowej.
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W maju ze swoją kolejną wizytą do naszej szkoły przybył 
Klub Małego Muzyka z koncertem o bardzo ciekawym 

tytule – „Dyskotekowe skrzypce”. W historii mieszkających 
obok siebie sąsiadów- skrzypaczki i DJ-a przedstawione zosta-
ło piękno muzyki klasycznej i dyskotekowej. Każdy z nich two-
rzył swoją muzykę- skrzypaczka poważną muzykę na skrzyp-
cach, a DJ rozrywkową muzykę na komputerze za pomocą 
miksera. Niestety muzyka mieszkającego za ścianą sąsiada  
bardzo denerwowała każdego z nich. Po wielu kłótniach i do-
kuczaniu sobie nawzajem artyści doszli w końcu do porozumie-
nia i konflikt między nimi został zażegnany. Odkryli, że mogą 
razem stworzyć piękną muzykę, przyjemną dla ucha każdego 
z nich. Skrzypaczka zaczęła grać na skrzypach elektrycznych, 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczy-
kowie postanowiła w tym roku szkolnym zrealizować pro-

jekt związany ze swoim patronem. W ramach tego członkowie 
kółka teatralnego z klas drugich pod kierunkiem pani Beaty 
Markowskiej zaprosili uczniów edukacji przedszkolnej i wcze-
snoszkolnej na przedstawienie, w którym pokazali zmagania 
Adama Mickiewicza jako młodego aktora – ucznia Szkoły Pod-
stawowej w Nowogródku. W klasach początkowych Adaś bar-
dzo interesował się teatrem i był częstym widzem przedsta-
wień dramatycznych, odgrywanych przez uczniów klas star-
szych. W czwartej klasie sam skomponował dramat w trzech 

Dyskotekowe skrzypce

Śladami Adama Mickiewicza

a mikser stworzył muzykę na komputerze, miksując ją, czyli od-
powiednio zwalniając lub przyspieszając tempo. Muzyka skrzy-
paczki i DJ-a zainspirowała dzieci do tańca i wspólnej zabawy. 
Podczas przedstawienia dzieci mogły wcielić się w rolę DJ-a 
i z jego pomocą tworzyły ciekawe dźwięki, wykorzystując uży-
wany przez niego instrument, jakim jest właśnie muzyczny mik-
ser. Na zakończenie artyści zagrali razem utwory ze znanych 
filmów animowanych Walta Disneya, a zadaniem dzieci było 
odgadnięcie, z jakich bajek one pochodzą. Nie zabrakło piose-
nek z takich bajek, jak: Pocahontas, Vaiana, Kraina Lodu, czy 
Piraci z Karaibów. Na pożegnanie skrzypaczka i DJ wspólnie 
zagrali utwór Alvaro Soler, pt: „Sofia” , przy którym wszystkie 
dzieci śpiewały, tańczyły i świetnie się bawiły. 

aktach, a później sam brał udział jako aktor w sztukach teatral-
nych, wystawianych przez teatr szkolny i odgrywał role kobie-
ce. Właśnie w „Barbarze Radziwiłłównie” Felińskiego zagrał 
główną rolę kobiecą, co w żartobliwy sposób ukazało nasze 
szkolne kółko teatralne. Wszyscy mogli podziwiać rolę Adasia, 
jako Barbary. W rolę tę wcielił się uczeń – młody aktor i zagrał 
ją rewelacyjnie, jak zresztą inni młodzi aktorzy, uczniowie na-
szej szkoły, którzy grali w tym przedstawieniu. Dziękujemy 
szkolnemu kółku teatralnemu za ten wspaniały i wesoły występ 
i czekamy na kolejne występy i zmagania młodych artystów. 

Agnieszka Sibilak

Agnieszka Sibilak
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Szkoła Podstawowa Nr 1 w Puszczykowie już po raz trzynasty 
była organizatorem Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki 

Małolata, który odbył się 17 maja 2019 r. Honorowym patrona-
tem Festiwal objął burmistrz Miasta Puszczykowa Andrzej Bal-
cerek oraz starosta poznański Jan Grabkowski.

Swoją obecnością zaszczycili nas: burmistrz Puszczykowa 
pan Andrzej Balcerek, przewodniczący Rady Miasta pan To-
masz Potocki oraz pan Mirosław Wieloch przewodniczący Ko-
misji Promocji i Integracji Europejskiej. Pani dyrektor Ewa Bu-
dzyńska przywitała wszystkich uczestników, życząc miłej zaba-
wy oraz sukcesów.

Do rywalizacji stanęło 16 szkół: z Mosiny, Lubonia, Kórnika, 
Komornik, Czapur, Krosna, Krosinka, Pecnej, Daszewic, Wir 
i Puszczykowa. Wystąpiło 40 uczestników, którzy zaśpiewali 
piosenki z repertuaru dziecięcego i młodzieżowego.

Uczestnicy festiwalu prezentowali niezwykle wysoki po–

Rozśpiewane Małolaty

XIII Międzyszkolny Festiwal Piosenki Małolata

W KATEGORII I (KLASy 0-2):
I miejsce – Aleksandra Glapa (SP 2 Luboń)
II miejsce – Jakub Wiśniewski (SP Czapury)
III miejsce – Zofia Tomalak (SP 1 Kórnik)
Wyróżnienie: Katarzyna Hajdyła (SP 2 Luboń)
Wyróżnienia dodatkowe: Gabriela Grabowska (SP 1 Puszczy-
kowo), Cecylia Selon (SP 1 Kórnik), Kaja Janicka (SP 1Puszczy-
kowo), Franciszek Strzelewicz  (Komorniki), (Cecylia Matusie-
wicz (SP 2 Kórnik).

W KATEGORII II (KLASy 3-5):
I miejsce – Hanna Wieczorek (SP Krosinko)
II miejsce – Zuzanna Talkowska (SP 1 Komorniki)
III miejsce – Zosia Gomuła (SP 1 Puszczykowo)
Wyróżnienie: Zuzanna Raźniewska (SP 1 Kórnik)

Organizator festiwalu/Mirosława Przybylska         
        SP 1 Puszczykowo

ziom artystyczny. 
Trudne zadanie stanęło przed jury w składzie: pani Ewa Sy-

kulska muzyk, kompozytor i wykładowca, pani Danuta Mankie-
wicz – dyrektor Biblioteki Publicznej Centrum Animacji Kultury, 
pani Beata Oziemska – nauczycielka muzyki, pan Andrzej Bal-
cerek – burmistrz Puszczykowa.

Zwycięzcy otrzymali statuetki, nagrody, a wszyscy uczest-
nicy upominki i dyplomy za udział. Dla szkół przygotowano 
również pamiątkowe dyplomy. 

Bardzo dziękuję panu Tomaszowi Mazurowi za pomoc  
i wsparcie w dniu festiwalu.

Laureatom oraz wszystkim uczestnikom festiwalu serdecz-
nie gratuluję życząc dalszych sukcesów.  

 

Wyróżnienia dodatkowe: Blanka Idziorek (SP 1 Puszczykowo), 
Hanna Niedźwiedź (SP 3 Luboń), Maja Bazan (SP Komorniki), 
Oliwia Ptaszyńska (SP Pecna), Joanna Olsztyńska (SP 2 Luboń), 
Zofia Olejnik (SP 2 Puszczykowo), Zofia Drzewiecka (SP Dasze-
wice), Zuzanna Ptak ( SP 2 Puszczykowo).

