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Wróć i bądź jeszcze dalej.
Idź i jeszcze raz zostań
Krystyna Miłobędzka
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a nami Święta Wielkiej Nocy, jakże inne dla wielu z nas.
Mam oczywiście na myśli wszystkich puszczykowian, którzy pod swój dach przyjęli uchodźców z objętych barbarzyńskim atakiem obszarów Ukrainy. Zarówno w Polsce, jak i na
Ukrainie są to święta rodzinne z tradycją święcenia koszyków z potrawami. Różny jest jednak termin, w którym one
przypadają; dla katolików - 17 i 18 kwietnia, a dla prawosławnych tydzień później. Tym samym dla wielu święta były
„podwójne”. Jestem przekonany, że wszyscy uchodźcy, którzy zamieszkali w naszym mieście znaleźli tu swoje spokojne
i co najważniejsze bezpieczne miejsce. Nie wiadomo dokładnie ile osób przebywa obecnie w Puszczykowie, ale z naszych szacunków wynika, że jest to grupa około 500 osób.
To właśnie z myślą o uchodźcach, chociaż nie tylko, grupa puszczykowian przygotowała w połowie kwietnia piknik.
Sądząc po frekwencji i uśmiechniętych twarzach, zorganizowanie tej imprezy było świetnym pomysłem. Dla mnie szczególnie uśmiechnięte buzie ukraińskich dzieci były niezwykle
ważne. Dlatego ze swej strony bardzo dziękuję wolontariuszom i koordynatorom, że w tak krótkim czasie udało im się
zgromadzić wokół siebie tyle dobrych serc i przygotować to
wydarzenie.
Słowa gorących podziękowań należą się także wszystkim
puszczykowianom, którzy od pierwszego dnia wojny intensywnie włączyli się w pomoc dla obywateli Ukrainy. Tego
wspaniałego zrywu pomocy nie byłoby bez wolontariuszy,
którzy podarowali uchodźcom swój czas i umiejętności,
mam na myśli przedstawicieli organizacji pozarządowych,
harcerzy, druhów OSP, uczniów i grona pedagogiczne naszych szkół oraz przedsiębiorców, ale i zwykłych mieszkańców naszego miasta. Od samego początku wojny na Ukrainie, czyli już przez dwa miesiące, płynie strumień pomocy
podczas zbiórki odzieży, żywności, lekarstw i środków higieny. Miasto Puszczykowo utworzyło BANK POMOCY dla Ukrainy, gdzie można zgłaszać różne opcje wsparcia. Wiem, że
niektórzy z nas wyruszyli również pomagać na granicę polsko-ukraińską. Oczywiście trudno jest wskazać w tym miejscu wszystkie przypadki udzielanej pomocy, jednak każda,
nawet ta najskromniejsza, to dar serca, za który najserdeczniej jak mogę dziękuję!
W tym numerze Echa publikujemy kolejną porcję ważnych informacji przydatnych dla naszych mieszkańców zainteresowanych dalszym świadczeniem pomocy. Zachęcam
też do śledzenia naszej strony internetowej www.puszczykowo.pl i profili facebookowych Miasta. To właśnie tam na
bieżąco publikujemy wszystkie informacje, które mogą być
pomocne osobom chcącym pomagać ofiarom działań wojennych.
W tym wydaniu Echa publikujemy specjalny dodatek poświęcony koncepcji przebudowy ul. Poznańskiej, na odcinku

Uchwała Nr 376/22/VIII
w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa” Kazimierzowi Dolczewskiemu.
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje
pośmiertnie tytuł „Zasłużony dla miasta
Puszczykowa” Panu Kazimierzowi Dolczewskiemu za szczególnie zasłużoną dla
Miasta Puszczykowa działalność.

od ronda F. Heigelmanna do ul. Podleśnej. Przypomnę, że
głównym celem tej inwestycji, jest poprawa bezpieczeństwa
pieszych i kierowców szczególnie na odcinku, gdzie zlokalizowanych jest najwięcej placówek handlowo-usługowych.
Oczywiście w zakres prac wchodzi także kompleksowa modernizacja nawierzchni, która po wieloletnim użytkowaniu
już tego wymaga oraz kompleksowa wymiana kanalizacji
deszczowej. Jest to gigantyczne zadanie, którego nie jesteśmy w stanie zrealizować wyłącznie ze środków budżetu
Miasta. Mówię to szczególnie w aspekcie zapowiadanych
kolejnych zmian dotyczących podatku PIT, wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, jak również galopującej inflacji i dynamicznego wzrostu stóp procentowych sprawiających, że sytuacja
budżetowa naszego Miasta, podobnie zresztą jak innych
samorządów, ulegnie dalszemu pogorszeniu. Posiadanie
prezentowanej koncepcji ułatwi nam starania o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.
Przedstawienie koncepcji na łamach Echa Puszczykowa
jest odpowiedzią na prośby mieszkańców. Z dokumentem
można zapoznać się również w Urzędzie Miejskim i na stronie internetowej Miasta.
Za nami weekend majowy z trzema niezwykle ważnymi
datami: 18. rocznicą przystąpienia Polski do UE przypadającą
1 maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony
2 maja oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja. Wielu z nas
z tej okazji przyozdobiło swoje posesje narodowymi flagami,
za co im bardzo gorąco dziękuję.
Na koniec dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy rozliczyli swój podatek PIT za 2021 r. w naszym mieście. Dzięki
temu 40% Waszego podatku trafi do Puszczykowa i pomoże
skuteczniej kształtować dalszy rozwój Puszczykowa.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

SESJA W MAJU
Informujemy, że 40. sesja Rady Miasta Puszczykowa, odbędzie się 24.05.2022 r. o godz. 17.00. Sesja zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi na ten dzień obostrzeniami, o czym będziemy informować na stronie internetowej Miasta.
Zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad w Internecie, pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja.
Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń komisji Rady Miasta i terminy dyżurów radnych znajdują się na tablicach
ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Miasta: www.puszczykowo.pl.
Informacje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: biurorady@puszczykowo.pl.
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Uchwała Nr 377/22/VIII
w sprawie: utworzenia innej lokalizacji
prowadzenia zajęć Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie.
§ 1. Tworzy się inną lokalizację prowadzenia zajęć dla Szkoły Podstawowej nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie, mającej siedzibę przy ul. Kasprowicza 1 w Puszczykowie.
§ 2. Inna lokalizacja prowadzenia zajęć
mieścić się będzie w budynku przy
ul. Dworcowej 16 w Puszczykowie.
§ 3. Inna lokalizacja prowadzenia zajęć
dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie zostaje utworzona na okres od 30 marca
2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr 378/22/VIII
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 354/22/
VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
22 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia
dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków lub znajdujących się
w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
§ 1. W Uchwale Nr 354/22/VIII Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego
2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta
Puszczykowa załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
Uchwała Nr 379/22/VIII
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków
ratowników ochotniczych straży pożarnych mających siedzibę na terenie
Miasta Puszczykowa.

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu
dla strażaków ratowników ochotniczych
straży pożarnych, mających siedzibę na
terenie Miasta Puszczykowa, którzy
uczestniczyli w działaniu ratowniczym,
akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
w wysokości:
1) za udział w działaniu ratowniczym
lub akcji ratowniczej:
a) dowódców zastępów ratowniczych
i kierowców – 20 zł za każdą rozpoczętą
godzinę udziału w działaniu ratowniczym
lub akcji ratowniczej,
b) pozostałych strażaków ratowników
– 14 zł za każdą rozpoczętą godzinę
udziału w działaniu ratowniczym lub akcji
ratowniczej;
2) za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu
– 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu.
Uchwała Nr 380/22/VIII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Miasta Puszczykowa na rok 2022
nr 340/21/VIII z dnia 21 grudnia 2021 r.
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wciąż pomagamy

kwietniowe posiedzenia komisji rady miasta
6 kwietnia
Komisja Rewizyjna
1. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy
Prusa wraz z budową kanalizacji deszczowej.
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
1. Omówienie wniosków o zmianę MP
w rejonie Starego Puszczykowa.
2. Zaopiniowanie rozstrzygnięcia wniosków do miejscowego planu w rejonie
ul. Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza
i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej.
12 kwietnia
Komisja Ochrony Środowiska
1. Współpraca WPN - Puszczykowo
w 2022 roku.
2. Prace pielęgnacyjne dotyczące drzew
w Puszczykowie. Uwagi mieszkańców dotyczące prac na Rynku.
19 kwietnia
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Bieżąca działalność:
- Referat promocji, kultury i turystyki,
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- Samodzielne stanowisko ds. sportu,
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji
Kultury.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws.
utworzenia drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć Szkoły Podstawowej nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały ws.
zmiany Uchwały Nr 354/22/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2022 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowych na
prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
Komisja opiniująca wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych
1. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie
tytułu honorowego śp. Kazimierzowi
Dolczewskiemu.

20 kwietnia
Komisja Rewizyjna
1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
21 kwietnia
Komisja Spraw Społecznych
1. Sytuacja gości z Ukrainy w Puszczykowie
2. Ocena zasobów pomocy społecznej za
2021 rok.
3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej .
25 kwietnia
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
1. Wizja lokalna dotycząca wniosków
o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu
starego Puszczykowa.
2. Zaopiniowanie wniosków o zmianę
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla terenu starego Puszczykowa.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
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90.urodziny krystyny miłobędzkiej

KULTURA

Bardzo bliskiemu mi miastu Puszczykowo /mieszkam tu od 40 lat/ ale jest to serdeczna
bliskość - życzę wszystkim mieszkającym spokojnych i dobrych dni, wszystkim
mieszkającym tu ludziom, wszystkim zwierzętom, ptakom, motylom, muchom, drzewom
i ogrodom
Życzę wzajemnej opieki, a starym domom i ogrodom życzę trwania i przetrwania
obok nowych właśnie budowanych.
I niech miasto i las omijają wichury.

