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Marzec i kwiecień, dla uczestników Domu Pomocy Mal-
tańskiej w Puszczykowie, są miesiącami wytężonej pracy. 
A powodów jest kilka...

Najważniejszym był V Regionalny Mityng w Dwuboju 
i Trójboju Siłowym Olimpiad Specjalnych, który odbył 
się 6 marca 2007 r. w Wolsztynie.

Dwubój siłowy to dyscyplina, któ-
rej przyszli zawodnicy poświecili 

kilka ostatnich tygodni. Co-
dzienne treningi w podno-
szeniu ciężarów i nieustanne 
doskonalenie techniki pod 
czujnym okiem Lidii Łubiń-
skiej i Pawła Wilaszka, to wy-

siłek włożony w osiągnięcie jak 
najlepszych wyników podczas  

V Regionalnego Mityngu.
Puszczykowscy „Maltańczycy”: Hanna Siąkowska 

i Mateusz Rosiński odnieśli sukces. Hanna wywalczyła 
brązowy medal i z dumą stanęła na olimpijskim po-
dium, Mateusz zajął czwarte miejsce.

6 marca w Domu Bretanii w Poznaniu, zainauguro-
wano działalność Ośrodków Pomocy, które powstały 
w ramach projektu „Otwarte Serca – Centra Doradcze”.

12 i 15 marca, w ramach rekolekcji wielkopostnych 
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie 
oraz szkoły podstawowej i gimnazjum, odbyli w Domu 
„Maltańczyków” szczególną lekcję historii. Młodzież za-
poznała się z początkami Zakonu Kawalerów Maltań-
skich, z obecną działalnością Fundacji Polskich Kawalerów 
Maltańskich, a także ze specyfiką Domu w Puszczykowie. 
Jej celem było zachęcenie młodzieży do podjęcia aktyw-
nej współpracy, zarówno na co dzień – po lekcjach, jak 
i przy organizacji zawodów sportowych, Wystaw Twór-
czości Osób Niepełnosprawnych i Spotkań Wigilijnych. 
Pomoc młodych wolontariuszy, wrażliwych na potrzeby 
osób niepełnosprawnych jest bezcenna….

Od 26 marca w Starostwie Powiatowym można 
będzie oglądać wystawę prac, tematyką nawiązują-
cych do Świąt Wielkiej Nocy i właśnie przybyłej wiosny.  
Nie zabraknie wiec barwnych pisanek, wiosennych 
kwiatów i cyklu okolicznościowych kart.

Trwają przygotowania do kolejnej Prezentacji Twór-
czości Osób Niepełnosprawnych, zatytułowanej „Za 
siedmioma górami”. Uroczyste otwarcie oraz rozstrzy-
gnięcie dwóch konkursów plastycznych i konkursu li-
terackiego nastąpi 26 maja w Sali Parafialnej im. Jana 
Pawła II w Puszczykowie.

Przypominamy Państwu, iż Fundacja, która pro-
wadzi nasz Dom posiada status organizacji pożytku 
publicznego, można więc przekazać dla nas 1% po-
datku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu (061) 819 44 46, lub pisząc na adres: 
maltadom@wp.pl

Druki wpłat są dostępne na naszej stronie interne-
towej: www.maltadom.fc.pl

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy! 
Małgorzata Kaczmarek- Łuczka

Wiosna u „Maltańczyków”
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE KULTURA

Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta
20 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw 

Społecznych, na którym analizowano problemy doty-
czące osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.

Na zaproszenie przewodniczącej komisji Urszuli Ru-
dzińskiej, w spotkaniu uczestniczyli: Elżbieta Bijaczewska 
– dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnej, 
Karol Majewski – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz lekarze rodzinni z Puszczykowa: dr Ma-
ria Hoffman – Cybulska i dr Andrzej Laskowski.

Komisja zapoznała się z różnymi formami pomo-
cy, z których mogą korzystać niepełnosprawni i bez-
robotni mieszkańcy Puszczykowa oraz z prowadzoną 
przez PCPR, akcją poszukiwania rodzin zastępczych.

W kwietniowym wydaniu Echa Puszczykowa ukaże 
się informacja o zakresie możliwych świadczeń, tak ze 
strony miejskiego jak i powiatowego Centrum Pomocy.

Lekarze rodzinni zasygnalizowali problemy wynika-
jące z udzielania pomocy chorym, ale nie ubezpieczo-
nym. W przypadku spełniania kryteriów dochodowych 
osoby te, do 30 dni, mogą być leczone na koszt gminy, 
ale najlepszym rozwiązaniem dla bezrobotnych, lecz 
nie mających uprawnień do otrzymywania zasiłku, jest 
rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy i uzyskania 
prawa do świadczeń zdrowotnych.  (o.-md)