W KATEGORII III (KLASy 6-8): 
I miejsce – Nina Wolińska (SP 3 Luboń)
II miejsce – Wiktoria Żukowska (SP Czapury)
III miejsce – Danuta Maćkowiak (SP Wiry)
Wyróżnienie: Karolina Szymaniak (SP 2 Kórnik)
Wyróżnienia dodatkowe: Aleksandra Szklarz (SP 1 Mosina), 
Marika Godlewska (SP 1 Kórnik), Jagna Kałuzińska (SP 1 Mosi-
na), Maria Galubińska (SP 2 Kórnik), Zofia Kromolicka (SP 2 
Puszczykowo), Maksymilian Leszkowicz (SP Daszewice).

LISTA LAUREATóW I WyRóżNIONyCh:
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Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Bibliotek stał się wspania-
łą okazją do uczczenia siedemdziesięciolecia istnienia Bi-

blioteki Miejskiej w Puszczykowie. W piątkowy wieczór 10 maja 
na Rynku w Puszczykowie zaśpiewały dla wszystkich mieszkań-
ców naszego miasta i zaproszonych gości trzy piękne sopra-
nistki: Joanna Horodko, Agnieszka Adamczak, Agnieszka Sokol-
nicka. W bogatym i różnorodnym repertuarze artystek usłyszeć 
można było przeboje muzyki operetkowej, musicalowej, filmo-
wej aż po ciekawe aranżacje współczesnej muzyki rozrywko-
wej. Kolejne części koncertu zapowiadał Radosław Elis – aktor 

Sopranissimo na 70-lecie Biblioteki 
Teatru Nowego. Koncertowi towarzyszyła też wystawa zdjęć 
Biblioteki pokazujących zmiany na przestrzeni tych siedemdzie-
sięciu lat. Wkrótce pojawi się ona również w Centrum Animacji 
Kultury na ul. Wysokiej 1.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność w tak wyjąt-
kowym dla Biblioteki dniu. Szczególnie dziękujemy Czytelni-
kom za chętne korzystanie ze zbiorów i oferty kulturalnej Bi-
blioteki. Działamy dla Was i z myślą o Was. Zapraszamy jak 
najczęściej!

Zespół BM CAK w Puszczykowie

BM CAK

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

W ramach Tygodnia Bibliotek gościliśmy dzieci z puszczy-
kowskich przedszkoli. Najmłodsi goście zwiedzali Biblio-

tekę, wskazywali różnice między biblioteką a księgarnią, oglą-
dali książki: najmniejszą, największą, z okienkami, bez obraz-
ków oraz obrazkową. Dzieci bez trudu wymieniły jak należy 
traktować książki by ich nie zniszczyć. Wysłuchały również opo-
wieści o dzielnym rycerzu Leosiu, który zamiast walczyć z na-
potkanymi stworami, czytał im książki i w ten sposób zdobył ich 
przyjaźń. Na zakończenie dzieci wykonały ilustrację do najcie-
kawszego dla nich fragmentu książki i stworzyły w ten sposób 
swoją wspólną książkę obrazkową. Dziękujemy Maluchom za 
urocze spotkania, pełne uśmiechu i miłych wrażeń.

Spotkania z Przedszkolakami
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Sopranissimo na 70-lecie Biblioteki 

W sobotę w czasie kiermaszu „Zielonym do góry” swoje do-
konania zaprezentowała firma Go4Robot, która uczy 

dzieci konstruowania i programowania robotów podczas licz-
nych warsztatów w szkołach i przedszkolach, odwiedzonych 
dotychczas przez 1500 osób! Działalność zapoczątkowało 
dwóch studentów automatyki i robotyki, dziś pracuje tam pra-
wie 30 osób, które połączyły dwie pasje: roboty i spędzanie 
czasu z dziećmi. Celem firmy jest propagowanie i przyzwycza-

Grupa teatralna „Teges” (znana ze spektakli skierowanych do 
dorosłej widowni, jak entuzjastycznie przyjęta adaptacja 

„Ożenku” Gogola) czyta dzieciom w Bibliotece Miejskiej.  Ostat-
nie spotkanie odbyło się 9 maja o godzinie 17:00. Swój talent 
aktorski i niezwykłą charyzmę członkinie grupy zaprezentowa-
ły recytując m. in. klasyki polskiej poezji dziecięcej jak „Lokomo-
tywa” J. Tuwima i wiersze J. Brzechwy. Obecne dzieci spędziły 

Go4Robot w Puszczykowie!

teatralne czytanie bajek z grupą teatralną teges

janie najmłodszych do robotyki, na której będzie opierać się 
nasza przyszłość. Trenerzy twierdzą, że ich fascynacja robotami 
ma swoje źródło w zabawie klockami lego(obecnie wykorzystu-
ją je do ich tworzenia). Podczas kiermaszu mogliśmy zobaczyć 
i pobawić się m. in. z kobrą Klarą, Gentlebotem, Robołapą i 
Wall-em. W ofercie znajdują się zajęcia skierowane zarówno do 
starszych, jak i do młodszych dzieci. Go4Robot uczy i bawi,  
określenie firma przyszłości doskonale ją opisuje.

czwartkowe popołudnie w miłej, wesołej atmosferze wynika-
jącej z przyjaznego podejścia prowadzących, które dodatkowo 
przebrały się za postacie z przedstawianych utworów. Z pew-
nością warto zabrać swoje pociechy na następne czytanie, po-
nieważ takie inicjatywy nie tylko bawią najmłodszych, a rów-
nież budzą w nich zamiłowanie do literatury i kultury.

Marianna Kleczewska

Marianna Kleczewska

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
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XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Tydzień Bibliotek jest tradycyjnie czasem pasowania Pierw-
szoklasistów na Przyjaciela Książki. Aby zdobyć ten tytuł 

Pierwszaki musiały wykazać się znajomością zasad korzystania 
z naszej biblioteki oraz znaleźć ukryte w bibliotece zagadki. 
Ich rozwiązanie doprowadziło dzieci do miejsca przechowy-
wania najstarszej książki z Biblioteki, która wzbudziła ogrom-
ne zainteresowanie. Zaliczenie wszystkich zadań, znajomość 
zasad poszanowania książek oraz złożone stosowne ślubowa-
nie pozwoliło pasować dzieci na Przyjaciela Książki. Tym bar-
dziej  zapraszamy teraz do częstych odwiedzin i korzystania  
z naszej biblioteki zarówno w ramach zajęć szkolnych jak  
i wraz z rodzicami. 

W ciągu trwającego Tygodnia Bibliotek osoby chętne mogły 
wziąć udział w nowej zabawie „Książkobór – Puszcza za-

ginionych ksiąg”. Na puszczykowskim Rynku i w okolicznych 
sklepach oraz restauracjach schowanych zostało 40 książek. 
Zadaniem uczestników zabawy było rozwiązać zagadkę doty-
czącą lokalizacji książki, a po jej znalezieniu zostawić w miejscu 
ukrycia książki liścik dla kolejnych, spóźnionych graczy. Połowa 
zagadek ogłoszona została 8 maja - w dniu rozpoczęcia Tygo-
dnia Bibliotek, pozostałe zagadki pojawiły się w sobotę  
11 maja. Znalezione książki stawały się własnością graczy. Do-
datkowo trzy osoby, które odnalazły najwięcej książek otrzy-
mały z tej okazji nagrodę, również książkową. Zainteresowanie 
zabawą okazało się tak duże, że gra planowana na cały tydzień 
trwała tylko 2 dni. Gratulujemy zarówno zwycięzcom, jak  
i wszystkim uczestnikom Książkoboru. Bardzo cieszymy się  
z takiego powodzenia akcji i już planujemy kolejne jej edycje.   