Krystyna Miłobędzka

Akwarela: Halina Pawlikowska-Bakun
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Krystyna Miłobędzka jest jedną z wybitnych i najważniejszych poetek ostatnich lat. Urodziła się 8 czerwca i tego dnia
obchodzić będzie swoje 90 urodziny,
„Margonin, gdzie wszystko się zaczęło
i Puszczykowo, gdzie się zostanie - i jest..”
W ciągu jej długiego, twórczego życia zostały wydane
24 pozycje wydawnicze, zadebiutowała w roku 1960 tomem
poezji „Anaglify”, następnie „Spis z natury”, „ jest/jestem”,
a w tym roku ukazała się wyjątkowa pozycja „blisko z daleka”. Są to listy czworga przyjaciół - poetów pp. Marii i Tymoteusza Karpowiczów (mieszkających w Ameryce) oraz Krystyny Miłobędzkiej i jej męża Andrzeja Falkiewicza pisane
nieprzerwanie przez 33 lata (1970-2003).
W najbliższym czasie ukażą się następne pozycje.
Jej poezja została nominowana do KANONU LITERACKIEGO - 100 książek na 100-lecie odzyskania niepodległości
/1918-2018/. Ideą kanonu było, aby książki te odzwierciedlały to, co rzeczywiście w polskiej literaturze jest ważne i pozostało ważne w ciągu 100 lat, jak również zobaczyć najważniejsze nurty literackie.
Krystyna Miłobędzka nie jest jednak wyłącznie poetką.
Ważne dla jej twórczości okazały się prace związane z teatrem. Syn Wojciech stał się inspiracją do zainteresowania
się teatrem dla dzieci. Autorka pracowała w teatrach lalkowych we Wrocławiu, Wałbrzychu i w Słupsku, a także prowadziła zajęcia z eksperymentalnych form dramatu i teatru na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dużo pisała o teatrze dziecięcym, zajmowała się również
psychologią twórczości dzieci - teatrowi była poświęcona
również jej praca doktorska z nauk humanistycznych. Jej
sztuki dla dzieci zostały zgromadzone w tomie „Siała baba
mak. Gry słowne dla teatru” w 1995 roku i wznowione w roku
2012 pod tytułem „Gdzie baba siała mak”. Były one wielokrotnie wystawiane przez teatry krajowe i zagraniczne,
a wszystkie zrealizował poznański Teatr Lalki i Aktora „Marcinek”. Krystyna Miłobędzka traktuje dziecko jako pełnoprawnego odbiorcę, a dzieci podążają za autorką w świat
dziecięcych zabaw, wyliczanek, rymowanek i słownych gier.
W 1992 roku został wydany tom wierszy Krystyny Miłobędzkiej „Pamiętam. Zapisy stanu wojennego” uznane za
wybitne poetyckie świadectwo czasu stanu wojennego. Za
ten cykl Krystyna Miłobędzka otrzymała nagrodę im. Barbary Sadowskiej – poetki, matki zamordowanego Grzegorza
Przemyka. Dla niej i dla jej męża Andrzeja Falkiewicza, a także dla ich przyjaciół (m.in. dominikanina o. Ludwika Wiśniewskiego, Władysława Frasyniuka) to był okres wspólnego działania i zaangażowania w niezależne życie kulturalne, niestety okupionymi wieloma przesłuchaniami i internowaniami.
Był to sprzeciw wobec zła i niesprawiedliwości, pragnienie
wolności i poszukiwanie sensu.
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Tak okres stanu wojennego wspomina Krystyna Miłobędzka - „Byliśmy trochę szaleni w tamtym czasie. Działaliśmy
w skupieniu i z uwagą, ale jakby w innym świecie. Nie wiem,
czy zrobiliśmy dużo sensownych rzeczy, ale było to napięcie,
które unieważniało inne dawne sprawy”.
Miłobędzka jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. Jej
tom poezji „Po krzyku” został uznany przez Przekrój „Książką Roku 2004” i był nominowany do nagrody Nike w 2005.
W roku 2001 otrzymała nagrodę Ministra Kultury. W roku
2003 - Nagrodę Literacką Czterech Kolumn za całokształt
twórczości; w roku 2004 - Nagrodę Prezydenta Wrocławia,
w roku 2020 - Poznańską Nagrodę Literacką im. Adama Mickiewicza.

KULTURA

60

lat miasta to dużo i mało, możemy przeliczyć na ilość wybudowanych coraz piękniejszych domów, wyremontowanych ulic, ale
przecież to mieszkańcy stanowią jego koloryt.
To ONI są twórcami miasta, jego urody, a poprzez
swoją twórczość są najwspanialszymi jego ambasadorami. Obecnie jest okazja aby przedstawić
niezwykłą osobę, która została nagrodzona tytułem Zasłużony dla Miasta Puszczykowa, osobę,
którą będziemy wspominać przy każdym jubileuszu Miasta.

chciałabym tylko biec
biec po nic
biec do nic
samo biec
żeby biec
biec
/Krystyna Miłobędzka/
Krystyna Miłobędzka jest poetką, która posiada szczególny
zmysł estetyczny, zdolność obserwacji otaczającego świata,
niezwykłą fantazję, tworzy pod wpływem chwili, natchnienia
i emocji, jej poezja jest poezją trudną – początkowo zadziwia, szokuje, a potem wprawia w zachwyt. Jest mistrzynią
słowa, które jest kluczem do wyrażania siebie, swoich myśli
i rozumienia świata. Krystyna Miłobędzka i Andrzej Falkiewicz (mąż poetki, eseista, poeta, krytyk literacki, zmarł w 2010
roku) byli w rozumieniu poezji i słowa jednomyślni. Nikt tak
dobrze nie rozumiał poezji Krystyny jak Andrzej, z łatwością
wyłapywał jej wielopoziomowe metafory, literackie nawiązania, byli jednością jeśli chodzi o doświadczanie i rozumienie literatury. Jakby połączeni niewidzialną i ulotną nicią
myśli.
Miasto doceniło i uhonorowało tę niezwykłą poezję dwoma pięknymi muralami.

Elżbieta Mikołajczyk
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ulica leśnazmienia swoje oblicze

Z

akład Drogowo-Budowlany Nojan z Grodziska Wielkopolskiego rozpoczął prace związane z budową ulicy Leśnej.
Obecnie ekipy drogowców zdjęły z całego odcinka objetego
remontem starą, zniszczoną nawierzchnię bitumiczną.
W zakres prac wchodzi także kompleksowa przebudowa kanalizacji deszczowej i remont chodnika na ulicy Odskok.
Uszkodzone i zaniżone względem jezdni są także kraty wpustów odwadniających. Dlatego przewidziano ich wymianę
oraz regulacje wysokościową na całym odcinku remontowanej drogi.
Na ul. Leśnej zlokalizowane były dwa progi zwalniające
z kostki betonowej. Po wykonaniu nowej konstrukcji jezdni
w aktualnej lokalizacji powstaną nowe progi zwalniające wy-

dzień świadomośći autyzmu

spowe, tzw. „poduszki berlińskie” .
W przypadku ul. Leśnej problemem była uszkodzona kanalizacja deszczowa oraz liczne kolizje podziemnej infrastruktury technicznej. Wykryto je dopiero w wyniku kontroli kamerą, poruszającą się wewnątrz rur kanalizacyjnych.
Te zniszczenia wymusiły poszerzenie zakresu prac o przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, na kanał z nowego
materiału oraz konserwację (rękaw naprawczy) kanału
w ul. Mazurskiej. Kolektory zlokalizowane będą w miejscach
już istniejących.
Wykonawca ma na realizację zadania 4 miesiące od wejścia na plac budowy.

red.
Czy wiedzieliście, że Lionel Messi obchodzi drugiego
kwietnia swoje święto? Tego dnia obchodzimy bowiem
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Lionel Messi
cierpi na zespół Aspergera. Nie zmienia to faktu, że może
spełniać swoje marzenia i jest świetnym piłkarzem.
Jest tylko jeden dzień w roku kiedy nasza Otwarta Dłoń
zmienia kolor na niebieski. To właśnie drugiego kwietnia.
Wolontariusze SKW Otwarta DŁOŃ przyłączyli się do akcji i pomalowali swoje Otwarte Dłonie na niebiesko.

kamera... akcja...

W jednym dniu nasza szkoła zmieniła się w plan filmowy. Był
reżyser, operator kamery i mali aktorzy, którymi były dzieci
z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas pierwszych,
drugich i trzecich naszej szkoły. Brały one udział w kręceniu
filmu. Nad całością czuwała pani reżyser. Na końcu film został zmontowany i dzieci mogły go obejrzeć. Wyszedł znakomicie. Wielkie brawa dla młodych aktorów!

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

kic, kic, kic... przygotowania do świąt

dzień ziemi w jedynce

Norbud zbuduje budynek komunalny

Tuż przed świętami Wielkiej Nocy dzieci z zerówek przygotowały dla swoich najbliższych wielkanocne upominki:
malowały wielkanocne pisanki, robiły koszyczki i portrety
zajączka wielkanocnego, którego później szukały na szkolnym placu zabaw i boisku.
Okazało się, że sprytnie ukrył dla każdego dziecka prezenty i zostawił dla nich słodkie niespodzianki między drzewami na placu zabaw. Radość dzieci była ogromna, gdy zobaczyły prezenty.

U

sługowy Zakład Ogółnobudowlany NORBUD złożył najkorzystniejszą ofertę na budowę budynku komunalnego
w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej.
Wielorodzinny obiekt powstanie przy ul. Nadwarciańskiej
(na terenie miejskim za remizą strażacką, gdzie kiedyś działała firma Eko-Rondo). Budynek będzie miał dwa piętra z mieszkalnym poddaszem użytkowym – łącznie 10 mieszkań.
Kosztorys budowy przygotowany przez Miasto opiewa na
ok. 3,7 mln zł. Około 2,95 mln zł będzie stanowiło dofinansowanie, które Miasto pozyskało z Funduszu Dopłat w ramach
realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego, reszta czyli ok. 750 tys. zł będzie pochodziła z budżetu Puszczykowa.

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

młodzi kucharze

red.

Remont Szosy Poznańskiej w Mosinie

R

ozpoczął się remont Szosy Poznańskiej. Kierowcy poruszający się odcinkiem drogi, na którym będą prowadzone
roboty, muszą liczyć się z utrudnieniami, polegającymi m.in.
na: zwężeniach istniejącej jezdni, okresowym wprowadzaniu
ruchu wahadłowego oraz prowadzeniu ruchu pieszego chodnikiem tymczasowym, z zamknięciem istniejącego chodnika.
Wykonawcy nie planują jednak całkowitego zamknięcia
drogi.
Wyłączone z ruchu zostaną skrzyżowania na przebudowywanym odcinku drogi – udostępnione dla ruchu będzie za-

6

OŚWIATA

INWESTYCJE

Katarzyna Knapp - Idziak

miennie jedno ze skrzyżowań – z ul. Leśną lub ul. Wysoką,
którymi poprowadzony będzie objazd. Dla części pojazdów
objazd prowadzony będzie ul. Mocka.
W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, zatoki autobusowe, chodnik, poprawione zostanie
odwodnienie poprzez renowację rowów przydrożnych. Oznakowanie pionowe zostanie wymienione na nowe.
Planowany termin zakończenia robót to 8 sierpnia 2022 r.

red.

maj 2022

Z okazji Święta Ziemi uczniowie Jedynki postanowili pokazać, jak dbają i troszczą się o swoją planetę.
Najmłodsze dzieci z oddziałów przedszkolnych posprzątały teren wokół szkoły - na placu zabaw, boisku trawiastym oraz przed szkołą. Szybko napełniły worki do śmieci
papierkami, nakrętkami, butelkami i odpadami wyrzuconymi przez innych. Bardzo cieszyły się, że mogły zrobić
coś ważnego i pożytecznego dla swojej planety. Nauczyły
się również pięknej piosenki pt: „Ochroń Ziemię”, którą
chętnie zaśpiewały Ziemi z okazji jej święta. Uczniowie
z edukacji wczesnoszkolnej oglądali film edukacyjny
o „Dniu Ziemi”, a po jego obejrzeniu kolorowali rysunki
naszej planety Ziemi oraz przygotowali plakaty o tym, jak
należy dbać o Ziemię, a także stworzyły ekologiczne ślimaczki z materiałów pochodzących z recyklingu.
„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy
od każdego z nas”.

Florian Plit/Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska
maj 2022

W ramach zajęć z serii „z czego to jest zrobione?” dzieci
z oddziałów przedszkolnych dowiedziały się, jak powstaje
chleb, co robi się z mleka, jak można zrobić wełnę oraz jak
wygląda produkcja papieru.
Realizując tematykę zdrowotną mogły spróbować zdrowego chleba z ziarnami upieczonego przez swoje panie.
W kolejnym dniu przygotowywały samodzielnie zdrowe
kanapki. Własnoręcznie zrobione kanapeczki smakowały
wszystkim dzieciom. Mniam, mniam!

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska
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21 kwietnia do Jedynki przyjechali policjanci i odwiedzili
dzieci oddziałów przedszkolnych. Podczas przeprowadzonej pogadanki funkcjonariusze powiedzieli dzieciom
o tym, jak powinny bezpiecznie poruszać się na drodze,
w różnych miejscach, o czym pamiętać podczas podróży
samochodem oraz jak zachowywać się, gdy zbliży się do
nich nieznany pies.
Na zakończenie dzieci mogły przymierzyć kamizelkę kuloodporną oraz z bliska zobaczyć jak wygląda policyjny
radiowóz, a także wejść do środka i posłuchać dźwięku
policyjnej syreny.

