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Podziękowania
Serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom oraz współorganizatorom, którzy 

włączyli się w przygotowanie imprezy „Muzyka na Zakolu”. Szczególne słowa 
podziękowania kieruję do Pana Piotra Horbulewicza głównego pomysłodawcy 
imprezy. Podziękowania należą się również Ochotniczej Straży Pożarnej w Mo-
sinie, Policji z Puszczykowa, Straży Miejskiej, Dyrektorowi Ośrodka Kultury, pra-
cownikom Urzędu Miasta oraz wszystkim, którzy czynnie włączyli się w przygo-
towania do imprezy i czuwali nad jej przebiegiem.  Burmistrz Miasta

Spotkanie z kulturą ormiańską
W poniedziałek,10 września w ogrodzie Muzeum-Pracowni Literackiej Arka-

dego Fiedlera w Puszczykowie odbyło się kolejne spotkanie z kulturą. Tym razem 
dzieci z puszczykowskich i poznańskich szkół miały okazję poznać bliżej kulturę 
ormiańską.

Goście z Armenii, na stałe mieszkający w Polsce, opowiedzieli o historii, po-
łożeniu i języku swojego kraju. Tancerka ubrana w narodowy strój ormiański za-
prosiła młodzież do wspólnej zabawy (m.in. tańca zwanego „jerek”) w rytmach 
muzyki z Armenii. Na koniec uczestnicy spotkania mogli posmakować tradycyj-
nych ormiańskich potraw, np. kebabu i szaszłyków. Mimo kapryśnej, deszczowej 
aury młodzież bawiła się znakomicie, poznając kulturę odległego, położonego na 
Zakaukaziu państwa.  (o.-agb)

Puszczykowska Jesień Kulturalna
Dnia 20 września w Salonie Artystycznym (Pałac Ślubów – ul. Podleśna 17)
odbyła się inauguracja nowego przedsięwzięcia kulturalnego w naszym mie-

ście – Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej. Uroczystość uświetnił koncert wybitnej 
śpiewaczki operowej pani Krystyny Kujawińskiej mieszkanki naszego miasta.

Obszerną relację z koncertu zamieścimy w październikowym numerze Echu 
Puszczykowa.

W ramach Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej dnia 27.09.2007 o godzinie 
18.00 zapraszamy na spotkanie z poetką Panią Krystyną Miłobędzką.

Natomiast w październikowe czwartki proponujemy Państwu: wystawę gobe-
linów Pani Marii Gostylli- Pachuckiej, koncert kwartetu „Tutti e solo” oraz przed-
stawienie w reżyserii Pani Katarzyny Golaszanki „Nie obrażam się na Boga” na 
podstawie wierszy Emilii Waśniowskiej.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostaną na plakatach. Już dziś serdecz-
nie Państwa zapraszamy.  Magdalena Płachta

Zawody sprawnościowe

Europejskie Dni Dziedzictwa
W dniach 9-16 września 2007 

roku w Podkowie Leśnej odbyła się 
konferencja i warsztaty pt. Dom, 
Ogród, Miasto – Styl Życia na XXI 
wiek, w których udział wzięły Radna 
Ewelina Marcinkowska i pracownik 
urzędu inspektor ds. Ochrony Śro-
dowiska Janina Kozeńska.

Twórcy Programu Otwarte Ogro-
dy zdecydowali w swoich działa-
niach położyć szczególny nacisk na 
zagadnienia związane ze zrówno-
ważonym rozwojem a idee ekologii 
i zrównoważonego rozwoju uwa-
żają za podstawę stylu życia i dzia-
łań istot myślących w XXI wieku.

Gospodarze opowiedzieli hi-
storie swoich domów i ogrodów 
a lokalni artyści zorganizowali ka-
meralne koncerty i wystawy a także 
zaprosili gości na wycieczki tema-
tyczne. Przyglądaliśmy się wszyst-
kiemu z uwagą. O pomysłach 
godnych przeniesienia na puszczy-
kowski grunt będziemy nieraz jesz-
cze dyskutować.

Zaproszenie Puszczykowa – mia-
sta ogrodu na konferencję, która 
odbyła się w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa Kulturowego za-
początkowało współpracę naszego 
miasta z Podkową Leśną.  Janina 
Kozeńska

15. września br. na terenie Stadionu Miejskiego w Pobiedziskach od-
były się Powiatowe Zawody Sprawnościowe Drużyn Ratownictwa Ogól-
nego Obrony Cywilnej o puchar Starosty Poznańskiego. Organizatorem 
zawodów był Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowe-
go Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Pobiedziska. Celem zawodów było sprawdzenie wyszkolenia i przygoto-
wania organizacyjnego formacji obrony cywilnej do prowadzenia akcji 
ratunkowych w warunkach szczególnych w razie ich wystąpienia oraz 
popularyzacja humanitarnych idei obrony cywilnej wśród społeczeństwa. 
W ramach zawodów drużyny brały udział m.in. w takich konkurencjach 
jak: gaszenie pożaru, budowanie zapory z worków, pokonywanie odcin-
ka terenu w odzieży ochronnej, ratowanie tonącego, odgruzowywanie 
poszkodowanych czy udzielanie pierwszej pomocy medycznej poszkodo-
wanym. Z siedemnastu gmin powiatu poznańskiego, do zawodów zo-
stało zgłoszonych 13 drużyn. Nasza reprezentacja w składzie: Krzysztof 
Tomczak (komendant), Piotr Bernaciak, Michał Mulczyński, Karol Jaku-
bowicz, Jacek Stachowiak i Krystian Frąckowiak zajęła wysokie 4. miej-
sce. Biorąc pod uwagę, że na terenie Puszczykowa nie funkcjonuje żadna 
jednostka straży pożarnej, należy uznać to za wyjątkowy sukces. W tym 
roku byliśmy o krok od podium, a że apetyt rośnie w miarę jedzenia, 
w przyszłym roku liczymy na miejsce medalowe.  Jacek Nowak