pasowanie na przyjaciela książki

Książkobór – puszcza zaginionych ksiąg

BM CAK

BM CAK

BM CAK

14 maja w Bibliotece Miejskiej odbyły się wyjątkowe warsz-
taty bębniarskie. Uczestniczyć mógł każdy, niekoniecz-

nie posiadając umiejętność gry na bębnie. Celem spotkania 
było zanurzenie się w rytm natury przy dźwiękach bębnów, 
obudzenie w sobie energii i woli działania, w gronie pozytyw-

bębny z zespołem PROJEKT KOBIETA
nych ludzi. Na tych warsztatach nie było mistrza i uczniów. Ca-
łość prowadziła Iwona Grenda, a moderatorami byli muzycy  
z zespołu PROJEKT KOBIETA. Spotkanie trwało dwie godziny  
i dało niesamowity zastrzyk energii wszystkim uczestnikom.
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Nasza Biblioteka włączyła się w ogólnopolskie obchody 
Roku Stanisława Moniuszki. Z okazji 200. urodzin kompo-

zytora mieliśmy przyjemność zaprosić Państwa na koncert mu-
zyczno- baletowy „Stanisław Moniuszko – Polska w muzyce”. 
Podczas wydarzenia, które odbyło się 26 kwietnia, mogliśmy 
posłuchać najbardziej znanych i cenionych utworów artysty  
w wykonaniu solistów śpiewaków z Teatru Wielkiego  i Teatru 
Muzycznego w Poznaniu. Na scenie pojawiło się też 12 tance-
rzy Teatru Wielkiego w Poznaniu, prezentując choreografię  
w reżyserii Agnecji Artystycznej Artdance. Podziwialiśmy bra-

Koncert na 200-urodziny Stanisława Moniuszki

wurowo wykonane polskie tańce ludowe, m, in. Mazur z opery 
Straszny Dwór czy  Taniec Góralski z opery Halka w epokowych 
kostiumach. Wspaniały występ muzyczny uzupełniał prawdzi-
wy wirtuoz sztuki konferansjerskiej, również solista Teatru 
Wielkiego w Poznaniu Tomasz Raczkiewicz. Dzięki niemu mo-
gliśmy wysłuchać opowieści o Stanisławie Moniuszce, jego ży-
ciu, twórczości przekazanej w bardzo lekki sposób. Mamy na-
dzieję, że słuchaczom ten koncert na długo pozostanie w pa-
mięci oraz, że jeszcze nie raz będziemy mogli gościć tak wspa-
niałych wykonawców. 

       BM CAK

Szanowni Czytelnicy 
informujemy, że od 02.04.2019r. 

Filia Biblioteki Miejskiej 
zmieniła swój adres. 
Zapraszamy na ulicę 

Nowe Osiedle 22 w Puszczykowie
Godziny otwarcia:

WTOREK i śRODA 13.00 - 18.00
CZWARTEK i PIĄTEK 10.00 - 15.00

Zapraszamy 
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Warsztaty emisji głosu

Kicia Kocia w Bibliotece w Puszczykowie

BM CAK

BM CAK

Fundacja Słowo i Kropka 8 maja przeprowadziła dla naszej 
Biblioteki bezpłatne warsztaty emisji głosu. Podczas zajęć 

uczestnicy dowiedzieli się jak ważna dla naszego głosu jest pra-
widłowa postawa ciała, jak dbać o swoje gardło i swój głos, ja-
kie ćwiczenia oddechowe możemy wykonywać by nie męczyć 
się podczas długiej wypowiedzi. Każdy mógł spróbować swoich 
sił jako lektor audiobooka. Nagrania uczestników były omawia-
ne przez prowadzącego, który starał się wskazać w jaki sposób 
możemy poprawić to, w jaki sposób mówimy. Warsztaty zosta-
ły sfinansowane ze środków Powiatu Poznańskiego. Fundacji 
Słowo i Kropka dziękujemy za fantastyczne zajęcia, uczestni-
kom za obecność, a tych z Państwa, którzy tym razem nie sko-
rzystali z zajęć zachęcamy do śledzenia na bieżąco oferty Bi-
blioteki w Echu Puszczykowa, na naszej stronie internetowej 
www.biblioteka.iq.pl, na  profilu serwisu Facebook oraz oczy-
wiście podczas wizyt w naszej książnicy.    
   

6 maja po raz drugi gościliśmy panią Bajankę z uwielbianą 
przez dzieci pluszową postacią Kici Koci. Maluchy na powi-

tanie otrzymały pieczątkę z Kicią Kocią i kociego buziaka. Tak 
rozpoczęte spotkanie mogło wróżyć jedynie wyśmienitą zaba-
wę z bohaterami popularnej serii książek autorstwa Anity Gło-
wińskiej. Tym razem Bajanka zaprosiła dzieci do gry z Kicią Ko-
cią. Uczestnicy losowali karty z Kicią Kocią, gdzie kryło się albo 
zadanie do wykonania albo ilustracja Kici Koci. Każde wykona-
ne i zaliczone przez dzieci zadanie przybliżało ich do zwycię-
stwa. Szczęście dopisało zdecydowanie dzieciom, a w zalicza-
niu zadań pomagali rodzice, np. tworząc żywy tunel. Na zakoń-
czenie spotkania każdy otrzymał Dyplom Przyjaciela Kici Koci  
i jej filcową sylwetkę do ozdabiania i wspominania w następ-
nych dniach. 

21 maja br. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-spor-
towej odbyło się przedstawienie organizowane przez 

Związek Międzygminny Selekt przy dofinansowaniu z Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. Tematyką przedstawienia w wykonaniu 

ekologiczne Przedstawienie

grupy „Pracownia Za Piecem” był recykling i problemy z nim 
związane. Na występ były zaproszone dzieci z drugich klas  
z obu puszczykowskich podstawówek, w nagrodę za udział nie-
których z nich w konkursie organizowanym jakiś czas temu 
przez Związek Międzygminny Selekt.

Anna Polaszczyk/Centrum EkoInfo
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Serdecznie zapraszamy na 
miejskie półkolonie letnie, które odbędą się 

w Szkole Podstawowej nr 1
i Szkole Podstawowej nr 2 

w Puszczykowie.

Pierwszeństwo udziału w półkoloniach mają dzieci za-
mieszkujące na terenie Puszczykowa lub uczęszczające do 
puszczykowskich szkół.

Kartę kwalifikacyjną (na właściwy turnus), oświadcze-
nie RODO oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulami-
nem półkolonii można pobrać ze strony Miasta Puszczyko-
wa lub ze strony szkoły.  

Liczba miejsc ograniczona. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Program obejmuje zajęcia sportowe, wyjazd do kina  
i na basen, grę Laser Tag, zajęcia plastyczne i komputerowe. 
Warunkiem zapisu jest złożenie:
1.  wypełnionej karty kwalifikacyjnej, 
2.  dowodu wpłaty, 
3.  podpisanego oświadczenia dot. RODO
4.  podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z regula-
minem półkolonii (regulamin półkolonii dostępny jest na 
stronie Miasta Puszczykowa, a także szkoły) 
wyłącznie w sekretariacie szkoły.  
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pszczelarze rozpoczęli sezon

W ostatnią niedzielę kwietnia członkowie Koła Pszczelarzy 
Mosina-Puszczykowo oficjalnie rozpoczęli nowy sezon. 

Tradycyjnie spotkali się na terenie Szkółki Leśnej w Nowinkach 
koło Mosiny. Wcześniej uczestniczyli we Mszy św. 

Tradycyjnie w uroczystym rozpoczęciu sezonu jak i jego za-
kończeniu biorą udział całe pszczelarskie rodziny. Wśród zapro-
szonych na uroczystość gości znalazł się także burmistrz. 