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

wielkanocne prezenty

wspieram, szanuję, akceptuję

21 marca to wyjątkowy dzień, nie tylko z powodu pierwszego dnia Wiosny - w tym dniu obchodzimy bowiem Światowy
Dzień Osób z trisomią chromosomu 21.
Dwie różne skarpetki i prosta kreska na dłoni są symbolem
akceptacji tych osób. Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Otwarta Dłoń” włączyli się do tej akcji zakładając
skarpetki nie do pary oraz rysując proste kreski na swoich
dłoniach. Pamiętajmy o wspieraniu, szanowaniu i akceptowaniu odmienności innych osób.

liga wolontariacka nowego zoo

mali ogrodnicy

Wielkanoc to magiczny i wyjątkowy czas. Młodzież szkolnego koła wolontariatu i decoupage z Dwójki przygotowała świąteczne niespodzianki: kartki z życzeniami,
słodycze oraz własnoręcznie wykonane upominki. Obdarowaliśmy nimi uczestników Domu Pomocy Maltańskiej
w Puszczykowie, osoby starsze mieszkające w Rezydencji Seniora w Puszczykowie oraz chorych przebywających
w Szpitalu w Puszczykowie. Drobnym gestem mogliśmy
sprawić innym odrobinę radości.

OŚWIATA

Opiekunowe koła

mali kucharze

11 kwietnia na zajęciach w ramach innowacji pedagogicznej uczniowie z klas integracyjnych z SP nr 2 zamienili się w cukierników i tworzyli babeczki do koszyczków
wielkanocnych. Młodzież czytała przepisy, odmierzała
produkty, miksowała, ucierała i rzecz jasna próbowała oblizując palce. Sprawiło to wszystkim wiele radości,
a efekty pięknie wyglądały i pysznie smakowały.

Emilia Rybarska
/Magdalena Nowacka/Klaudia Nowacka

dzień bez plecaka

OŚWIATA

spotkanie z policjantami

lapbooki w dwójce
W ramach Szkolnej Ligi Wolontariackiej wolontariusze
SKW Otwarta Dłoń odwiedzili poznańskie ZOO.
Naszym zadaniem było posprzątanie wybiegu tygrysów
m.in. Gogha, który dzień później niestety odszedł.
Po pracy mogliśmy pozwiedzać Nowe ZOO. Pan Mateusz
Zarębski (opiekun ligi) opowiedział nam historię mieszkańców ZOO oraz zwierzaków uratowanych ostatnio
z Kijowa.

Katarzyna Knapp - Idziak
21 marca dzieci z oddziałów przedszkolnych SP nr 1 przygotowały dla pani Wiosny miłą niespodziankę. Wraz z wychowaczyniami na szkolnym placu zabaw znalazły miejsce
i zrobiły skalniak z rabatami kwiatowymi. Dzieci przyniosły zakupione przez rodziców cebulki oraz nasiona kwiatów, posadziły je i posiały w specjalnie przygotowanym
miejscu. Całą rabatę otoczyły ozdobnymi kamieniami.
W swoich klasach natomiast zasadziły w doniczkach cebulkę i czekają aż wyrośnie pyszny i zdrowy szczypiorek.
Codziennie dbają o swoje rośliny, jak prawdziwi mali
ogrodnicy.

drudzy w powiecie

Podręczniki, zeszyty, przybory szkolne spakuj w kreatywny zabawny sposób, który wywoła uśmiech koleżanek,
kolegów i nauczycieli! - takie ambitne zadanie mieli do
wykonania 1 kwietnia uczniowie Dwójki. Podeszli do
tego bardzo ambitnie, a tego dnia szkoła zaroiła się od
uczniów, którzy swoimi pomysłami na „transport” podręczników wywołali uśmiech na niejednej twarzy.

Agnieszka Sibilak/Agnieszka Molińska

Drużyna chłopców ze SP nr 2 zajęła drugie miejsce w finale powiatu poznańskiego w piłce siatkowej. Zawody były
rozgrywane w Mosinie w ramach Igrzysk Dzieci.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalszy etap rozgrywek!
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Lapbooki to własnoręcznie wykonane „książki”, gromadzące informacje na dowolnie wybrany temat. Kształt,
forma, technika wykonania zależą od ucznia, który sam
organizuje swoją pracę, wyszukuje i krytycznie weryfikują niezbędne informacje. Metoda uznana na świecie rozwija kreatywnośc, angażuje ucznia na każdym poziomie
aktywności. Ludzki mózg jest tak zbudowany, że ogrom
informacji selekcjonuje, na ważne i mniej ważne. Zapamiętuje te, które były mocno angażujące. Kiedy tworzymy lapbooka – wykorzystujemy prawie wszystkie zmysły.
Dzięki temu uczymy się nieświadomie już na poziomie
tworzenia. Oto, jakie cuda stworzyli uczniowie klas 4B
i 4D z SP nr 2

maj 2022
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uszkodzonych tkanek oraz do wzrostu młodych organizmów. W dużym uproszczeniu białka to makrocząsteczki
składające się z mniejszych elementów, tj. aminokwasów
połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi. Wartość
energetyczna tego makroskładnika wynosi 4 kcal w 1 gramie. Białka podzielić można pod względem pochodzenia na
roślinne i zwierzęce. Ich jakość to cecha służąca określeniu
w jakim stopniu mogą być one wykorzystane do syntezy białek własnych ustroju. Powyższe zależy w dużym stopniu od:
- zawartości i proporcji aminokwasów egzogennych (czyli takich, których organizm sam nie potrafi syntetyzować);
- strawności produktu białkowego.
Jakie zatem są najlepsze źródła tego składnika odżywczego? Jakie produkty powinniśmy wybierać w sklepie? Drób
bez skóry (sznycle, polędwiczki, piersi), wybrane gatunki ryb
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charoza oraz polisacharydy na przykład skrobia).
Opisując sacharydy warto wspomnieć o terminach takich
jak: „cukier” i „cukry dodane”. Ten pierwszy odnosi się do
sacharozy, a więc cukru białego, natomiast drugi obejmuje
wyroby spożywcze, do których w trakcie wytwarzania dodano cukier biały, syrop glukozowo- fruktozowy czy miód. Należy także mieć na uwadze fakt, iż produkty spożywcze stanowiące źródło węglowodanów są często jednocześnie nośnikiem błonnika pokarmowego (bardziej wnikliwa analiza
tej kwestii zasługuje na odrębny opis, dzisiaj jedynie to akcentujemy).
Wiemy już jakie źródła białek i tłuszczów powinniśmy wybierać spośród produktów spożywczych. Co w takim razie
w przypadku węglowodanów?
Produkty pełnoziarniste: kasza, ryż, płatki owsiane i jęczmienne, pieczywo, owoce: truskawki, borówki, maliny, jeżyny, to niewątpliwie produkty, które powinny znaleźć się w naszym koszyku na zakupach. Unikać natomiast powinniśmy
produktów zawierających „cukier” i „cukry dodane”.
Czy oznacza to, że mamy rezygnować z innych, nie wymienionych warzyw czy owoców np. z ziemniaków będących dobrym źródłem potasu oraz pomijać zielone warzywa
liściaste? Oczywiście, że nie - wskazujemy jedynie możliwe

wybory. Zaprezentowane podstawowe informacje o źródłach makroskładników pokarmowych mają na celu wzbogacenie wiedzy czytelnika w zakresie elementarnych kroków
żywieniowych. Finalnie wszystko co jemy oraz ile wiemy na
temat wpływu danego składnika żywieniowego na nasz organizm zależy w dużej mierze od nas samych. To co w dniu
powszednim najczęściej trafia na nasz talerz oddziałuje na
nasze zdrowie. Z tego względu rozwijanie świadomości żywieniowej jest tak istotne.

		

mgr Filip Kowalski
specjalista ds. promocji zdrowia

bibliografia:
1.
Gawęcki J. (red.) „Żywienie człowieka podstawy nauki o żywieniu” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2012.
2.
Jarosz M. Rychlik E. Stoś K. Charzewska J. (red.)
„Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie” Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład
Higieny, 2020

Co nowego w KLUBIE PUSZCZA?

K

lub Puszcza to nie tylko miejsce spotkań, ale też miejsce
rozważań, poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytania oraz poszerzania horyzontów myślowych.
Co łączy cukrzycę i kurę robioną na szydełku? „Pytania do
dorosłego” oraz „odwrócony quiz”, czyli nowe sposoby na nasze rozmowy.
„Pytania do dorosłego”, to czas, kiedy dzieci mogą zadać
prowadzącym pytanie na każdy temat, a zapoczątkowane w ten
sposób rozmowy prowadzą nas często w całkowicie nowe rejony wiedzy. Dzieci były ciekawe, skąd dorośli mają pieniądze?
Co dorośli robią w czasie wolnym? Co to jest cukrzyca i choroby
starcze? Jak duży jest kosmos? Jak wyglądało życie bez Internetu i streamingu? Gdzie poznawaliśmy znajomych, gdy nie
było social mediów? I wiele, wiele innych.
W „odwróconym quizie” dzieci również zadają dorosłym
pytania, ale z dziedzin, w których to one się specjalizują. Sprawdzają naszą – dorosłych – wiedzę z zasad gier podwórkowych
i zespołowych oraz komputerowych; pojawiają się pytania dotyczące bohaterów ich ulubionych książek oraz filmów, a także
ściśle związane z ich pasjami, takimi jak: jeździectwo, wędkarstwo i Minecraft.
Oprócz dobrze spędzonego czasu quiz pokazuje uczestnikom zajęć, że wiedza dla nich oczywista, dla innych wcale taką
nie jest. Dowiadują się, że to oni są specjalistami w danej dziedzinie i mogą podzielić się nią z innymi.
Ważnym elementem życia KLUBU są również zajęcia psychoedukacyjne, podczas których poruszamy tematykę uzależnień, przemocy, emocji, relacji, np. rówieśniczych i rodzinnych,
i oczywiście komunikacji. W tym trudnym czasie, gdy w Ukrainie toczy się wojna wspieramy dzieci w radzeniu sobie z tą

maj 2022

sytuacją. Odpowiadamy na nurtujące je pytania, próbujemy
razem znaleźć sposoby na radzenie sobie z napięciem i niepewnością. Aktywnie pracujemy nad świadomym korzystaniem z informacji – uczymy się rozpoznawać fake newsy, techniki i obszary dezinformacji oraz metody manipulacji. Z dużą determinacją odkrywamy nasze zasoby, możliwości i uczymy się dbać
o siebie.
Jednocześnie pamiętamy o tym, że nasi siódmo i ósmoklasiści stoją przed pierwszymi decyzjami dotyczącymi ich kariery
zawodowej. Poszerzamy wiedzę na temat zawodów, śledząc
najnowsze trendy rynku pracy, poznając nowe zawody i profesje. Uczymy się o różnorodności ścieżek rozwoju zawodowego
i szeregu możliwości ich realizacji. Zwracamy także uwagę na
nasze ograniczenia i możliwości w zakresie wykonywanej
w przyszłości pracy.
W kwietniu rozpoczęliśmy nowy projekt dofinansowany
z budżetu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, pt. „Spotkania
Włóczykija”. W projekcie tym spotkają się uczestnicy zajęć Klubu Puszcza, ich dziadkowie, babcie i inni zaprzyjaźnieni seniorzy. Szczegóły wkrótce.
Pomimo natężenia pracy w Klubie, mogliście nas Państwo
spotkać w sobotę, 23 kwietnia, na Pchlim Targu organizowanym przez BMCAK. Sprzedawaliśmy gry, książki i zabawki ofiarowane na ten cel przez przyjaciół Klubu oraz rośliny doniczkowe ukorzenione przez dzieci na zajęciach. Będziemy także na
kolejnym Pchlim Targu, 28 maja oraz na targu „Zielonym do
góry”, 21 maja. Będzie to okazja do poznania się, porozmawiania i zapoznania z naszą ofertą. Zapraszamy serdecznie!

