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ZGONY
1925 04.05 Krystyna Pawlak  2007.05.06
1924.10 17 Wojciech Janusz Wieczorkiewicz  2007.05.19
1932.12.21 Józefa Wojtkowiak  2007.05.21
1925.07.26 Bożena Wilczak  2007.05.22
1938.06.09 Jadwiga Krukowska  2007.05.23

Uwaga  kajakarze
17 czerwca 2007 (niedziela)  

w ramach Dni Puszczykowa zorga-
nizowany zostanie na Warcie spływ 
kajakowy .

Wszystkich chętnych serdecznie  
zapraszamy i informujemy, że ist-
nieje możliwość wypożyczenia kaja-

ków (przewidywany koszt łącznie z transportem ok.  
100,00 złotych). Osoby posiadające własne kajaki 
proszone są również o potwierdzenia udziału.

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji 
udziela organizator wieloletnich wypraw kajakowych

 Piotr Guziałek.
tel. 0501 078 728 – zgłoszenie sms-em  

lub e-mail: guzzip1@o2.pl
Więcej szczegółowych informacji na stronie  

www.ptspuszczykowo.pl  Komandor BZW

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Podziękowanie
Z całego serca dziękuję Pani, która w dniu 9.05.2007 

roku znalazła mój portfel i najsumienniej (z całą jego za-
wartością) oddała na posterunku Policji w Puszczykowie.

Dzięki jej wysoce obywatelskiej postawie uniknę-
łam wielu problemów.

Wyrażam Pani głęboki szacunek. Zofia Arnd – Georgiew 

Zaproszenie na piknik
Rada Rodziców, nauczyciele i uczniowie Szkoły Pod-

stawowej nr 1 serdecznie zapraszają na VIII Rodzinny 
Piknik Jedynki – „W zgodzie z naturą”, który odbędzie 
się w niedzielę 3 czerwca 2007 r. na boisku szkol-
nym. Początek imprezy o 13:00.

Zapewniamy dobrą zabawę i smaczne jedzenie. 

Jaka to ulica?
W związki z licznymi wnioskami zgłaszanymi do 

Urzędu Miejskiego odnośnie braku tabliczek z nazwa-
mi ulic, władze miasta przeprowadzają sukcesywną 
inwentaryzację tablic. Strażnicy Miejscy kontrolują stan 
tablic, niemniej zachęcamy mieszkańców do zgłaszania 
w Urzędzie Miejskim (nr tel. 061 133 225) ulic, na któ-
rych nie ma odpowiedniego oznakowania. 

„Ocalić od zapomnienia”
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej od 

wielu lat zabiega o upamiętnienie Polskiego Państwa 
Podziemnego – fenomenu na skale światową,  który 
mimo licznych prześladowań w okresie stalinowskim i 
późniejszych latach, nie został zapomniany. 

Wyrazem pamięci o tamtych wydarzeniach będzie 
Pomnik, wybudowany dzięki ofiarności Wielkopolan. 
Ma on symbolizować dramatyzm, śmierć i rozpacz, 
ale jednocześnie pamięć o bohaterskich czynach. 
Wszystkich zainteresowanych złożeniem „cegiełki” na 
ten cel informujemy, że blankiety znajdują się w Urzę-
dzie Miejskim oraz w Puszczykowskich Kościołach. 

KOMITET BUDOWY POMNIKA POLSKIEGO PAŃSTWA 
PODZIEMNEGO, Konto bankowe: 05 1020 4027 0000 
1902 0300 2243 „Budowa Pomnika” 

Mundurki dla uczniów
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1w Pusz-

czykowie informuje firmy krawieckie z okolicy, o moż-
liwości składania ofert na uszycie mundurka szkolne-
go w liczbie – około 300 sztuk, w cenie jednostkowej 
– do 35,00 zł. Wszelkie informacje zamieszczone są 
stronie: www. jedynka.neostrada.pl 

Praca  zamiast wojska 
Od września 2007 w Domu Pomocy Maltańskiej  

przy ul. Dworcowej 16 w Puszczykowie będzie mógł 
pełnić wojskową służbę zastępczą kolejny młody 
człowiek – na stanowisku pracownika gospodarcze-
go i pomocy wychowawcy, (nie są wymagane żadne 
kwalifikacje). Zapraszamy wszystkie osoby pragną-
ce zdobyć zupełnie nowe doświadczenia, pracować 
w gronie ciekawych, sympatycznych osób. Szczegó-
łowe informacje dotyczące służby zastępczej uzyskać 
można dzwoniąc pod numer: 061 819 44 46, lub 
drogą internetową: maltadom@wp.pl 

Telefony alarmowe
Telefon dyżurny Straży Miejskiej

 0692 430 098
 Policja w Puszczykowie

Komisariat  061 8133 193
Sytuacje wymagające natychmiastowej interwencji 

0 602 430 098 