Koło Pszczelarzy Mosina –Puszczykowo może poszczycić się 
długą, ponad 80-letnią tradycją. Aktualnie zrzesza 85 pszczela-
rzy, którzy gospodarują 2260 „pniami”.

W ubiegłym roku kilka pasiek zaatakował zgnilec amerykań-
ski, choroba bakteryjna atakująca pszczoły miodne. Na szczę-
ście po wiosennych kontrolach, okazało się, że podjęte wcze-
śniej działania przyniosły pożądany skutek i podczas rozpoczę-
cia sezonu, prezes Wojciech Kociemba poinformował, że po-
wiatowy lekarz weterynarii zniósł tzw. zapowietrzone strefy. 
Tym samym pszczalarze mogli rozpocząć ze swoimi ulami 
„normalne” działania. 

komunikat pzerii 
►W 2 połowie września br. planowana jest 4-dniowa wycieczka na trasie: Kielce – Oblęborek – Sando-

mierz – Krzystopór – Kurozwęki – Szydlów – Kazimierz Dolny oraz rejs statkiem po Wiśle.
zapisy i 1wpłata w dn.26 czerwca br.;            2 wpłata w dn.07. sierpnia br.
tel. kontaktowy – 606 272 178 (E. Głembalska).
Na wycieczkę zapraszamy również seniorów z Puszczykowa nie będących członkami związku.
►Ostatnie spotkanie przy kawie przed wakacjami 5.czerwca br.

red
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Pożar w środowisku naturalnym, bez względu na to gdzie, na 
jakiej powierzchni i w jakiej porze się wydarzył, jest zawsze 

zjawiskiem gwałtownym, które niesie ze sobą bardzo poważne, 
wieloletnie konsekwencje. O ile skutki ekonomiczne są wy-
mierne, o tyle następstwa ekologiczne są bardzo złożone 
i trudne do wyliczenia. Wynika to ze złożonego charakteru eko-
systemów i panujących w nich wzajemnych zależności. 

Naturalną przyczyną pożarów są najczęściej wyładowania 
atmosferyczne (1% wszystkich pożarów). Dotyczy to przede 
wszystkim lasów. Jednak najczęstszym powodem są podpale-
nia, przy czym, o zgrozo (!) – zwykle nie jest to przypadkowe 
zaprószenie ognia, ale postępowanie umyślne! Stąd podejmu-
je się szereg działań, które mają zabezpieczać z jednej strony 
środowisko przyrodnicze, a z drugiej mienie, zdrowie i życie 
ludzi. Jest to między innymi prowadzenie monitoringu, two-
rzenie i utrzymywanie pasów pożarowych w lasach czy wzdłuż 
linii kolejowych (wzmożone prace w tym zakresie obserwujemy 
ostatnio na terenie całego kraju). 

Pożary w środowisku rozkładają się mniej więcej po poło-
wie pomiędzy lasami a łąkami i nieużytkami rolnymi. Na ich 
częstotliwość i rozmiary mają wpływ oczywiście długotrwałe 
susze, które coraz częściej nas dotykają. Jedną z największych 
katastrof ekologicznych ostatnich czasów był pożar z 1988 r. 
w Parku Narodowym Yellowstone. Spłonęło wówczas 250 ty-
sięcy hektarów lasów (dla porównania Wielkopolski Park Naro-
dowy ma ok. 7,5 tys. hektarów), co stanowiło 65% powierzchni 
leśnej Parku. Raporty Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) donoszą, że ok. 40% światowych 
zasobów leśnych podlega potencjalnemu zagrożeniu pożara-
mi, a w Europie liczba ta sięga 65%! Zmiany klimatyczne skut-
kujące długotrwałą suszą oraz gwałtownymi burzami z pioru-
nami zwiększają znaczenie ryzyko pożarów. W związku z ocie-
pleniem na sile przybierają również wiatry, które przyczyniają 
się do szybszego rozprzestrzeniania ognia (prędkość może 
przekraczać 20 km/h (tyle ile człowiek osiąga w szybkim biegu) 
podsycając go jednocześnie poprzez zwiększony dopływ tlenu. 
W ten sposób pożar przechodzi od fazy wstępnej do tzw. spa-
lania płomieniowego, które ma najbardziej destrukcyjny wpływ 
na środowisko. Dotyczy to zarówno lasów, jak i ekosystemów 
trawiastych.Natomiast w przypadku torfowisk mamy do czy-
nienia z tzw. stadium tlenia i żarzenia, które jest bardzo długo-
trwałe i trudne do ugaszenia. Głównym czynnikiem, który od-
powiada za zmiany w środowisku wywołane pożarem jest 
temperatura, dodatkowo stałe i gazowe produkty spalania.

PALI SIĘ!

 Efekty są widoczne we wszystkich warstwach biosfery. 
Pożary lasów, łąk czy nieużytków powodują zwykle wzrost 

temperatury gleby do ok. 3000C, jednak przy dużej ilości bio-
masy mogą osiągać 500-7000C, lokalnie nawet 1400-15000C. 
Ma to przede wszystkim wpływ na zmniejszenie poziomu ma-
terii organicznej, której zawartość spada już w temperaturze 
1000C, wraz ze wzrostem temperatury proces ten ulega inten-
syfikacji. Szacuje się, że przy temperaturze 3000C następuje 
utrata 85% glebowej materii organicznej, w 5000C w czasie 
półgodziny może spowodować niemal całkowitą jej utratę. Po-
dobnie dzieje się z azotem, również bardzo ważnym biogen-
nym pierwiastkiem. Straty fosforu są nieco mniejsze niż węgla 
czy azotu, ponieważ jego ulatnianie następuje przy wyższych 
temperaturach (ok. 7700C). Ludzie wypalający nieużytki często 
argumentują, że to stary zwyczaj, który ma prowadzić do użyź-
nienia gleby. Jak widać z przytoczonych faktów, to przesąd, 
który skutkuje wyjałowieniem gleby, prowadząc do zaburzenia 
naturalnego cyklu obiegu materii. Trzeba też dodać, że popio-
ły są szybko rozwiewane przez wiatr, co jeszcze silniej zubaża 
glebę. W okresie od 1 do 3 lat po pożarze lasu następuje znacz-
ny rozkład substancji organicznej na przyswajalne składniki 
mineralne, co pozornie poprawia sytuację. Jednak po tym cza-
sie pogłębia się pogorszenie warunków, a całkowita regenera-
cja gleby może potrwać kilkadziesiąt lat! Zniszczenie mikroflo-
ry glebowej prowadzi do zakłócenia procesu powstawania 
próchnicy. Na siedliskach ubogich i w młodszych drzewosta-
nach pożary przyspieszają mineralizację i stratę biogenów pro-
wadząc do degradacji całego ekosystemu.

W czasie pożarów uwalnia się do atmosfery szereg gazów. 
Należą do nich wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 
(WWA), wśród których znajdują się związki o charakterze rako-
twórczym, mutagennym i teratogennym (odpowiadają za wady 
w rozwoju płodu, tzw. potworności). Wiele produktów gazo-
wych przyczynia się do pogłębiania efektu cieplarnianego, pro-
wadząc do zmian klimatycznych o charakterze globalnym po-
przez uszkodzenie powłoki ozonowej. Oczywiście na pierwszym 
miejscu jest dwutlenek węgla, a dalej tlenek węgla, podtlenek 
azotu czy metan. Szacuje się, że podczas pożaru lasu, w którym 
spaleniu ulegnie tona biomasy, powstaje 1375 kg CO2, 125 kg 
CO, 50 kg cząstek stałych i ciekłych, 12,5 kg węglowodorów, 2,5 
kg tlenków azotu. Ilość samego węgla, jaka trafia rocznie pod-
czas pożarów do atmosfery, oceniana jest na 1015 ton! 