Justyna Walkowiak
specjalistka socjoterapii
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DBAMY O ZDROWIE W PUSZCZYKOWIE

(mając na uwadze również tłuste ryby morskie będące źródłem kwasów tłuszczowych omega 3, o czym będzie mowa
w dalszej części), jaja, nabiał, fermentowane produkty
mleczne oraz rośliny strączkowe jak: fasola, ciecierzyca, soczewica.
Oczywiście to propozycja, a zamiarem naszym nie jest
wymiana argumentów „za” i „przeciw” w stosowaniu danego
produktu, a jedynie ułatwienie poruszania się, w jakże ważnej diecie podstawowej.
Tłuszcze – to duża grupa związków chemicznych o bardzo zróżnicowanej budowie. Stanowią skoncentrowane źródło energii. Szczególnie podkreślana jest ich rola jako budulca błon komórkowych. Dostarczają 9 kcal w 1 gramie. Pod
względem pochodzenia tłuszcze dzielimy na roślinne i zwierzęce. Niektórzy z nas słyszeli zapewne o kwasach tłuszczowych oraz o tym, że rozróżniamy kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone. Wysoka zawartość tych pierwszych występuje w tłuszczach zwierzęcych, natomiast tłuszcze roślinne
(z nielicznymi wyjątkami np. tłuszcz kokosowy, palmowy)
odznaczają się wysoką zawartością kwasów nienasyconych.
Nie sposób w tym miejscu pominąć tłuszcze trans, powstające między innymi w procesie utwardzania margaryn stosowanych w wyrobach cukierniczych. Aktualne wytyczne dotyczące niefarmakologicznego obniżenia cholesterolu całkowitego oraz tego „złego”- LDL - wyraźnie wskazują, że wraz
ze zmniejszeniem spożycia tłuszczów nasyconych oraz tłuszczów trans obniżeniu ulega poziom cholesterolu całkowitego oraz jego wspomnianej frakcji.
A dlaczego od dawna słyszymy „jedzmy orzechy, jedzmy
ryby morskie”?
Autorzy tych zaleceń kierują się przede wszystkim tym,
że nierzadko są one nośnikiem tak zwanych niezbędnych
nienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega
6 i omega 3 (LA, ALA, EPA i DHA) o udokumentowanym działaniu prozdrowotnym. Z tego względu w jadłospisie powinny występować np. migdały, orzechy włoskie, sardynka, łosoś czy śledź.
Trzecim makroskładnikiem są węglowodany nazywane
też cukrowcami lub sacharydami. Stanowią one obszerną
grupę związków organicznych zbudowanych z węgla, wodoru i tlenu. Związki te wykazują różnice pod określonymi
względami. Przykładowo różny może być ich wpływ na intensywność efektu glikemicznego, a więc wzrostu poziomu
glukozy we krwi następującego po spożyciu posiłku. Pod
względem energetycznym węglowodany dostarczają 4 kcal
w 1 g. Energia ta zużywana jest na potrzeby funkcjonowania
narządów wewnętrznych, służy także do zapewnienia ciepłoty ciała. Warto podkreślić, iż wedle opinii wielu źródeł
naukowych sacharydy stanowią podstawowe i najefektywniejsze źródło energii dla układu mięśniowego poddanego
pracy, szczególnie kiedy na myśli mamy wysiłki o wyższej
intensywności. Co więcej z wyłączeniem specyficznych form
żywienia (dieta ketogenna) to właśnie węglowodany powinny stanowić często ponad 50% wartości energetycznej
dziennego jadłospisu. W najprostszym ujęciu cukrowce podzielić możemy na:
- proste (monosacharydy na przykład: glukoza, fruktoza,
galaktoza);
- złożone (między innymi disacharydy przykładowo sa-

SAMORZĄD

ledząc rubrykę „Dbamy o zdrowie w Puszczykowie” dowiedzieliśmy się już między innymi, że do zachowań związanych ze zdrowiem zaliczamy prawidłowe odżywianie się.
Niewątpliwie może mieć ono zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na stan naszego organizmu. Wiele źródeł
bazujących czy to na dowodach naukowych, czy na opiniach
„obiegowych”, dostarcza nam informacji oraz wyznacza
pewne zasady żywienia. Wiadomości jest mnóstwo, potrafią
być one mniej lub bardziej szczegółowe, wszystko to kształtuje świadomość odbiorcy. Niezależnie od tego na jakim
poziomie edukacji żywieniowej jesteśmy zawsze warto powrócić do podstaw. Za taki fundament odżywiania przyjąć
można poznanie charakterystyki trzech makroskładników
pokarmowych, a więc białek, tłuszczów i węglowodanów.
Dla czytelnika pomocny może być krótki opis poszczególnych makroskładników, których obszerne analizy często zajmują oddzielne rozdziały w literaturze specjalistycznej. Warto zatem pokusić się o przekazanie skondensowanych informacji, dających czytelnikowi pewien uniwersalny szkic.
Od dekad podkreśla się, że rolę budulcową w ustroju
pełnią białka. Niezbędne są one między innymi do naprawy
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Poznajmy makroskładniki pokarmowe

„Barwy życia” Haliny Pawlikowskiej-Bakun

Spotkania z Bajką dla Mam i Dzieci z Ukrainy

W

W

sobotnie popołudnie, 9 kwietnia odbył się wernisaż wystawy „Barwy życia” Pani Haliny Pawlikowskiej-Bakun.
To już kolejna wystawa niezwykle utalentowanej mieszkanki
Puszczykowa. Tym razem zobaczyć można portrety osób bliskich, przyjaciół, znajomych. Prace w większości wykonane są
jedną z ulubionych technik artystki – akwarelami, jednak nie
tylko. Autorka prezentuje również obrazy namalowane m. in.
suchymi pastelami.
Gratulujemy wspaniałych efektów codziennych artystycznych
zmagań i życzymy dalszych sukcesów. Prace można obejrzeć
w Mimozie do 15 maja b.r. Zapraszamy serdecznie!

BMCAK
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Kortez - kwadro tour

W

Spotkania i zajęcia dla dzieci w Bibliotece

P

BMCAK

kolejne życzenia dla naszego miasta
tym roku nasze miasto obchodzi wyjątkowy jubileusz
– 60-lecie nadania praw miejskich!
Z okazji jubileuszu powstał filmowy cykl, w którym prezentowane są życzenia dla miasta Puszczykowa składane
przez jego mieszkańców i sympatyków.
Jako pierwszy swoje życzenia dla miasta Puszczykowa

przekazał Arkady Radosław Fiedler. Kolejne złożyli aktorzy,
doskonale znanego puszczykowanom Teatru Teges oraz artystka Maria Gostylla-Pachucka
Zapraszamy do ich obejrzenia i wysłuchania. Wystarczy
wpisać adres: https://tiny.pl/9s7qw lub https://tiny.
pl/9s7qp bądź zeskanować kod QR ze zdjęć poniżej.

o długim czasie obostrzeń związanych z pandemią wrócił
wreszcie czas, gdy możliwe są spotkania z grupami dzieci
w Bibliotece. Niezwykle brakowało tych dziecięcych wizyt,
wspólnych zabaw, żartów, ale też dyskusji na tematy trudne
i ważne, inicjowanych ciekawymi książkami dla dzieci.
W kwietniu odwiedziły nas trzy klasy pierwsze ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz dwie klasy dzieci ukraińskich. W czasie tych
spotkań wspólnie odkrywaliśmy sekrety naszej Biblioteki,
zgodnie ze wskazówkami ukrytymi w białych kopertach. Idąc
ich tropem, dzieci rozwiązywały zadania i zagadki przez co poznawały Bibliotekę, jej ofertę, zasady zapisu do Biblioteki i wypożyczania książek. Dzięki tym zabawom dzieci wiedzą, że nasza Biblioteka to nie tylko książki, ale też spory zbiór gier planszowych, audiobooki i EkoPudełka do wypożyczenia, to także
oferta warsztatów popołudniowych, teatrzyków i spotkań, do
których wracamy po zniesieniu obostrzeń covidowych. Na zakończenie spotkania każda grupa otrzymała książkowy prezencik do wspólnego czytania w klasie. Dziękujemy za niezwykle
miły, wspólny czas!

KULTURA

KULTURA

wtorek, 5 kwietnia w Puszczykowie miało miejsce wyjątkowe wydarzenia. W hali widowiskowo – sportowej swój
koncert zagrał i zaśpiewał dla słuchaczy Kortez. Artysta w ramach trasy Kwadro Tour przygotował cały przekrój swojej
twórczości. Na scenie towarzyszyli mu: Krzysztof Domański gitara, gitara basowa, fortepian i instrumenty klawiszowe, Robert Szymański – perkusja, Tomasz Ziętek – trąbka, instrumenty klawiszowe. Koncert spotkał się z niezwykle entuzjastycznym odbiorem widowni, poruszająca muzyka i teksty, z których
znany jest artysta, uzupełnione o odpowiednie efekty sceniczne zagwarantowały moc emocji. Za zdjęcia dziękujemy Ali
Brączkowskiej.

W

Fot. Ala Brączkowska

torkowe przedpołudnia w Bibliotece dedykowane są mamom i dzieciom przybyłym z Ukrainy. W czasie naszych
spotkań wspólnie bawimy się, śpiewamy, mówimy wierszyki,
czytamy książki, na bazie których budujemy dalsze zabawy.
Są zabawy sensoryczne i plastyczne, a więc to, co dzieci lubią
najbardziej. Wtorkowe spotkania to również przestrzeń dla
mam, możliwość spotkania i wymiany informacji o naszym mieście, o codziennych problemach i sprawach do załatwienia.
Zapraszamy serdecznie w każdy wtorek o godz. 11.00.
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Czytajnisie w akcji

K

wiecień to kolejny miesiąc zabaw czytelniczo-sensorycznych
najmłodszych Czytelników i ich opiekunów. Ten miesiąc rozpoczęliśmy wspólnie zaplanowanym spotkaniem z Krową Matyldą. Czytaliśmy o przygodach tej sympatycznej bohaterki,
jakie spotkały ją w czasie deszczu. Naszym Czytajnisiom deszcz
w niczym nie przeszkadza, świetnie więc bawiliśmy się także
podczas tego spotkania – dzieci ozdobiły krowę łatami, „hasały
po łące” mucząc wesoło, wydoiły całe stadko krów, na koniec
wykonały pracę plastyczną. Przedświąteczne spotkanie związane było z kolorowymi pisankami. Czytaliśmy historyjkę o gromadce zajęcy, które pięknie zdobiły wielkanocne jajka, by później ukryć je dla dzieci w ogrodzie. Po wspólnym czytaniu książeczki dzieci wcieliły się w rolę pisanek, na których dorośli
„malowali” różne wymyślne wzory, potem pisanki turlały się po
sali, uciekały przed dorosłymi. W dalszej części zajęć były zabawy manualne i zręcznościowe z jajkami-piłeczkami i pomponikami oraz wyklejanie sensorycznej pisanki. Poświąteczne zajęcia spędziliśmy wspólnie ze ślimakiem – bohaterem książki
Agnieszki Frączek, który wybierał się na urodziny wujka. Swym
ślimaczym tempem dotarł, ale rok później. Dzięki temu sympatycznemu bohaterowi dzieci bawiły się w pełzające ślimaki,
tańczyły z kwiatami, bawiły się z balonami, na końcu wykonały
pracę plastyczną – uroczego ślimaka. Kolejny miesiąc spotkań

TAŃCZĄCA LAMPA Z NAGRODĄ
„Tańcząca Lampa”, najstarsza grupa taneczna
z Puszczykowa zdobyła w sobotę, 9 kwietnia
II miejsce IV Międzynarodowym Turnieju Tańca Nowoczesnego o Puchar Prezydenta Miasta Poznania
Fox Dance Show. Formacja wytańczyła swój sukces
w kategorii Zespoły Arts 15-hobby, za układ choreograficzny pod poetyckim tytułem „Za mgłą”.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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za nami. Dziękujemy za radość i pozytywną energię, z niecierpliwością czekamy na kolejne zabawy.
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pikink wspaniałych serc

