
ECHO PUSZCZYKOWA1� KWIECIEŃ 2007

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE POMOC SPOŁECZNA

Maltańczycy – z wiosną do starostwa

W kwietniu, na I piętrze Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu zorganizowano wystawę „Wiosna, wio-
sna ach to ty…..”. Słowa utworu Marka Grechuty 
doskonale oddają klimat prezentowanych prac oraz 
nastroje, jakie ogarnęły uczestników Domu Pomocy 
Maltańskiej w Puszczykowie podczas ich tworzenia.

Tęsknota za zielenią wiosennej trawy, żółtym kolo-
rem kwitnącej właśnie forsycji, a także czerwienią wiel-
kanocnej pisanki, stała się inspiracją do malowania, 
szkicowania oraz układania świątecznych stroików.

Wystawa składa się z prac eksponowanych w ra-
mach, cyklu kart wielkanocnych i imieninowych oraz 
kilkunastu form przestrzennych.

4 kwietnia 2007 odbyło się spotkanie z osobami, 
które mogą uczestniczyć w programie prac społecznie 
użytecznych w Puszczykowie w 2007 roku. Program 
ten realizowany jest wspólnie z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Poznaniu, finansującym 60% kosztów jego 
realizacji. Urząd wyznaczył też naszemu miastu limit 
1200 godzin.

Do tegorocznego programu zgłosiło się 11 osób. 
Zgodnie z ustawą, do prac społecznie użytecznych 
przystąpić mogą osoby długotrwale bezrobotne, któ-
rym nie przysługuje już zasiłek dla bezrobotnych.

Osoby te wykonywać będą prace porządkowe na 
terenie miasta, przede wszystkim w rejonach MOSiR-
u, Cmentarzy, Zakola Warty i ulicy Nadwarciańskiej. 
Prace potrwają do października 2007 roku.  (o.-ag)

Prace społecznie użyteczne

„W kroplach deszczu”, „Tryptyk niebieski”, „Ko-
lumny kwiatów”, „Za oknem… święta” oraz „Wio-
senne przebudzenie” to prace, które, jak podkreślają 
pracownicy urzędu, urozmaicają sprawowanie co-
dziennych obowiązków, a także cieszą się dużym za-
interesowaniem wśród mieszkańców odwiedzających 
Starostwo.

2.kwietnia nasi uczestnicy: Magdalena Zgoła, Emi-
lia Kucharczyk, Maria Wawrzyniak, Taida Mendelska, 
Hanna Siąkowska, Mateusz Rosiński, Łukasz Młyńczak 
i Przemysław Kempiński, zaproszeni zostali do odwie-
dzenia wystawy. Spotkanie z przedstawicielami staro-
sty poznańskiego, możliwość opowiedzenia o „tajni-
kach” powstawania każdej z prac i przede wszystkim 

liczne słowa uznania, kierowane pod adresem naszych 
twórców, zmobilizowały ich do jeszcze bardziej wytę-
żonej pracy...

Dodatkowe informacje o Domu Pomocy Maltań-
skiej można uzyskać dzwoniąc pod numer (061) 819 
44 46, lub pisząc na adres: maltadom@wp.pl 
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