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RADA MIASTA PROMOCJA ZDROWIA

Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Poznaniu 
zorganizował dla uczniów klas V 
konkurs, mający na celu krzewie-
nie zdrowego trybu życia i pro-
wadzenie edukacji antynikotyno-
wej w środowisku szkolnym.

Marcelina Lewandowska, 
uczennica klasy V b, Szkoły Pod-

Palić nie palić? – oto jest pytanie

Obóz dla dzieci i młodzieży w Sierakowie, w kalen-
darzu letnich imprez Miasta Puszczykowa ma swoją 
długoletnią, dobrą tradycję. Będzie ona kontynuowa-
na także w tym roku:

od 25 czerwca do 9 lipca 2007 roku, za po-
średnictwem UKS w Puszczykowie, zapraszamy dzieci 

Obóz w Sierakowie
i młodzież utalentowaną sportowo do udziału w obo-
zie sportowym nad urokliwym jeziorem sierakowskim.

Odpłatność za obóz wyniesie około 450 zł.
Rekrutację prowadzić będą dyrektorzy szkół. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Do Urzędu Miasta Puszczykowa ponad miesiąc temu 
wpłynęło pismo o przyjęcie, w sobotę 26 maja rano, 
grupy piechurów z Krotoszyna, którzy zamierzają w cią-
gu doby przebyć na własnych nogach dystans 100 km.

Pismo trafiło do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
Rady Miasta i dalej do Gimnazjum nr 2 w Puszczy-
kowie. Informowano w nim, że podobny przemarsz 
odbywa się już po raz czwarty, że patronuje mu Radio 
Merkury i że jego celem jest poznanie województwa 
wielkopolskiego. Pokonanie stukilometrowej trasy jest 
także okazją dla młodych ludzi, do sprawdzenia sie-
bie, poznania własnych sił i wytrzymałości.

Młodzież, w liczbie 98 osób, wyruszyła z Krotoszy-
na o godzinie 8:15, 25 maja w piątek.

Maszerowała cały dzień i noc, przybywając do 
Puszczykowa następnego dnia, równo dobę po star-
cie. Tych, którzy przeszli na własnych nogach dystans 
100 km było 11. Ci, którzy po drodze nie wytrzymali, 
dojechali autobusem.

Na młodych krotoszynian czekała 40 osobowa 
grupa puszczykowskich gimnazjalistów, którzy przy 
pomocy pani dyrektor i nauczycieli gimnazjum nr 2, 
zapewnili piękną oprawę przywitania. Przygotowa-
li między innymi powitalny baner oraz własne ulotki 
i prezentację multimedialną Puszczykowa. Gościny 
udzieliła parafia św. Józefa, poczęstunek sfinansował 
Urząd Miejski, a o jego organizację; zupę, pieczywo, 
kawę, wodę do picia i naczynia, zadbały trzy panie rad-
ne: Danuta Janc, Róża Grześkowiak i Ewa Pietrzak.

Na koniec pani burmistrz obdarowała młodzież li-
zakami z herbem miasta.

Setka na dobę

stawowej Nr 1 w Puszczykowie, zdobyła wyróżnienie 
w etapie powiatowym i jej praca przeszła do etapu 
wojewódzkiego.

Ogłoszenie wyników nastąpiło 17 maja b.r. 
w Multikinie w Poznaniu. Poprzedziła je projekcja fil-
mu „Powrót do przyszłości”, który był nagrodą dla 
wszystkich finalistów. Laureatom i Marcelinie ser-
decznie gratulujemy! 

Gorąca atmosfera przyjęcia spodobała się gościom 
z Krotoszyna tak bardzo, że zaproponowali w przy-
szłym roku wspólny, 100. km rajd wokół Wielkopol-
skiego Parku Narodowego. Mimo, że bardzo zmęcze-
ni, młodzi krotoszynianie przed wyjazdem do domu 
odwiedzili jeszcze Muzeum, Pracownię Literacką im. 
Arkadego Fiedlera.  (o.-ib)