Mops pomaga uchodźcom

►Na jaką pomoc MOPS Puszczykowo mogą liczyć
uchodźcy z Ukrainy?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zapisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa weszła w życie 12 marca b.r. Niezwłocznie po wydaniu komunikatu Ministra Cyfryzacji o wdrożeniu systemu rozwiązań technicznych umożliwiających realizację ustawy przystąpiliśmy do
działania i po ogłoszeniu, że 16 marca nastąpi powszechne
uruchomienie usługi legalizacji pobytu obywateli Ukrainy,
rozpoczęliśmy udostępnianie wniosków o jednorazową pomoc finansową w wysokości 300 zł. Należy podkreślić, że
wnioski o pomoc obywatele Ukrainy mogą składać po nadaniu nr PESEL i statusu UKR. Pierwsze wypłaty świadczeń
pieniężnych ruszyły 5 kwietnia. Dotychczas wypłacono
świadczenie jednorazowe dla 334 osób na kwotę 100.200
zł. Ponadto wypłacono również 13 świadczeń w formie zasiłków celowych dla osób z Ukrainy będących w najtrudniejszej sytuacji na kwotę 4.200 zł. Z uwagi na fakt, że środki
centralne pojawiły się z opóźnieniem pierwsze wypłaty
świadczeń realizowane były ze środków własnych Miasta.
Zgodnie z ustawą obywatele Ukrainy przybyli w związku
z działaniami wojennymi mogą liczyć również na przyznanie
świadczeń rodzinnych, takich jak zasiłki rodzinne na dzieci
i dodatki do zasiłku rodzinnego czy świadczenia opiekuńcze
wypłacane w Polsce. Niestety dużym utrudnieniem okazał
się wymóg dostarczenia w przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne dokumentacji, której goście najczęściej nie
posiadają, a która jest wymagana ustawą. Są to m. in. wyroki o rozwodzie, bądź alimentach (przy osobach samotnych),
zaświadczenia lekarskie lub orzeczenia o niepełnosprawności. Wszystkie one ze względu na jurysdykcję prawa polskiego winny zostać dołączone w języku polskim. Dotychczas
wniosków o świadczenia rodzinne wpłynęło osiem z czego
dwa zostały zrealizowane w kwietniu na kwotę 599 zł. Są to
świadczenia wypłacane w cyklu miesięcznym.
►Czy jest jakaś oferta skierowana wyłącznie dla
dzieci?
Jeśli chodzi o ofertę skierowaną wyłącznie do dzieci informujemy, że Ośrodek finansuje posiłki dla dzieci i młodzieży
w szkołach. W marcu Puszczykowski Komitet Społeczny zebrał środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy i przeznaczył je na opłacenie obiadów wszystkich dzieci przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym. Natomiast MOPS
Puszczykowo w marcu zorganizował spotkanie z dyrektorami szkół, aby skoordynować pozyskanie wniosków na obiady dla dzieci z Ukrainy przebywających legalnie na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. W kwietniu wpłynęło
41 wniosków na obiady dla dzieci z Ukrainy. Od 4 kwietnia
obiady dla dzieci w szkole dla rodzin, których pobyt został
zalegalizowany finansuje MOPS Puszczykowo. W kwietniu
sfinansowano 394 posiłki. W maju MOPS Puszczykowo dalej
będzie finansował obiady w szkole dzieciom z Ukrainy i przyj-

muje wnioski na dzieci, które jeszcze nie zostały objęte darmowym posiłkiem. Dalsze finansowanie obiadów dla dzieci
w szkołach, których pobyt nie został zalegalizowany, tj. takim którym nie nadano nr PESEL i status UKR zadeklarował
Puszczykowski Komitet Społeczny.
Urząd Miasta w porozumieniu z MOPS zorganizował bezpłatną pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych. Dyżur
psychologa został uruchomiony w Willi „Mimoza”, przy ul.
Poznańskiej 26, w każdy poniedziałek w godz. 15-17, środę
w godz. 10-12, czwartek w godz. 17-19. Dotychczas skorzystało 12 osób, w tym większość dzieci. Pomoc ta już
w kwietniu sfinansowana została ze środków otrzymanych
od wojewody.
Pomoc finansową otrzymują również mieszkańcy, którzy
przyjęli na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.
Dotychczas wniosek złożyło 48 osób o świadczenie za pobyt
151 obywateli Ukrainy. W kwietniu zrealizowano świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na
kwotę 150.760 zł.

T

o były fantastyczne godziny. Piknik przygotowany
23 kwietnia przez puszczykowian dla uchodźców z Ukrainy okazał się przysłowiowy strzałem w dziesiątkę. Na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej zaroiło się od
mam ze swoimi pociechami, bo to głównie matki z dziećmi
z Ukrainy mieszkają w naszym mieście. Organizatorzy zadbali o pyszne jedzenie, a ognisko, nad którym pieczono kiełbaski cieszyło się wręcz gigantycznym powodzeniem. Nie zabrakło też dobrej muzyki granej na żywo. Dzieci przygotowywały kolorowe pisanki, dodatkowo mogły sobie pomalować twarze, a ich uśmiechnięte buzie były najlepszym dowo-

dem na to, że przede wszystkim czuły się bezpiecznie.
Podczas imprezy najmłodszym rozdano też kilkadziesiąt
pakietów upominkowych.
Podczas pikniku dzieci przygotowywały też piękne obrazki, które stanowią niesamowitą pamiątkę tego, co się
w tym dniu działo. Organizatorzy zamierzają przekazać je,
na licytację w ramach akcji: Licytacje na rzecz Uchodźców
z Ukrainy - jak tylko się tam pojawią to licytujcie te małe
dzieła sztuki.

red.

►Czy MOPS prowadzi jeszcze jakieś działania?
MOPS Puszczykowo nadal prowadzi akcję informacyjną
dla obywateli przybyłych z Ukrainy, stworzono specjalną
zakładkę na stronie internetowej „Pomoc dla Ukrainy”. Zamieszczamy tam wzory wniosków o pomoc, instrukcje jak
uzyskać pomoc w innych instytucjach, a także informacje
o dyżurach pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy już dwukrotnie zorganizowali pomoc w zakładaniu kont na portalu ZUS, niezbędnych przy składaniu
wniosków elektronicznych o świadczenia na dzieci m.in.
„500+” czy kapitał opiekuńczy.
Miejski Ośrodek współpracuje również z organizacją pozarządową - Fundacją Królowej Polski Św. Jadwigi. Fundacja
ta zorganizowała transport poszkodowanych wojną z Winnicy - terenu zagrożonego wojną - do Puszczykowa (obecnie
liczba zakwaterowanych w klasztorze, przybyłych z terenów
wojennych to 46 osób). Są to głównie osoby dorosłe, głęboko niepełnosprawne i czwórka dzieci. Zapewniono im dach
nad głową, wyżywienie i wszelką opiekę. Urząd Miasta
i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował dla nich
specjalną formułę załatwienia formalności związanych z legalizacją pobytu i uzyskaniem świadczeń. Pracownicy MOPS
Puszczykowo świadczą pomoc mobilną w celu pomocy
w wypełnianiu i odbiorze wniosków, a także pomoc informacyjno-instruktażową. Dotychczas pracownicy Ośrodka
obsłużyli już 187 rodzin przybyłych z Ukrainy w związku
z konfliktem wojennym. Rozpatrzono dotychczas 288 wniosków o pomoc. W dalszym ciągu są przyjmowane wnioski
o pomoc dla obywateli Ukrainy oraz wnioski dla mieszkańców goszczących u siebie osoby przybyłe w związku z konfliktem zbrojnym. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie ul. Wysoka 1, wysyłając na adres pocztowy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy epuap - profil zaufany.
W razie pytań służymy pomocą pod numerem telefonu: 61 819 46 48, 665 313 100 lub odpowiadamy na Państwa zapytania mailowo - adres e-mail Ośrodka:
mops@puszczykowo.pl.

POMOC UKRAINIE

POMOC UKRAINIE

Z Beatą Walczak-Szczepańską, zastępcą kierownika MOPS Puszczykowo rozmawia Bogdan
Lewicki

KOMUNIKAT

Zarząd Związku Międzygminnego „CZO-SELEKT” przypomina właścicielom nieruchomości, którzy zdecydowali się przyjąć do swoich mieszkań i budynków uchodźców z Ukrainy i finansować koszty ich pobytu o konieczności złożenia nowej
deklaracji od 1 kwietnia 2022 roku oraz ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w czasie ich pobytu.
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HISTORIA

1906 roku w Puszczykowie schwytano „węża długiego na
metr i zdołano żywcem zawieść do zwierzyńca”. Takich
i innych sensacyjnych historii szukali dziennikarze w dawnym
Puszczykowie. Ponad sto lat temu prasa była głównym źródłem informacji toteż starano się wynajdywać interesujące
wiadomości z codziennego życia. Ludzi zawsze interesowały
opowieści o wypadkach i morderstwach, zresztą do dzisiaj niewiele to się zmieniło. Na terenie dzisiejszego Puszczykowa zanotowano wiele wypadków, zbrodni oraz samobójstw. Wybrałem kilka, aby ukazać koloryt dawnego podpoznańskiego letniska.

Miłość i rewolwer
W 1908 roku w puszczykowskim lesie doszło do próby samobójstwa, jak to byśmy dzisiaj nazwali - rozszerzonego. Jak
pisała prasa: „Generalny agent August Kuchler z Poznania miał
stosunek z żoną nadinspektora Schultzego. Nie mając widoków
na połączenie się węzłem małżeńskim, postanowili oboje przenieść się wspólnie na drugi świat. Pojechali więc 11 listopada
r.z. koleją żelazną do Leszna, gdzie plan swój chcieli wykonać
w jednym z tamtejszych hoteli. Rozmaite jednak okoliczności
udaremniły im uskutecznienie zamiaru. Powrócili tedy do Puszczykowa, gdzie dokonali samobójstwa. Kuchler usiłował jeszcze
nakłonić panią Schultze do powrotu do Poznania, chcąc sam
śmierć ponieść; nie mogąc zaś złamać jej mocnego postanowienia, strzelił do niej z rewolweru w prawe ucho, tak, że upadła nieprzytomna na ziemię. Sądząc, że śmierć poniosła, strzelił sobie następnie w prawą skroń, tracąc także natychmiast
przytomność. Wkrótce potem znaleziono oboje bezpotomnych w lesie puszczykowskim, skąd ich przewieziono do miejskiego lazaretu w Poznaniu i tam do życia przywrócono. Niewierna małżonka wyzdrowiała prawie zupełnie; uwodziciel,
który jest również żonaty, ciężko odpokutował swe zapomnienie się, zaniewidział bowiem częściowo na lewe, a zupełnie na
prawie prawe oko. Za powyższe karygodne czyny pociągnięto
Kuchlera sądownie do odpowiedzialności, a sąd ławniczy skazał
go przedwczoraj z przyznaniem okoliczności łagodzących tylko
na 15 marek kary. Prokurator domagał się ukarania 50 markami”.
W roku 1909 nastąpił epilog tragicznego zdarzenia. Jak pisała prasa: „Dramat miłosny rozegrał się w czwartek popołudniu około godziny 5. na otwartej ulicy w Poznaniu, i to w pobliżu domku dozorcy wałów fortyfikacyjnych na Grobli. Urzędnik jednego z tutejszych Towarzystw zabezpieczających, nazwiskiem Kuchler, zastrzelił tam 33 letnią żonę inspektora od zabezpieczeń Schultzego, mieszkającego przy ul. Długiej pod
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nr 5, następnie skierował rewolwer ku sobie i położył się trupem na miejscu. Krwawy ten dramat, jak naoczni świadkowie
zapewniają, poprzedziła dłuższa utarczka. Schultzowa usiłowała ulotnić się, Kuchler dogoniwszy ją, dał do niej trzy strzały z rewolweru, które spowodowały natychmiastową jej śmierć. Kuchler widząc, że ofiara jego już nie żyje, skierował broń ku sobie
i położył kres swemu życiu wystrzałem w usta. Kuchler […] już
w roku ubiegłym wykonał raz zamach na życie Schultzowej
w Puszczykowie, lecz wówczas zamach nie miał tak groźnych
skutków. Za wykonanie zamachu tego skazany został Kuchler
na kilka miesięcy więzienia, które dopiero opuścił”.
Titanic zatonął pod Puszczykowem
W kwietniu 1914 roku na Warcie pod Puszczykowem zatonął Titanic. Była to szkuta należąca do p. Toeppera z Małej Starołęki, która na swoim pokładzie przewoziła żwir. Co to szkuta?
Jest to statek beznapędowy, płaskodenny, pozbawiony pokrycia w postaci pokładu. Szkuta jest przeznaczona przede wszystkim do transportu śródlądowego ładunków masowych. Zdarzenie miało miejsce niedaleko restauracji Leśnej Mandla, jednego z najbardziej popularnych lokali letniskowego Puszczykowa. Wyciąganie szkuty zostało nawet sfotografowane, a zdjęcie opublikowane w „Posener Provinzialblätter”. Wydarzenie
wywołało zapewne sensację ze względu na zbieżność nazwy
Titanic ze słynnym RMS Titanic, który zatonął w nocy z 14. na
15. kwietnia 1912 roku podczas dziewiczego rejsu na trasie
Southampton – Cherbourg – Queenstown – Nowy Jork. Historia „Titanica” doczekała się kilku ekranizacji filmowych – najsłynniejszą z nich jest nagrodzony jedenastoma Oscarami film
Jamesa Camerona z 1997 roku.
W 1913 roku parowiec „Oberbürgermeister Witting”
(Nadburmistrz Witting) wypłynął z Poznania do Puszczykówka
wraz z wycieczką Klubu Wioślarskiego. Jak pisano w prasie:
„przepełniony do niemożliwości „okręt’’ osiadł niestety w po-