Aby wyrównać emisję CO2 z 1 ha spalonego lasu trzeba 
zalesić 10-25 ha. Dym powstający w czasie pożaru przyczy–
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Rafał Kurczewski – z-ca dyrektora WPN
Wiesław Kosse – adiunkt Parku

nia się do zmniejszenia opadów deszczu, a w dalszym okresie 
może prowadzić do gwałtownych burz gradowych. Dym wzno-
szący się do warstwy chmur powiększa ich rozmiary, jednocze-
śnie cząsteczki w nim zawarte tworzą zwykle zbyt małe krople 
deszczu, by mogły spaść na ziemię (jeśli tak się jednak stanie 
zanieczyszczenia z pożaru skutkują wystąpieniem kwaśnych 
deszczy). W efekcie przenoszone są na wyższe poziomy, gdzie 
zamarzają by spaść jako grad w trakcie gwałtownej burzy z sil-
nymi wyładowaniami atmosferycznymi. Produkty spalania za-
warte w dymie pogarszają warunki życia nie tylko w sąsiedz-
twie pożaru, ale w promieniu nawet 100-200 km. Dodatkowym 
problemem jest fakt, że gwałtowne schładzanie wodą podczas 
akcji, czy też środki gaśnicze w postaci piany czy proszku, mogą 
prowadzić do powstawania nowych związków chemicznych 
o charakterze trucizn (tzw. ksenobiotyki) i ich szybkiego roz-
przestrzeniania się w środowisku. 

Ogień ma oczywiście bardzo poważny wpływ na świat or-
ganizmów żywych. Najłatwiej zaobserwować jego skutki wśród 
roślin. Szczególnie wrażliwe na ogień gatunki ulegają całkowi-
temu zniszczeniu wraz z nasionami i na trwałe znikają ze zbio-
rowisk. Prowadzi to do obniżenia różnorodności gatunkowej 
i dominacji roślinodporniejszych. Wiele zmian jest niedostrze-
gana bezpośrednio po pożarze ale dopiero w kolejnych 2-3 
latach. W lasach ogień niszczy młode drzewka, ale uszkadza 
jednocześnie starsze (ponad 20- letnie). W zależności od inten-
sywności pożaru, czasu trwania i wysokości temperatury nastę-
pują uszkodzenia szyi korzeniowej, kory oraz tkanki twórczej 
– kambium. Doprowadzają one do obumierania drzew w kolej-
nych latach. Osłabione osobniki są nierzadko atakowane przez 
szkodniki, które przyspieszają ich śmierć. 

Wśród zwierząt najbardziej narażone są te, które mają 
ograniczone możliwości ucieczki, począwszy od organizmów 
glebowych, przez pozostałe bezkręgowce (populacje stawono-
gów na obszarze gdzie pożar wystąpił raz, odradzają się po 
6-14 latach, jeśli wystąpił kilkukrotnie po 17-24 latach), aż do 
płazów, gadów i drobnych ssaków. Młode czy też jaja giną rów-
nież, bądź zostają porzucone przez uciekających rodziców, co 
w efekcie i tak skazuje je na śmierć. W pożarach tracimy szereg 
gatunków pożytecznych z punktu widzenia człowieka, jak 
mrówki, trzmiele, pszczoły i inne zapylacze. Część zwierząt zo-
staje zatruta dymem, poparzona i umiera po pewnym czasie. 
W panicznej ucieczce część ulega też wypadkom drogowym. 

Okazuje się, że pożary mają niekorzystny wpływ również na 
ekosystemy wodne, co ma szczególne znaczenie przy wypa–

laniu brzegów rzek i zbiorników wodnych. Powodują one 
zmniejszenie stabilności koryta rzecznego i linii brzegowej je-
zior, zmieniają wielkość przepływu, powodują wzrost ilości 
osadów, niszcząc roślinność wysoką prowadzą do zmiany wa-
runków świetlnych i temperaturowych. Również substancje 
gaśnicze trafiające do wód powodują ich zatrucie. Warto też 
zdać sobie sprawę, że podczas akcji pożarowej zużywa się po-
tężne ilości wody. Do gaszenia traw w 2015 roku w Polsce zu-
żyto 256353000 litrów wody, co odpowiada pojemności 68 
basenów olimpijskich! 

Jeśli zauważycie Państwo pożar proszę przede wszystkim 
nie wpadać w panikę. Należy przede wszystkim ocenić zagro-
żenie i ostrzec osoby znajdujące się w niebezpieczeństwie. 
W pierwszej kolejności należy oczywiście powiadomić straż 
pożarną, tel. 998 lub 112. Podczas powiadamiania powinniśmy 
podać imię i nazwisko, numer telefonu z którego przekazywa-
ne jest zgłoszenie, dokładną lokalizację pożaru (jeśli istnieje 
możliwość współrzędne GPS) oraz podstawowe informacje – 
co się pali, czy zagrożeni są ludzie, budynki itd. Należy mieć 
przy sobie telefon, ponieważ zgłoszenie może zostać potwier-
dzane, potrzebne będą dodatkowe informacje np. dotyczące 
lokalizacji. Wskazane jest żeby osoba zgłaszająca wyszła na 
drogę dojazdową, by pokierować nadjeżdżające jednostki.

Z uwagi na możliwość wystąpienia celowych podpaleń w na-
szej okolicy, zwracamy się do Państwa z apelem o czujność. Pro-
simy o rozmawianie na temat zagrożenia pożarowego z dziećmi 
i młodzieżą, reagowanie na bezmyślne zachowania, jak palenie 
ognisk, grilli, wyrzucanie niedopałków. W razie zauważenia po-
dejrzanie zachowujących się osób prosimy o powiadomienie 
policji. Jeśli niepokojąca sytuacja dotyczy terenu Wielkopolskie-
go Parku Narodowego prosimy o zgłoszenie pod numer telefo-
nu: 618982300 w dni powszednie od 7-15; 61 898 23 29 po 
godzinie 15 i w dni wolne od pracy. Informować można również 
Straż Parku 61 898 324, 509 544 750, 501 409 587, 507 874 
045. Przypominamy jednocześnie, że po terenie Parku porusza-
my się tylko po drogach publicznych i wyznaczonych szlakach 
turystycznych. Na terenie WPN i w odległości do 100 m od lasu, 
obowiązuje całkowity zakaz posługiwania się otwartym ogniem 
(w tym zakaz palenia papierosów i rozpalania grilla). Palenie 
ognisk jest możliwe tylko po wcześniejszym zgłoszeniu w Zespo-
le ds. Udostępniania Parku, na miejscach do tego wyznaczonych 
i w czasie, kiedy nie ma zagrożenia pożarowego. 
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kronika straży miejskiej 

ODESZLI

Szeląg Anna  22.04.2019
Muszyński Franciszek  23.04.2019
Pawlikowska Aleksandra Maria  27.04.2019
Cichocka Katarzyna Eleonora    27.04.2019
Florkowski  Wojciech Jan 5.05.2019
Gawron Danuta Katarzyna 9.05.2019
Zambrowska  Teodozja Aleksandra 12.05.2019
Bąk Tadeusz Franciszek  18.05.2019

 data zg.

W okresie od 15 marca 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r. 
funkcjonariusze Straży Miejskiej zanotowali – 134 in-

terwencje. 5 spraw przekazano do Referatu Infrastruktury 
i Zamówień Publicznych UM (wystający pręt w drodze, pod-
rzucone śmieci, wyciekająca woda spod chodnika, dewasta-
cja urządzeń rekreacyjnych, nielegalny przekop drogi). Czte-
rokrotnie polecono również usunięcie padliny z ulic miasta.

