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WYDARZENIA KULTURA

07.07. w Ośrodku Cechu Rzemiosł Budowlanych 
w Puszczykowie obchodzono „Dzień Budowlańca”. Jak 
co roku, na spotkanie przybyli przedstawiciele zawodów 
związanych z budownictwem, m.in. murarze, dekarze 
i cieśle. Tradycją tych spotkań stało się składanie kwiatów 
pod pomnikiem Jana Kilińskiego.

„Budowlańców”, w dniu ich święta odwiedziła bur-
mistrz Puszczykowa Małgorzata Ornoch-Tabędzka, a ho-
norowymi gośćmi byli: minister budownictwa Andrzej 
Aumiller i poseł na Sejm RP Arkady Radosław Fiedler.

Podczas spotkania rozpatrywano możliwość przy-
gotowania przez miasto i cech wspólnego projektu 
szkoleniowego, na temat wskrzeszenia ginących za-
wodów w budownictwie. Projekt byłby finansowany 
ze środków unijnych i pozwoliłby m.in. na moderni-
zację ośrodka, w którym obecnie znajduje się hotel  
„La Paloma”.  (o.-ks)

Dzień Budowlańca

29 czerwca Atrium 
miało zaszczyt gościć pa-
nią Katarzynę Dowbor, 
która swoją obecnością 
uświetniła pokaz no-
wego Forda Mondeo.  
22. czarne limuzyny za-
pełniły parking, a 80. za-
proszonych gości uczest-
niczyło w prezentacji 

multimedialnej, prowadzonej przez panią Katarzynę 
oraz aktora Piotra Plewę.

Inwazja czarnych Mondeo na Puszczykowo

23 lipca w Muzeum-
Pracowni Literackiej Ar-
kadego Fiedlera, została 
otwarta wystawa foto-
grafii Elżbiety Dzikowskiej 
„Uśmiech świata”. Autor-
ka znana jest m.in. z pro-
gramu „Pieprz i wanilia”, 

który prowadziła wraz z Tonym Halikiem. Jest też laureatką 
nagrody im. Arkadego Fiedlera „Bursztynowy Motyl”, którą 
otrzymała za II tom cyklu „Groch i kapusta, czyli podróżuj 
po Polsce”. 

Wystawę zdjęć w Puszczykowskim muzeum najlepiej ilu-
struje jej tytuł, gdyż jest to zbiór około 150 zdjęć uśmiech-
niętych ludzkich twarzy z wszystkich zakątków świata. Nie 
zawsze są to twarze urodziwe, ale wszystkie są roześmiane 
i pogodne a przez to piękne. Jak zapewniają organizatorzy, 
wystawa będzie czynna do końca października.  (o.-ks)

Uśmiech świata…

Po pokazie, uczestnicy podzieleni na dwie grupy, udali się 
na jazdy testowe! Organizatorzy zadbali o książeczki ze szcze-
gółowymi opisami trasy, nie różniące się od tych, jakimi posłu-
gują się kierowcy rajdowi. Trasa miała swój początek i koniec 
na parkingu Atrium, a wiodła m.in. przez Mosinę, Krosinko 
i Dymaczewo, oraz Rogaczewo, Grzybno i Konstantynowo.

Podczas całej imprezy uczestnicy mieli okazję de-
lektować się specjałami naszej kuchni.

Wszyscy wyjechali zadowoleni i jesteśmy pewni, iż oprócz 
zwiększonego zainteresowania kupnem nowych samocho-
dów, zapamiętają także nasze urokliwe Puszczykowo i zechcą 
tu powrócić (w nowych Mondeo).  Agnieszka Garstkowiak

Elżbieta Dzikowska w towarzystwie wiceburmistrz Puszczykowa 
Anny Gonet.
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