łowie drogi na mieliźnie. Nie było innej rady jak poprosić płeć
brzydką do opuszczenia statku, poczem parowiec ruszył w dalszą podróż, podczas gdy gromada „rozbitków’’, do której i kilka
odważniejszych pań się przyłączyło, nie tracąc humoru dotarła
do Puszczykowa, a stamtąd łodzią motorową do Puszczykówka”. Wycieczka do Puszczykówka skończyła się po godzinie.
Część osób wróciła do Poznania zapewne pociągiem. Pozostała część udała się rejsem powrotnym do Poznania.
Parostatek „Venus” zatonął pod Puszczykowem” - takim
tytułem zaczynał się jeden z artykułów opublikowany w maju
1934 w poznańskiej prasie. W dniu 14 maja 1934 roku studenci oddziału farmaceutycznego Uniwersytetu Poznańskiego
urządzili sobie wycieczkę do Puszczykowa i Puszczykówka pa-
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puszczykowie
rostatkiem Venus. Podczas drogi powrotnej w godzinach wieczornych parostatek uderzył w mieliznę na rzece Warcie.
Uszkodzenia były poważne, woda zaczęła wlewać się na pokład, zatonęła również jedyna łódź ratunkowa. Pasażerowie
wpadli w panikę. Na wiadomość o wypadku do ratunku ruszył

dzierżawca kąpieliska Rusałka, Stanisław Pawlak, wraz ze swoim personelem. Akcja ratunkowa odbywała się podczas deszczu. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani łodziami na
brzeg.
Nieszczęścia Mandlów
Na początku 1908 roku w prasie poznańskiej można było
znaleźć artykuł w którym pisano „Śmiertelny wypadek wydarzył się w nocy z soboty na niedzielę w dworcu w Puszczykowie. Zawiadowca znanej w Puszczykowie restauracji Mandla,
Franciszek Höhne, szwagier p. Mandla poniósł śmierć pod kołami pociągu. W sobotę był Höhne jeszcze w Poznaniu i wracał
z powrotem do Puszczykowa w nocy pociągiem pospiesznym.
Zwłoki znaleziono nad torem dopiero nad ranem, strasznie zeszpecone. W jaki sposób nieszczęście się wydarzyło, na razie
jeszcze nie wiadomo”. Niestety nie wiadomo, jakie były dokład-

ne okoliczności śmierci Franciszka Höhne. Niekiedy pasażerowie kolei wyskakiwali z pociągu. Taki przypadek miał miejsce
w 1903 roku. Jak pisała prasa: „Ciężkie uszkodzenia odniósł
19-letni pomocnik handlarza Heinrich Abraham: jadąc wczoraj
popołudniu do Puszczykowa, wyskoczył z pociągu po kapelusz,
który spadł mu z głowy”.
W 1912 roku nastąpiła straszna eksplozja w restauracji
Mandlów. W 1912 roku w restauracji Leśnej Paula Mandla nastąpiła straszna eksplozja. Przyczyną wybuchu był ulatniający
się gaz, którego odór wyczuto w lokalu w sobotę około północy. W celu zbadania sytuacji 19-letni syn właściciela lokalu udał
się do budynku. Użył przy tym mechanicznego zapalacza benzynowego, którym oświetlał rury gazowe, w wyniku czego na-
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stąpiła eksplozja. Młodzieniec doznał oparzeń twarzy i rąk.
Zdołał jednak o własnych siłach wybiec z lokalu. Eksplozja spowodowała pożar restauracji, który jednak szybko został ugaszony. Wszystkie szyby w budynku zostały wybite, a drzwi wyrwane z zawiasów. Wybuch nastąpił pod bufetem, który został
uniesiony do góry i przesunięty w inne miejsce restauracji.
W wyniku tego wybuchu restauracja była zamknięta w niedzielę, kiedy to do Puszczykowa przyjeżdżały tłumy letników. Syn
właściciela nie miał szczęścia również w przyszłości, gdyż w 1915
roku zginął na froncie I wojny światowej.
Nożownik w Puszczykówku
W 1913 roku prasa donosiła o krwawym wypadku, który
zdarzył się w pociągu jadącym z Poznania do Wrocławia. Jak
pisano: „W czwartej klasie rzeczonego pociągu, który wyjechał
blisko o 9-tej wieczorem, jakiś nieznany człowiek niedaleko stacji Puszczykówko wpadł w wściekłość w zapełnionym wagonie
i zaczął żgać na wszystkie strony nożem. Wykazało się później,
że to był niejaki Franciszek Urbaniak, z zawodu szewc, który
wracał z Królewca do Austrii, skąd pochodził. […] dobywszy
nagle noża i bez żadnego słowa rzucił się na otoczenie, raniąc
niebezpiecznie w szyję dwie osoby, pewnego listowego
i urzędnika komisji kolonizacyjnej, który wybierał się w podróż
za urlopem. Skoro pociąg stanął, zbrodniarz wyskoczył z pociągu i usiłował zbiec w pole. Przy zeskakiwaniu popchnął jednego
z podróżnych, stojącego w drzwiach, rzekomo pewnego nauczyciela spod Śremu, który spadł z wagonu tak nieszczęśliwie,
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Historyczna kronika wypadków i zbrodni w dawnym

że złamał nogę. Przy pomocy kilku żołnierzy, którzy jechali tym
samym pociągiem, i kilku podróżnych, puszczono się w pogoń
za zbrodniarzem. Urbaniak byłby niechybnie znikł w mroku,
gdyby nie jeden z pobliskich gospodarzy, p. Morawski (być
może restaurator Stanisław - MK), który do uciekającego dał
strzał z fuzji. Zbrodniarz sądząc, że został ugodzony padł na
ziemię. Tym sposobem go dogoniono i aresztowano. Aresztanta skuto kajdankami zabrano na pociąg i oddano w ręce policji
w Kościanie. Po opatrzeniu rannych ruszył pociąg w dalszą drogę z półgodzinnym opóźnieniem. Urbaniak dokonał zbrodniczego czynu rzekomo ze złości, że mu zginęły pieniądze.”
Przedstawione wypadki to oczywiście drobny wycinek zdarzeń, jakie miały miejsce w Puszczykowie. Zachęcam do kontaktu ze mną wszystkie osoby posiadające ciekawe informacje,
przedmioty z przeszłości naszego miasta. Jestem dostępny
pod numerem telefonu 508467405 bądź pod adresem poczty
elektronicznej krzyzanskimaciej@gmail.com

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego
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kronika straży miejskiej
tłowni - nieprawidłowości nie stwierdzono, ul. Dworcowa/
Nadwarciańska – paląca się trawa – zabezpieczono miejsce do
czasu przybycia straży pożarnej; 18 marca - ul. Grunwaldzka –
palenie ogniska – nakazano ugasić ogień – zastosowano pouczenie; 22 marca - ul. Kręta – przeprowadzono kontrole
2 kotłowni – w jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowości – zastosowano pouczenie. 25 marca - ul. Poznańska – zgłoszenie o przerastających krzewach na stronę przychodni –
przekazano do UM; 28 marca - ul. Niezłomnych – zamknięcie
ulicy dla ruchu pojazdów przez firmę Aquanet – awaria sieci
wodociągowej; 30 marca - ul. Nizinna – zgłoszenie o zapadlisku
w jezdni – zabezpieczono słupkami ostrzegawczymi; 31 marca
- ul. Klasztorna – zabrudzona jezdnia przez końskie odchody –
nakazano uprzątnąć zarządcy stajni; 2 kwietnia - ul. Przecznica
– zgłoszenie o podrzuceniu odpadów zielonych na teren miejski, zgłoszenie potwierdzono, przekazano do realizacji ref. GKiI
UM; 6 kwietnia - ul. Posadzego – bezpański pies próbujący
dostać się na posesje – wezwano firmę „Falco”, ul. Dworcowa
– uszkodzona pompka przy punkcie naprawy rowerów – zgłoszono do UM; 7 kwietnia - Dworcowa – zgłoszenie o dwóch
psach bez opieki – przekazano do realizacji firmie „Falco”,
ul. Wysoka – podmyte pobocze drogi – zabezpieczono słupkiem ostrzegawczym, informację przekazano do ref. GKiI UM;
8 kwietnia - zgłosiła się właścicielka dwóch psów odłowionych
w dniu 7.04.2022 r., opiekunkę ukarano grzywną i wydano psy
z przytuliska; ul. Jarosławska – podrzucone śmieci na terenie
miasta – przekazano do ref. GKiI UM; 10 kwietnia - zabezpieczano przemarsz procesji „Drogi krzyżowej” na terenie miasta.

Dariusz Borowski
Komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie

Szanowni Państwo,

w związku z wieloma przypadkami nieuczciwych praktyk na terenie naszego województwa przestrzegamy przed
firmami sprzedającymi lub montującymi fotowoltaikę, które w nachalny sposób zachęcają do jej zamontowania.
Pamiętajmy, że przy niskich kosztach energii elektrycznej (niskich rachunkach) instalacja jest zupełnie nieopłacalna.
„Firmy”, które oferują takie instalacje przekonują klientów, że sprzedają instalacje przy pomocy „regionalnego programu dofinansowań” – który nie istnieje!
Informujemy, że nie ma żadnych programów, prócz „ Mojego Prądu” oraz „Czystego Powietrza”, z których można
aktualnie skorzystać. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowy Fundusz nie współpracuje z żadnymi firmami instalatorskimi, sprzedającymi fotowoltaikę czy też pompy ciepła.
Niestety na takie „oferty” szczególnie narażone są starsze osoby. Pamiętajmy – na chwilę obecną nie ma żadnych
ofert specjalnych dla gmin oraz ich mieszkańców.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Kochanowskiego, Jastrzębiej, 3 Maja, obręb Niwka, arkusze: 6 i 7
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze
zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Puszczykowa Uchwały Nr 362/22/VIII z dnia 29 marca 2022 r. o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie
ulic: Kochanowskiego, Jastrzębiej, 3 Maja, obręb Niwka, arkusze: 6 i 7.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski mogą być składane w formie papierowej do Burmistrza Miasta Puszczykowa na
adres: Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo lub w formie elektronicznej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@puszczykowo.pl lub za pomocą platformy ePUAP – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2022 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko,
albo nazwę oraz adres zamieszkania, albo siedziby
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, pokój nr 17.
Zgodnie z w.wym. ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku - uwagi i wnioski do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być składane w formie pisemnej, ustnie
do protokołu prowadzonego przez Urząd Miejski
w Puszczykowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym - do
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie ul. Podleśna 4,
6 2 - 0 4 0 P u s zc z y ko w o w t e r m i n i e d o d n i a
10.06.2022r.
Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Puszczykowo - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 2000