W omawianym okresie strażnicy w stosunku do kierow-
ców źle parkujących swoje pojazdy zastosowali 44 tzw. żółte 
karty oraz 56 pouczeń. 8 pouczeń dotyczyło spraw porząd-
kowych (niedopilnowanie zwierzęcia, palenie ognisk). W trak-
cie prowadzenia czynności służbowych wylegitymowano 93 
osoby. Założono 33 blokady na koła samochodów. Na spraw-
ców wykroczeń nałożono 13 mandatów karnych.

W godzinach rannych i popołudniowo-wieczornych, funk-
cjonariusze wykonywali objazdy kontrolne miejsc, w których 
dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz aktów wandalizmu 
(dawny MOSIR, rejon sklepów, ul. Kraszewskiego k. szpitala, 
ul. Poznańska, rejon SP nr 1 i SP nr 2, ul. Rynek). Kontrolo-
wali natężenie ruchu na ul. Berwińskiego oraz Bema w związ-
ku z wprowadzeniem opłat za parking przyszpitalny.

Wybrane interwencje: 15 marca br. podczas objazdu 
na ul. Dębowej zlokalizowano podrzuconą skrzynkę ze śmie-
ciami, przekazano do realizacji firmie sprzątającej miasto.  
18 marca br. przyjęto zgłoszenie o dewastacji urządzeń na 
placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle, wylegitymowano trzech 
nieletnich sprawców i pouczono. W tym samym dniu ode-
brano zgłoszenie o psie bez opieki na ul. Klasztornej. Usta-
lono właściciela psa i pouczono. 20 marca br. odebrano 
zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie leżącym na ul. Wiązo-
wej. Ustalono dane osobowe nietrzeźwego i przetranspor-
towano go do domu, gdzie oddano pod opiekę dorosłemu 
domownikowi. 21 marca br. odebrano zgłoszenie o dwóch 
psach bez opieki na ul. Piaskowej, psy odłowiono, nie udało 
się ustalić właściciela, zostały przewiezione do przytuliska. 
Tego dnia przyjęto też zgłoszenie o psie bez opieki na ul. 
Kraszewskiego, psa odłowiono, ustalono właściciela i po-
uczono go. W tym samym dniu odebrano też zgłoszenie z ul. 
Spokojnej o paleniu ogniska w ogrodzie, zgłoszenie potwier-
dzono, nakazano właścicielowi je zgasić, pouczono go.  
26 marca br. odebrano zgłoszenie o bezdomnym leżącym 
na przystanku autobusowym przy ul. Wysokiej, osoba trzeź-
wa,mieszkaniec ubonia odmówił pomocy ze strony SM 
i MOPS. 1 kwietnia br. przyjęto zgłoszenie z ul. Wierzbowej 
o zadymianiu. Przeprowadzono kontrolę ulicy, na terenie 
dwóch posesji stwierdzono rozpalanie w piecach. Przepro-
wadzono kontrolę kotłowni. Bez uwag. Tego samego dnia 
odebrano zgłoszenie z ul. Dworcowej o psie rasy Golden 
Retriver biegającym po ulicy. Przeprowadzono kontrolę ulic 
Dworcowej, Mazurskiej, Wspólnej, Matejki. Psa nie znalezio-
no. 2 kwietnia br. przyjęto zgłoszenie o psie biegającym po 
ulicy Niezłomnych. Pies nie miał chipa, w związku z czym 

przewieziono go do przytuliska w Łęczycy. Na stronie miasta 
umieszczono zdjęcie psa. Tego samego dnia zgłosił się wła-
ściciel, któremu psa wydano i pouczono go. W tym samym 
dniu odebrano zgłoszenie o bezdomnym psie na terenie 
posesji przy ul. Studziennej. Pies nie miał chipa, więc został 
odwieziony do przytuliska w Łęczycy. Właścicielka posesji 
umieściła na facebooku informację o znalezieniu psa.  
3 kwietnia br. przyjęto zgłoszenie mieszkańca ul. Kraszew-
skiego o pojazdach parkujących w niedozwolonym miejscu. 
Po przybyciu na miejsce zastano 3 pojazdy. Zastosowano 
żółte karty. W tym samym dniu od godz. 16:05 do 23:00 za-
bezpieczano wjazd w ul. Poznańską od DW-430 po wypadku 
kolejowym, do którego doszło na przejeździe kolejowym 
w Puszczykowie. 4 kwietnia br.  odebrano zgłoszenie  
z ul. Morenowej o zanieczyszczaniu działki przez firmę tnącą 
styropian. Skontrolowano, potwierdzono. Nakazano pra-
cownikom zabezpieczenie miejsca cięcia przed zanieczysz-
czaniem sąsiedniej działki. Tego samego dnia przyjęto zgło-
szenie z ul. Dworcowej o bezdomnym psie na terenie pose-
sji. Po przybyciu na miejsce i odczytaniu chipa psa oddano 
właścicielce, mieszkance ul. Dworcowej. 8 kwietnia br. 
odebrano zgłoszenie z ul. Jarosławskiej o wyciekającej wo-
dzie spod chodnika przy wskazanej posesji. Zgłoszenie po-
twierdzono, informację o awarii przekazano do referatu  
IZ UM. 9 kwietnia br. przyjęto zgłoszenie z ul. Cichej o dzi-
kach na posesji, po sprawdzeniu zgłoszenia stwierdzono 
dewastację ogrodu przez dziki; zwierząt nie zastano, właści-
cielowi przekazano kontakt do firmy Ptasior w celu odłowie-
nia dzików. 11 kwietnia br. przyjęto zgłoszenie z ul. Wcza-
sowej o padłym lisie; zgłoszenie potwierdzono, przekazano 
do realizacji firmie Ptasior. 12 kwietnia br. odebrano zgło-
szenie z ul. Wczasowej o padłej sarnie, zgłoszenie potwier-
dzono, przekazano do realizacji firmie Ptasior. 16 kwietnia 
br. odebrano zgłoszenie o pożarze na ul. Cyryla Ratajskiego, 
powiadomiono operatora 112, zabezpieczano miejsce  
do czasu przyjazdu jednostki straży pożarnej. W tym samym 
dniu odebrano kolejne zgłoszenie o pożarze na ul. Niwka 
Stara. Na wniosek WPN-u poszukiwano w terenie leśnym 
osób mogących dokonać podpalenia. 17 kwietnia br. ode-
brano zgłoszenie o pożarze na ul. Dąbrowskiego, powiado-
miono operatora 112. Również w tym dniu przyjęto zgłosze-
nie z ul. Nowe Osiedle o wycieku wody na budowie placu 
zabaw, powiadomiono gospodarza terenu. W omawianym 
okresie trażnicy wielokrotnie otrzymywali zgłoszenia o przy-
puszczeniu spalaniu substancji niedozwolonych w przydo-
mowych kotłowniach: na ul. Dworcowej (dwukrotnie), Pie-
szej, Dworcowej, Podleśnej, Poznańskiej, Dąbrowskiego, 
Powstańców Wielkopolskich. Żadna z przeprowadzonych 
w tych miejscach kontroli nie potwierdziła spalania niedo-
zwolonych substancji. 

