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Samorząd Województwa Wielkopolskiego finansuje 
w 2007 roku w ramach programów profilaktycznych, 
badania PSA – profilaktyka raka gruczołu krokowego, 
oraz badania na obecność krwi utajonej- profilaktyka 
nowotworu jelita grubego i odbytnicy.

Badania te wykonywane będą przez Ośrodek Profi-
laktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.

 7 sierpnia 2007 r. o godz.16:00 w sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Puszczykowie, przy 
ul. Wysokiej 1, odbędzie się spotkanie edukacyjne, 
podczas którego zainteresowanym uczestnikom (ko-
bietom i mężczyznom), którzy ukończyli 45 lat, roz-
dane zostaną specjalne probówki do przygotowania 
materiału do badań na obecność krwi utajonej w kale 
(profilaktyka raka jelita grubego).

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe zaprasza 
w terminach 09-20.07.2007 oraz 13-24.08.2007 na 
Wakacyjne Kursy Tenisowe

Zajęcia odbywać się będą na kortach ziemnych przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w godzinach:

08:30-11:30 Szkoła Podstawowa 
16:00-18:00 Gimnazjum
Rodzice nie ponoszą żadnej odpłatności za zajęcia, 

zobowiązani są jednak do zapewnienia swoim dzie-

Drodzy mieszkańcy. W tym roku świętujemy  
45 urodziny miasta, za 5 lat będzie to okrągła rocz-
nica 50-lecia nadania Puszczykowu praw miejskich. 
To zobowiązuje. Będziemy chcieli, by do tego cza-
su miasto było naprawdę reprezentacyjne. Dlatego 
ogłaszam konkurs na rysunkową wizję centrum Pusz-
czykowa w pasie od ul Wysokiej do ul. Podleśnej ograniczo-
nym ulicami Posadzego, Kościelną, Podgórną i Słoneczną. 
Częściowo zagospodarowane już tereny nie satysfakcjonują. 
Teren boisk przy szkole podstawowej nr 1 mógłby być ład-
niejszy, lepiej wykorzystany. Teran MOSIR-u od lat straszy 
zdewastowanym budynkiem hotelu Puszczyk i coraz bar-
dziej zaniedbanym otoczeniem stadionu. Niektórzy chcie-
liby tam widzieć tylko obiekty sportowe, innym marzy się 
park zdrojowy z miejscami wypoczynku dla matek z dzieć-
mi, osób starszych: placem zabaw, stawkiem, fontannami, 

klombami kwiatów. Jeszcze inni pragną by powstało tam 
centrum edukacyjno-kulturalne, hotel, restauracja. 

W konkursie o nagrodę burmistrza (1000 zł) mogą 
brać udział wszyscy. Dzieci i dorośli, profesjonaliści (plasty-
cy, architekci, urbaniści) i amatorzy, wszyscy którzy mają 
pomysł na Puszczykowo, którym zależy, by miasto było 
coraz ładniejsze i jak najbardziej funkcjonalne. Konkurs ten 
traktujemy jako zabawę ale  Państwa pomysły posłużą ar-
chitektom z poznańskiego oddziału  Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich do sformułowania założeń do prawdziwe-
go konkursu na koncepcję estetycznego i funkcjonalnego 
wykorzystania przestrzeni w tej części miasta. 

Prace na konkurs można nadsyłać do końca 
lipca oprócz głównej nagordy przewidziano rów-
nież wyróżnienia. Dodatkowe informacje na temat za-
łożeń do konkursu można uzyskać w Urzędzie miasta 
oraz na stronie internetowej www.puszczykowo.pl 

Konkurs dla wizjonerów Puszczykowa 

Bezpłatne badania profilaktyczne 
11 sierpnia 2007 od godz. 9:00 w Przychodni Zdro-

wia Salus w Puszczykowie, ul. Poznańska 36, pobiera-
na będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach 
profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego (pro-
staty). W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni, od  
40 roku życia (rozpoczęcia). Nie trzeba być na czczo.

Laborantka pobierająca krew na PSA będzie rów-
nież odbierała probówki z kałem.

Zapisy na ww. badania przyjmowane będą w re-
jestracji Przychodni Zdrowia Salus w Puszczyko-
wie ul. Poznańska 36, telefonicznie pod nr telefonu  
061 8133-203, w dniach od 2 lipca do 2 sierpnia 
2007 roku do wyczerpania limitu (50 badań PSA i 100 
badań na krew utajoną).

Na wszystkie badania proszę zabrać dowód osobi-
sty.  Janina Kozeńska

ciom bezpiecznego dotarcia na treningi i powrotu z kor-
tów do domu. Organizatorzy proszą, by dzieci wyposażone 
były w odpowiednie obuwie do gry w tenisa oraz zabierały 
na korty w czasie upałów napoje i czapeczki na głowę.
Dzieci nie posiadające własnego sprzętu otrzymają na 
czas kursu rakiety do grania.
Zapisy: telefoniczne pod nr: 600 487 486 lub w dniu 
rozpoczęcia każdego kursu, czyli 09 lipca i 13 sierpnia.
Na koniec każdego kursu przeprowadzony zostanie 
Turniej Tenisowy.
Organizatorzy przewidują dla wszystkich uczestników 
kursu miłe upominki, a dla zwycięzców medale, pu-
chary i atrakcyjne nagrody.
Turnieje są wyłącznie dla uczestników kursu.

W razie niepogody  w świetlicy szkolnej odbywać się 
będą zajęcia teoretyczne i odtworzenia tenisowych meczów. 
 Dariusz Marek Preisler

Wakacyjne kursy tenisowe