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa.
Wydrukowano w serwisie puszczykowo.e-mapa.net dnia 2022-03-22 12:31:29

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
KOMUNIKAT PZERiI
Zapraszamy naszych członków na ostatnie przed wakacjami spotkanie przy kawie w środę, 11 maja
o godz. 15.30.
Włodzimierz Kędzierski
ODESZLI

Czarnecki Jacek Stanisław
Krakowska Ewa Janina
Szryt Hubert
Grześkowiak Zygmunt
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data ur.
7.4.1955
4.6.1950
10.5.1940
4.10.1942

data zg.
28.3.2022
28.3.2022
1.4.2022
3.4.2022

Konieczna Anna
Gorzyński Władysław
Mojzykiewicz Emilia Maria
Nowacki Krzysztof

data ur.
16.2.1937
7.2.1959
17.4.1946
11.6.1956

data zg.
5.4.2022
13.4.2022
22.4.2022
22.4.2022
maj 2022
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W

okresie od 17 marca 2022 r. do 11 kwietnia 2022 r.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej zrealizowali 117 interwencji. Do niezwłocznej realizacji przez referaty UM
przekazano 16 interwencji dotyczących m.in. nieświecących
latarni, suchych drzew, uszkodzonej drogi, podrzuconych śmieci, pękniętej rury kanalizacyjnej. 2 razy polecono usunięcie
padliny z ulic miasta oraz 2 razy odłowienie dużych psów z ulic
miasta. Przewiezione do przytuliska 2 psy, odebrała właścicielka. W związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów wobec kierowców zastosowano 19 żółtych kart oraz 23 pouczenia. Za wykroczenia porządkowe zastosowano 6 pouczeń (nieprawidłowy materiał opałowy, palenie ogniska, niedopilnowanie zwierzęcia, przechylona na chodnik brama, zajęcie pasa
drogi bez zezwolenia).
W trakcie prowadzenia czynności służbowych wylegitymowano 36 osób. Założono 3 blokady na koła samochodów.
Na 3 sprawców wykroczeń w ruchu drogowym nałożono
grzywny w postępowaniu mandatowym.
W omawianym okresie funkcjonariusze prowadzili działania
prewencyjne polegające na kontroli miejsc, w których dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz aktów wandalizmu (rejon
obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw, sklepów,
ulica Kraszewskiego k. szpitala, ul. Poznańska, rejon boiska
SP nr 2 i SP nr 1, ul. Rynek). Kontrole sprawności lamp ulicznych i sygnalizacji świetlnej, kontrole stanu nawierzchni dróg.
Strażnicy przeprowadzili 4 kontrole kotłowni pod kątem spalania materiałów niedozwolonych, w tym 2 przy pomocy drona.
Udzielono asysty pracownikowi UM podczas kontroli wymiany
pieca.
Wybrane interwencje: 17 marca - ul. Poznańska - kontrola zadymienia przy pomocy drona i kontrola przydomowej ko-

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Puszczykowa ul. Podleśnej 4, 62-040 Puszczykowo, zwany dalej Administratorem.
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim
w Puszczykowie: iodo@puszczykowo.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja
obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz
wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
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5. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub
usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• przenoszenia danych osobowych;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się zapoznać
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa http://www.
bip3.wokiss.pl/puszczykowo/ w zakładce Przetwarzanie danych osobowych.
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Pchli Targ w Puszczykowie

pamiętajcie o ogrodach
Więcej informacji na temat kolejnych wydarzeń będzie
można znaleźć na profilu Fundacji PARK na FB oraz na stronie
internetowej www.park.info.pl.
O koncercie pierwszomajowym informowaliśmy na profilu
FB i na stronie internetowej Miasta Puszczykowa. W maju zapraszamy mieszkańców jeszcze na dwa wydarzenia. 14 maja
Pani Anna Krenz opowie o losach mieszkańców domu przy
ul. Słowackiego 15, pokaże prace swoich rodziców i podzieli się
doświadczeniami z własnej działalności artystycznej. 29 maja
w Ogrodzie Kultur i Tolerancji i w kawiarni Mipetraka przy
ul. Fiedlera odbędzie się debiut uczniów szkoły muzycznej, którzy zaprezentują się na koncercie w popularnym repertuarze
muzyki klasycznej.
Projekt „Pamiętajcie o ogrodach - czyli kultura schodzi pod
strzechy” jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Miasto Puszczykowo. Realizuje go Fundacja PARK we współpracy z Fundacją Key4tomorrow.

W

sobotę 23 kwietnia odbył się kolejny Pchli Targ w Puszczykowie. W trosce o nasze środowisko można było darować życie niepotrzebnym przedmiotom, wyszukać dla siebie
lub bliskich m.in. ciekawy ciuszek, zabawkę i oczywiście książkę.
Jedno z przygotowanych stoisk należało do Klubu Puszcza.
Dzieci uczęszczające na zajęcia w Klubie przygotowały rośliny
i zioła, książki oraz gry. Dochód ze sprzedaży tych przedmiotów
pomoże im w organizowaniu dalszych ciekawych działań.
W Wypożyczalni dla Dzieci i Dorosłych, oprócz książek na Czytelników czekały nasiona łąki kwietnej, dyni i cukinii podarowane przez innych wspaniałych Czytelników. Dziękujemy wszystkim za obecność i niezwykle miłą atmosferę spotkania.

		
Małgorzata Ornoch-Tabędzka
prezes fundacji PARK

INFORMACJE

nspiracją dla projektu „Pamiętajcie o ogrodach - czyli kultura
schodzi pod strzechy” jest jubileusz 60-lecia Miasta Puszczykowa, a jego celem jest integracja mieszkańców wokół inicjatywy udostępniania własnych ogrodów jako centrów lokalnych
wydarzeń kulturalnych. Niecodzienny jubileusz wyzwolił w nas
potrzebę pochwalenia się tym, co stanowi najpiękniejszą wizytówkę miasta, czyli pochwalenia się OGRODAMI. W okresie od
1 maja do 18 czerwca pięć puszczykowskich ogrodów zamienia
się na krótko w mini salony artystyczne. Program ogrodowych
spotkań, które towarzyszą obchodom 60. rocznicy uzyskania
praw miejskich przez Puszczykowo wygląda następująco:
14 maja, sobota, godz.17.00 – Wystawa Artystycznych
Prac Rodziny Krenz, ogród przy ul. Słowackiego 15,
29 maja, niedziela, godz. 18.00 – Koncert Wiosenny - Mipetraka - Ogród Kultur i Tolerancji przy ulicy Fiedlera,
4 czerwca, sobota, godz.17.00 - Salon Literacki - spotkanie z twórczością Andrzeja Falkiewicza, ogród przy
ul. Podleśnej 10,
18 czerwca, sobota, godz. 17.00 - Wystawa Malarstwa
Zbigniewa Cichockiego i przyjaciół, ogród ul. Żupańskiego 7.

INFORMACJE

I

TARG RZEMIEŚLNICZY I ARTYSTYCZNY
"ŁADNA WIOSNA"

21 maja 2022 r., godz. 10:00-14:00
teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Kościelnej
w Puszczykowie - wejście od ulicy Sportowej
stoiska rękodzielnicze i produktów ekologicznych,
sadzonki drzew i krzewów
60 sadzonek na 60-lecie "Nakręć się na sadzonkę"
(przynieś garść nakrętek w zamian za roślinkę)
wymiana sadzonek:
podziel się nadmiarem

pogaduszki o kompoście:
jak zrobić dobry?

strefa relaksu i leśnych zabaw
oraz Mölkky
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warsztaty:
- bransoletki z suszonych kwiatów
- makrama
- obsadzanie donic: "Sałatka w donicy"
- zapachowe świece sojowe
- bomby kwiatowe
- podstawa fotografii w plenerze z Anką Krom
zapisy: tel. 698 900 835

maja br. na terenie sportowo-rekreacyjnym przy
ul. Kościelnej odbędą się trzy imprezy plenerowe.
Amatorów sportu zapraszamy na Mistrzostwa Polski w Nordic
Walking w ramach Korony Zachodu Polski. Lokalni wytwórcy
wystawią swoje artykuły w ramach Targu Rzemieślniczego

maj 2022

i Artystycznego „Ładna Wiosna”, gdzie na stoiskach będzie
można znaleźć unikatowe, ręcznie robione rzeczy, rzemieślnicze wyroby, przedmioty artystyczne i kolekcjonerskie. Na fascynatów uprawy roślin czekać będzie tradycyjny już festyn
ogrodniczy „Zielonym do Góry”.
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uroczyste przecięcie wstęgi w remizie osp
sobotę, 23 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie
strażnicy OSP w Puszczykowie. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Jan Grabkowski, Starosta Poznański, st. bryg. Jacek Michalak - Komendant Miejski PSP w Poznaniu, burmistrz
Andrzej Balcerek, Tomasz Potocki, przewodniczący Rady Miasta, Danuta Mankiewicz, dyrektor Biblioteki Miejskiej CAK
w Puszczykowie. W uroczystym apelu udział brali również
przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji, m.in. druhowie strażacy z OSP Pecna, OSP Nowinki, OSP Mosina i OSP
Poznań Głuszyna oraz rodziny i sympatycy pożarnictwa.
Po uroczystym przecięciu wstęgi, o. Marek Smyk - proboszcz parafii p.w. św. Józefa poświęcił nowy budynek. Po zakończeniu uroczystości odbyło się zwiedzanie strażnicy
i skromny poczęstunek.
Nowy budynek Ochotniczej Straży Pożarnej jest przystoso-

wany do obecnych potrzeb puszczykowskich druhów. Znajdują
się w nim między innymi: hala garażowa na specjalistyczne
wozy bojowe i wyposażenie, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze socjalne. Koszt całej inwestycji wyniósł 1.064.937 zł,
w tym 200.000 zł wyniosło dofinansowanie z Powiatu Poznańskiego.
Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie sięgają 1934 roku. Została ona rozwiązana w 1991 roku po powołaniu Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej przy Wielkopolskim Parku Narodowym. W 2001 r. doszło do jej reaktywacji i
w takim kształcie funkcjonuje ona do dziś.
W ubiegłym roku druchowie wyjeżdżali alarmowo do
95 zdarzeń, 69 stanowiły tzw. miejscowe zagrożenie, 20 pożary, a 6 alarmy fałszywe.

I

nauguracja Grand Prix Polski w Mölkky 2022 za nami!
W sobotę, 23 kwietnia, na boisku drużyny KP Las Puszczykowo, odbyła się 1. Runda Grand Prix Polski w Mölkky 2022.
Turniej został otwarty przez Burmistrza Miasta Puszczykowa
Andrzeja Balcerka w towarzystwie Radnej Powiatu Marzeny
Fiedler oraz radnych Miasta Puszczykowa.
W turnieju wzięło udział 96 graczy w Mölkky, którzy przyjechali do naszego miasta m.in. z Bojanowa, Bielska-Białej,
Chorzowa, Jeleniej Góry, Szczecina, Sztumu, Tczewa czy
z Warszawy. Gościliśmy też zawodników drużyny z Berlina.
Puszczykowski klub Puszczyki Mölkky reprezentowało aż
17 zawodników!
Uczestnicy 1. rundy Grand Prix Polski w Mölkky zostali
podzieleni na 16 grup po 6 zawodników w każdej grupie,
gdzie rozegrano mecze każdy z każdym (mecz i rewanż).
Łącznie w tej fazie rozegrano 240 meczy, na 32 boiskach
(każda grupa do dyspozycji miała po dwa boiska). Faza grupowa przebiegła bez większych niespodzianek. Po tej fazie
nastąpiła faza playoff gdzie, do półfinałów rozgrywano mecze do dwóch zwycięstw. Od półfinałów rozgrywano mecze
do trzech zwycięstw.