Dariusz Borowski
Komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie

Z wielkim żalem zawiadamiamy, 
że 27 kwietnia 2019 r. zmarła nasza 

kochana Mama, Żona, Babcia  
i Siostra 

Katarzyna Cichocka
 

Pogrążona w smutku rodzina
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Przy ujściu lasu jeden okrzyk wyrwał się z piersi naszych „To 
tam” „To nasze” … I istotnie nie minęły 3 minuty, a zbliżyliśmy 
się do naszej idylli, położonej najcudowniej, wśród migocących 
się z dala wieżyczek wil poznańskiego obywatelstwa, wśród 
cudownych latem zielonych, tchnących wonią […] pól, pod ol-
brzymim, iglicowym lasem w pięknej kotlinie otoczonej pagór-
kami. I mimowolnie przypominającej „Zakopane”. Toć to pra-
wie „Dolina Kościeliska” albo „Mnich” otoczony wiecznie biały-
mi górami... A tak blisko Poznania!..”

Jednym z bardziej charakterystycznych akcentów architek-
tonicznych budynków w Puszczykowie były wieżyczki, które 
były szczególnie popularne przed I wojną światową. Wieżyczki 
miały kilka funkcji. Najsłynniejsza wieżyczka to oczywiście wie-
życzka zegarowa puszczykowskiego budynku dworcowego, 
która do dzisiaj jest jednym z symboli Puszczykowa. Konstruk-
cja wieżyczki wraz zegarem powstała około 1908 roku, kiedy 
to rozbudowano budynek stacyjny. Ciekawostką jest, że pra-
cownik stacji musiał wchodzić po drabinie i nakręcać własno-
ręcznie zegar co siedem dni. Wieżyczka kilka lat temu przeszła 
generalny remont przy wsparciu funduszów samorządowych. 

Wieżyczkę posiadało Letnisko Silva przy ul. Poznańskiej 4, 
powstała ona pomiędzy starą i nową częścią budynku. Prawdo-
podobnie była wykonana z drewna. Do naszych czasów zacho-
wała się tylko nasada konstrukcji wieżyczki. 

Nad willą Mimozą pierwotnie górowała wieżyczka wraz  
z metalową flagą ma której widniał rok budowy willi, czyli rok 
1908. Prawdopodobnie pierwotna wieżyczka służyła jako go-
łębnik. Do dzisiejszych czasów zachowały się elementy kon-
strukcyjne wieżyczki pod dachem oraz dawne zdjęcia willi Mi-
mozy, które pozwoliły zrekonstruować wieżyczkę podczas 
trwającego obecnie remontu obiektu. Na szczycie nowej wie-
życzki umieszczono kulę, w której schowano zdjęcia, artykuł o 
Puszczykowie w 2019 roku i akt erekcyjny. 

Niestety w okresie okupacji niemieckiej oraz po 1945 roku 
w czasie remontów upraszczano architekturę budynków, m.in 
demontując wieżyczki. Pewien nawrót do tych charakterystycz-
nych elementów nastąpił pod koniec XX wieku. Kilka budyn-
ków, w tym np. Arturo przy ul. Poznańskiej, zyskało wieżyczki.

Kolejnymi ciekawostkami architektonicznymi były napisy na 
budynkach. Jedne z najbardziej charakterystycznych napisów 
mieściły się na willach u wlotu alei Cienistej. Na willi po lewej 
stronie znajdował się napis „Jadwinówka” wycięty z drewna  
i wkomponowany w balustradę balkoniku. Była to nazwa willi, 
która wywodziła się od żony jej pierwszego właściciela Włodzi-
mierza Adamskiego. Willa po prawej miała namalowane na fa-
sadzie „Willa Helena”. Budynek ten należał do rodziny Szulców. 
Oba napisy były najstarszymi polskimi napisami w Puszczykowie 
i pochodziły z 1900 roku. Napis „Jadwinówka” oderwał się od 
spróchniałej fasady pod koniec XX wieku. Napis willa Helena 
został zamurowany w czasie rozbudowy prawdopodobnie  
w latach sześćdziesiątych. Do dzisiaj przetrwał natomiast malo-

Wieżyczki i napisy na budynkach w Puszczykowie

wany napis Waldrestaurant na dawnym budynku restauracji 
Leśnej. Napis powstał przed 1914 rokiem i było go widać na 
licznych pocztówkach. Najstarsze malowane napisy przetrwały 
również na dawnym Letnisku Silva oraz na villi Herthcie przy  
ul. Poznańskiej. Napis Letnisko Silva powstał w 1911 roku, i tym 
samym jest najstarszym, oryginalnym napisem polskim w Pusz-
czykowie, który nadal znajduje się na fasadzie budynku.  

Należy dodać, że do połowy lat trzydziestych nie było  
w Puszczykowie nazw ulic, przez to domy miały numery w ra-
mach całej miejscowości. Było to dość skomplikowane, więc 
dla uproszczenia nadawano budynkom imiona, które umiesz-
czano na fasadach. Z tego czasu dotrwało na fasadach wiele 
napisów, np. Helena, Kasia, Słoneczna, Eugenia. Ciekawe de-
tale budynków możemy również znaleźć w dawnej wsi Niwka. 
Niwka była dawniej wsią rolniczą zamieszkaną głównie przez 
niemieckich ewangelików. Do naszych czasów przetrwała 
większość zabudowań, które koncentrują się przy ul. Niwka 
Stara. Wieś, czego można domyślić się po napisach na elewa-
cjach, przechodziła okres modernizacji na przełomie XIX i XX 
wieku. Wtedy dawne budynki wiejskie zostały zastąpione 
przez porządne budynki ceglane. Na pamiątkę tego właścicie-
le pozostawili na budynkach swoje inicjały ułożone z klinkiero-
wej cegły oraz datę budowy. 

Zachęcam do szukania dawnych detali na najstarszych 
puszczykowskich budynkach. Poszukuję pamiątek z życia daw-
nego Puszczykowa np. zdjęć, dokumentów, wspomnień. Jeśli 
chcecie się Państwo spotkać i porozmawiać o dawnym Pusz-
czykowie to zachęcam do kontaktu. Jestem dostępny pod nu-
merem 508467405 oraz pod adresem poczty elektronicznej 
krzyzanskimaciej@gmail.com. 

Puszczykowo na przełomie XIX i XX wieku było jednym z popularniejszych miejsc wycieczkowych  
w okolicach Poznania. Odbicie tego znalazło się w lokalnej architekturze. W reportażu napisanym  

w 1909 roku czytamy: „Nadzwyczajny pociąg zawiózł nas do uroczego Puszczykowa. Z podziwem spo-
glądamy na liczne zastępy, jakie rozsypały się na obszernym dworcu puszczykowskim. Dostaliśmy się 
poza peron dworcowy, podzieliliśmy się na 2 części, jedna w lewo do „Mandla”, druga partia, liczniejsza 
w prawo do Letniska. […]

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego
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Pozwól swojemu dziecku rozładować nieskończone pokłady 
energii, daj się wyszaleć a nawet pobrudzić – to motto Ma-

łych Komandosów, czyli biegu z przeszkodami dla dzieci w wie-
ku 3-10 lat, który odbędzie się 8 czerwca br. na ternie Ośrodka 
Sportowego Impuls.

Aby pokonać tor przeszkód nie trzeba być pełnoletnim. 
Ośrodek Impuls w Puszczykowie postanowił przygotować spe-
cjalny tor przeszkód dla dzieci. Survival kids „Mali komandosi".
Długość dystansu oraz ilość i poziom trudności przeszkód
 jest dostosowana do wieku uczestnika.

* Kadeci 3-4 lat - ok. 10 przeszkód,

* Żołnierze 5-6 lat - ok. 10 przeszkód,

* Wojownicy 7-8 lat - ok. 15 przeszkód,

* Weterani 9-10- lat - ok. 15 przeszkód.
Więcej informacji na stronie www.impulspuszczykowo.pl  

i  facebooku. Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową 
lub telefonicznie (798 492 969 lub 889 759 959 ).