Zwycięzcą po zaciętych pojedynkach został Marcin Henkelman ( Zakręgleni Szczecin), drugie miejsce po dramatycznym finale zajął Jérémy Goardou (Berlin Rosengarten
Mölkky). W pojedynku o trzecie miejsce zwyciężył Miron
Skołuda (Puszczyki Mölkky Puszczykowo), który wygrał
z Łukaszem Jezierskim (Format Mölkky Sztum).
Dzięki świetnej postawie Mirona, 6 miejscu Zuzanny Bijaczewskiej i 9 miejscu Kryspina Berczyńskiego nasza Puszczykowska drużyna zajęła 1 miejsce w klasyfikacji drużynowej! Pokonując w tej klasyfikacji drużyny finalistów: 2 miejsce Zakręgleni Szczecin, 3 miejsce Berlin Rosengarten Mölkky.
W turnieju wręczono także statuetki dla najlepszych
w kategorii Junior: 1. Makary Piwiński (Jelonka SM Jelenia Góra), 2. Szymon Pyzikiewicz, 3. Amelia Derlatko
(oboje Timbers Bojanowo) oraz najlepszych Seniorów: 1.
Maria Michałowska (Puszczyki), 2. Ryszard Rychlewski,
3. Piotr Michałowski (Puszczyki).
Grand Prix Polski to cykl 6 turniejów, przed nami jeszcze
5 turniejów: Warszawa (14.05), Jelenia Góra (04.06), Tczew
(09.07), Bojanowo (06.08) i finał w Sztumie (03.09)!

SPORT
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rekordowe Grand Prix Polski w Mölkky 2022

warsztaty z rolowania

SPORT

Kwietniowy rodzinny rajd rowerowy

W

Na początku kwietnia po raz kolejny odbyły się w Sportotece cykliczne warsztaty z ROLOWANIA I STRETCHINGU, które prowadziła nasza instruktorka Agnieszka Gąsiorek. Rolowanie to metoda, która ma na celu rozluźnienie naszej powięzi, otaczającej nasze mięśnie i kości. Poprzez ruchy na
wałku rozbijamy nasze mięśnie powodując lepsze ukrwienie. Często ból w jakiejś okolicy może być spowodowany
właśnie zbyt mocno spiętą powięzią. Dzięki rolowaniu poprawiamy naszą mobliność oraz zakres ruchu, co przynosi
wiele korzyści zdrowotnych w codziennym życiu oraz na
treningu! Cieszymy się, że jest Was coraz więcej.
Kolejne warsztaty z Agnieszką planujemy jeszcze
w czerwcu. Śledźcie informacje na fb i stronie Sportoteki.
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dość zimną, choć słoneczną sobotę, jaką mieliśmy
2 kwietnia - zaprosiliśmy amatorów aktywnego wypoczynku na rodzinny, rajd rowerowy poprowadzony trasami
(około 20. km) rowerowymi Wielkopolskiego Parku Narodowego. W wyznaczonych punktach można było się ogrzać ciepłą
herbatą i wzmocnić zdrową przekąską. Zaś na mecie tradycyjnie paliło się ognisko, czekały kiełbaski i zupa. Stowarzyszenie
Miłośników Gier Planszowych „Kości” przygotowało dla uczestników stanowiska do gry w Mölkky. Dziękujemy Agnieszce,
Karinie i Sebastianowi za poprowadzenie rajdu, zaś uczestnikom dziękujemy za udział, świetną atmosferę i dobrą zabawę.

Joanna Hejnowicz/gł. specjalista ds. sportu
maj 2022

maj 2022
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Puszczykowo gospodarzem zawodów powiatowych

27

6. SP 1 Mosina
7. Katolicka Szkoła Podstawowa nr 6 w Luboniu
8. SP 1 Kórnik
9. SP 2 Plewiska
Podczas zawodów prowadzona była tez klasyfikacja indywidualna w poszczególnych dyscyplinach. Reprezentanci puszczykowskich szkół również zajęli medalowe miejsca. W rzucie
piłeczką palantową Liliana Rumieniecka ze Szkoły Podstawowej nr 1 zajęła I miejsce, zaś Zofia Klim ze Szkoły Podstawowej
nr 2 zajęła III miejsce. W skoku w dal na trzecim stopniu podium
stanęła Helena Szczepanek ze Szkoły Podstawowej nr 1. W klasyfikacji generalnej podsumowującej wszystkie trzy konkurencje Liliana Rumieniecka z SP1 zajęła III miejsce.
Wśród chłopców w rzucie piłeczką palantową w klasyfikacji
indywidualnej II miejsce zajął Igor Olszewski z “Jedynki”, zaś
III miejsce Karol Ryglewicz z “Dwójki”.
Wszyscy zawodnicy, którzy zdobyli medalowe miejsca
w klasyfikacji indywidualnej również wywalczyli prawo startu
w zawodach rejonowych.
Wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnych
szczeblach rywalizacji.

P

oczątek kwietnia to wielki sukces puszczykowskich badmintonistów na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Sianowie. Nasz klub i Województwo Wielkopolskie reprezentowało 6 zawodników: Jasiu Gawroński, Maks Duszczak,
Stefan Taratajcio, Agata Stojczyk, Olek Leciej i Tadziu Janaszek.
Podwójne złoto zdobyli: Olek Leciej w grze podwójnej
z Tadziem Janaszkiem i w mieszanej z Olgą Kosmowską PowerBad Gniezno. Tadziu dorzucił jeszcze złoty medal w singlu. Agata Stojczyk zdobyła srebrny medal w grze mieszanej w parze
z zawodnikiem Uks VolTrick Kępno - Szymonem Lewandowskim, a w grze podwójnej dziewcząt Agata zajęła 3 miejsce grając w parze z Olą Konieczną z UKS PowerBad Luboń.
Do ćwierćfinału doszedł Stefan Taratajcio w grze mieszanej z zawodniczką UKS PowerBad Luboń. Świetna gra naszych zawodników pozwoliła na zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji klubowej, co jest bardzo dużym osiągnięciem.
Natomiast w połowie kwietnia nasi zawodnicy uczestniczyli w dwóch turniejach, rozegranych tego samego weekendu.
Młodzicy pojechali do Sianowa na Grand Prix Młodzików, a seniorzy do Lipian. Agata Stojczyk i Tadziu Janaszek rywalizowali

w singlu i grze pojedynczej. Tadziu po wygraniu grupy trafił na
turniejową „jedynkę” z którą stoczył bardzo wyrównany trzysetowy pojedynek niestety zakończony porażką, ale gra była na
najwyższym poziomie i cieszy fakt, że Tadziu jako jedyny w całym turnieju urwał seta późniejszemu zwycięzcy z Beninca UKS
Feniks Kędzierzyn-Koźle. W mikście Tadziu zaszedł do ćwierćfinału. Agata po dobrej grze w mikście awansowała do fazy pucharowej.
Seniorzy walczyli w Lipianach w Ogólnopolskim Turnieju
Seniorów. Podwójne złoto zdobył jeden z naszych trenerów
Kuba Janaszek. W singlu kat. 35+ i w grze podwójnej w parze
z Pawłem Niewolińskim. Panowie w finale okazali się lepsi od
klubowych kolegów Mateusza Wilczka i Przemka Janaszka, którzy ostatecznie zdobyli srebrny medal. Przemek dorzucił jeszcze srebro w kat. 40+ w singlu. W kategorii 30+ złoto trafiło do
Zbigniewa Zimnego, a srebro do Maksa Nowaka z PTS-u. Nasi
seniorzy po raz kolejny potwierdzili, że są mocni, co optymistycznie pozwala patrzeć na zbliżające się Mistrzostwa Polski
w Cetniewie.
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Joanna Hejnowicz/gł. specjalista ds. sportu
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kwietnia br. na orliku lekkoatletycznym przy hali widowiskowo-sportowej odbył się finał powiatu poznańskiego w trójboju lekkoatletycznym. Do zawodów zgłosiło się
16 drużyn, w tym 7 drużyn dziewcząt i 9 drużyn chłopców. Zawody były sędziowane przez 9 sędziów PZLA. Dzieci startowały w trzech konkurencjach: biegu na 60 m, rzucie piłeczką palantową oraz w skoku w dal. Puszczykowskie szkoły odniosły
w zawodach swoje sukcesy, ponieważ trzy drużyny z Puszczykowa awansowały do zawodów rejonowych.
Klasyfikacja końcowa wśród dziewcząt:
1. SP 2 Plewiska
2. SP 1 Puszczykowo
3. Katolicka Szkoła Podstawowa nr 6 w Luboniu
4. SP 2 Puszczykowo
5. SP1 Kórnik
6. SP Lusowo
7. SP 2 Mosina
Klasyfikacja końcowa wśród chłopców:
1. SP 2 Kórnik
2. ZS Krosno
3. SP 1 Puszczykowo
4. SP Lusowo
5. SP 2 Puszczykowo

worek medali Puszczykowskich badmintonistów

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w Sianowie

SPORTOTEKA MIKST CUP

W

Turniej tenisowy Sportoteka Cup VI

W

niedzielę, 27 marca odbył się pierwszy w tym roku turniej
dziecięcy Sportoteka Cup. W turnieju uczestniczyło
60 chętnych, którzy swoim bojowym nastawieniem i zaangażowaniem pokazali prawdziwego ducha rywalizacji!
Turniej odbył się w 5 kategoriach:
Kategoria niebieska
I MIEJSCE: Natasza Papież
Kategoria czerwona
I MIEJSCE: Aleksander Błażkiewicz
Kategoria pomarańczowa
I MIEJSCE: Patryk Żurek
Kategoria zielona
I MIEJSCE: Franek Szafarkiewicz
Kategoria żółta
I MIEJSCE: Anna Holovash
Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowy medal i dyplom,
a zwycięzcy medale oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim ucze-
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stnikom turnieju gratulujemy i dziękujemy za udział!
Turniej odbył się dzięki wsparciu Miasta Puszczykowa.

Sportoteka
maj 2022

sobotę, 2 kwietnia zakończyliśmy ostatni turniej z cyklu
SPORTOTEKA MIKST CUP. Po zaciętych bojach pierwsze
miejsca w grupach zdobyli:
Żaneta Łukasiewicz i Darek Rutkowski
Edyta Tyrcz i Sebastian Siwy
Lidia Ostrowska i Sebastian Gałązka
Natomiast 24 kwietnia rozegraliśmy turniej mikstowy MASTERS. W rywalizacji wzięło udział 8 najlepszych par z całego
cyklu turniejów rozgrywanych od jesieni zeszłego roku. W fazie
grupowej brali udział: Edyta Tyrcz i Sebastian Siwy, Lidia
Ostrowska i Sebastian Gałązka, Anna Leśnikowska i Sebastian
Rak, Iwona Osses i Piotr Kasperski , Żaneta Łukasiewicz i Darek
Rutkowski, Jola Michalska i Jacek Chiroń, Renata Plesińska
i Leszek Burlaga oraz Olesja Szpak i Robert Tataruk. Po zaciętych pojedynkach trzecie miejsce zajęła para Olesja Szpak
i Robert Tataruk. W finale para Iwona Osses i Piotr Kasperski broniąc dwie piłki meczowe, zwyciężyła z faworytami turnieju Anią Leśnikowską i Sebastianem Rakiem.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom całego cyklu naszych
turniejów mikstowych (było ich prawie 90.) za wspaniałą atmosferę i sportowe emocje, których nie brakowało na żadnym
z turniejów.

maj 2022

Wielkie podziękowania dla naszego głównego sponsora
Dariusza Krupy, właściciela Carrera Cars Team za ufundowanie
nagród dla naszych uczestników o wartości 20.000 złotych !!!
Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom
i zapraszamy na letnią edycję SPORTOTEKA MIKST CUP.
Wszystkim uczestnikom naszego cyklu turniejów mikstowych serdecznie dziękujemy.

Sportoteka
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PUSZCZYKOWO
29.05.2022

BIEG Z PRZESZKODAMI DLA DZIECI W WIEKU 413 LAT
ZAPISZ DZIECKO JUŻ DZIŚ NA WWW.PUSZCZYKOWO.PL