W minionym roku na starcie Małych Komandosów stanęło 
kilkadziesiąt dzieci, które z wielką werwą bawiły się na trasie 
wyścigu. 

Mali Komandosi na start

25 maja br. na terenie rekreacyjno-sportowym przy ulicy 
Kościelnej oraz na okolicznych szlakach można było spo-

tkać druhów i wojów, startujących w zawodach Nordic Wal-
king, zwanych Koroną Zachodu Polski. O godzinie 11:00 na 
trasę ruszyły wszystkie kategorie wiekowe pań i panów. Start 
poprzedzony był rozgrzewką oraz dokładnym opisem prawi-
dłowej techniki marszu. Zaś o godzinie 12:30 na trasę wyruszy-
li uczestnicy Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych. Wzię-
li w nich udział sportowcy z niepełnosprawnością ruchową, 

Korona Zachodu Polski - etap Puszczykowo
osoby niedowidzące oraz niewidzące. Wszyscy ukończyli zawo-
dy i otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsi w kategoriach 
wiekowych oraz w kategorii OPEN zostali też uhonorowani 
pucharami. 

Podczas imprezy wszyscy mogli też obejrzeć i kupić prace 
podopiecznych Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie. 
Część wpisowego, które płacili uczestnicy zawodów będzie też 
przekazana na jego rzecz. Wyniki można znaleźć na www.ma-
ratonczykpomiarczasu.pl.

 Joanna Hejnowicz/specjalista ds. sportu
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WyNIKI NAJLEPSZyCh ZAWODNICZEK:
Skok w dal:

1. Helena Zalewska (ZS Luboń) - 3,75 m
2. Barbara Bruczyńska (SP 1 Kórnik) - 3,75 m
3. Dominika Kleszcz (SP Suchy Las) - 3,70 m

Rzut piłeczką palantową: 
1. Angelika Kruszona (SP Rogalinek) - 29,50 m
2. Jadwiga Jędrzejczak (SP Rogalinek) - 24,50 m
3. Barbara Bruczyńska (SP 1 Kórnik) - 24,50 m

Bieg na 60 metrów:
1. Barbara Bruczyńska (SP 1 Kórnik) - 9:40 s
2. Sandra Błaszyk (SP 1 Mosina) - 9:44 s
3. Dominika Kleszcz (SP Suchy Las) - 9:60 s

8maja br. na stadionie lekkoatletycznym przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza odbyły się powiato-

we zawody w trójboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłop-
ców. W zmaganiach udział wzięło osiem szkół: z Kórnika, Lu-
bonia, Puszczykowa, Mosiny, Szczodrzykowa, Suchego Lasu 
i Rogalinka. Reprezentacje dziewcząt i chłopców brały udział 
w trzech konkurencjach: skoku w dal, rzucie piłeczką palanto-
wą oraz biegu na 60 m.

rywalizowali w trójboju 
W klasyfikacji końcowej wśród dziewcząt najlepsza okazała 

się Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, tuż za nią uplasowała 
się Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie, a na trzecim miej-
scu znalazła się Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku.

WyNIKI NAJLEPSZyCh ZAWODNIKóW:
Skok w dal:

1. Filip Nowak (SP 1 Kórnik) - 4,60 m
2. Marcel Szlandrowicz (SP 1 Puszczykowo) - 4,30 m
3. Krystian Gadomski (SP Rogalin) - 4,10 m

Rzut piłeczką palantową: 
1. Tadeusz Janaszek (SP 1 Puszczykowo) - 38,50 m
2. Jędrzej Nowak (SP 2 Puszczykowo) - 33,50 m
3. Mikołaj Szymański (SP 2 Puszczykowo) - 33,00 m

Bieg na 60 metrów:
1. Wojciech Stradomski (SP 1 Puszczykowo) - 9,15 s
2. Mikołaj Szymański (SP 2 Puszczykowo) - 9,32 s 
3. Robert Lutomski (SP Suchy Las) - 9,34 s
 W klasyfikacji końcowej wśród chłopców najlepsza okazała 

się Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie, tuż za nią uplaso-
wała się Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie, a na trzecim 
miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie.

Serdecznie gratulujemy młodym lekkoatletom i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!

17 maja br. na stadionie lekkoatletycznym przy LO w Pusz-
czykowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego 

w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców w ramach 
Igrzysk Dzieci

Do rywalizacji przystąpiły szkoły z Kórnika, Lubonia, Luso-
wa, Puszczykowa, Szczodrzykowa, Kostrzyna, Mosiny, Swarzę-
dza, Murowanej Gośliny, Tarnowa Podgórnego i Rogalinka.

Młodzi zawodnicy rywalizowali ze sobą w czterech konku-
rencjach: biegu na 60 metrów, skoku w dal, rzucie piłeczką pa-
lantową oraz w biegu długim: dziewczęta na 600 metrów, 
chłopcy na 1000 metrów.

Wśród dziewcząt najlepsze okazały się reprezentantki Szko–

Finał powiatu poznańskiego w czwórboju

ły Podstawowej nr 1 w Mosinie, na drugim miejscu uplasowały 
się zawodniczki Szkoły Podstawowej w Kórniku, a trzecie miej-
sce wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Muro-
wanej Goślinie.

Wśród chłopców pierwsze miejsce zdobyli uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, tuż za nimi znalazła się repre-
zentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu, a na trzecim stop–
niu podium stanęła drużyna Szkoły Podstawowej w Lusowie.

Dwie najlepsze drużyny zakwalifikowały się do zawodów 
rejonowych.

Serdecznie gratulujemy sukcesów 
młodym lekkoatletom!
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POtwornie dobre granie i mistrzostwa w mÖlkky 

Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych KOŚCI zapra-
sza na czerwiec pełen grania! Już w sobotę 1 czerwca 

odbędzie się Potwornie Dobre Granie z okazji Dnia Dziecka, 
a to oznacza, że każdy milusiński otrzyma od nas upominek 
przy okazji mile spędzonego czasu przy planszówkach. Przy-
gotujemy dla was turnieje „Pingwin na Lodzie” i „Odyseja”, 
czyli znanych i lubianych hitów. Nie zabraknie oczywiście wie-
lu nowości i najlepszych gier na rynku. Ponownie będzie oka-
zja sprzedać, kupić, czy wymienić gierki na naszym mini kier-
maszu, ale przede wszystkim będziemy się świetnie wspólnie 
bawić. 

Mamy nadzieję, że wiecie już co to „Mölkky” i że 24-25 
sierpnia odbędą się w Puszczykowie Mistrzostwa Polski Möl-
kky. Jeśli jeszcze nie wiecie, albo szykujecie się do zawodów 

to zapraszamy na Dni Puszczykowa, a dokładnie 16 czerwca 
od 15.00, kiedy to odbędą się eliminacje, a zarazem Mistrzo-
stwa Puszczykowa w Mölkky z super nagrodami.

To nadal nie koniec! 21 czerwca zapraszamy was na Noc-
ne Granie od 20.00 do 4.00 w sali konferencyjnej, gdzie cze-
kać będą na was dziesiątki najlepszych gier w które będziemy 
mogli grać całą noc! To oznacza, że pojawią się także kon-
kretne duże tytuły! Do tego odbędą się w tym czasie elimi-
nacje do Mistrzostw Polski w grach „Catan” i „Carcassonne”. 

Jak widzicie ani na chwilę nie zwalniamy tempa i co chwi-
lę gdzieś wspólnie gramy. Zapraszamy do śledzenia naszego 
facebooka (fb.me/smgpkosci), gdzie znajdziecie kalendarz 
imprez. Zapraszamy także do Klubu Kości Puszczykowo w co 
drugi piątek od 19.00 do 24.00. Do zobaczenia!
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