
ECHO PUSZCZYKOWA12 WRZESIEŃ 2007

20 września na 
terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Pusz-
czykowie odbyły 
się Zawody Spor-
towe Maltastrong. 

AKTUALNOŚCI SPORT

3 września był uroczystym dniem we wszystkich 
puszczykowskich szkołach. Inauguracja roku szkolnego 
2007/2008 odbyła się w atmosferze przejęcia przede 
wszystkim dla tych uczniów, którzy rozpoczynają swoje 
zmagania z nauką. Pierwszy dzwonek zabrzmiał rów-
nież dla nowej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pani 
Izabeli Bajbak i dla nowego dyrektora Gimnazjum nr 
2 pana Krzysztofa Narożnego, którzy odebrali życze-
nia uśmiechu, sukcesów, pociechy z uczniów i dobrej 
współpracy z gronem pedagogicznym, pracownikami 
szkoły, rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Dzień rozpoczęcia roku szkolnego był też okazją do przypo-
mnienia o ważnych wydarzeniach historycznych – 68 rocznicy 

Rozpoczęcie roku szkolnego
wybuch II Wojny Światowej i wydarzeniach sierpniowych. 

Najwięcej emocji wśród uczniów budził jednak 
nowy szkolny mundurek, który od następnego dnia 
miał stać się obowiązkowym strojem każdego ucznia. 
Była to też często pierwsza okazja do podzielenia się 
z rówieśnikami wrażeniami z wakacji i odświeżenia 
„starych” przyjaźni.

Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy uczniowie 
udali się ze swoimi wychowawcami do klas, gdzie roz-
poczęła się część organizacyjna, dotycząca nowego 
roku szkolnego.

Zarówno nauczycielom jak i uczniom życzymy powodze-
nia, radości i cierpliwości w nowym roku szkolnym.   (o.-ks)

Lekcje języka francuskiego
Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron zapra-

sza młodzież gimnazjum i liceum na lekcje języka fran-
cuskiego, które odbywać się będą w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 w  Puszczykowie ul. Wysoka 1.

wtorek godz.  
15:30 – 17:00 – gimnazjum (grupa początkująca)
17:00 – 18:30 –  liceum (grupa początkująca)
środa godz.
15:30 – 17:00 – gimnazjum (kontynuacja)
17:00 – 18:30 –  liceum (kontynuacja)

Lekcje finansowane są przez Urząd Miasta Puszczykowa
Telefon kontaktowy: 061 819 30 91 po godz. 

20:00   Prezes Stowarzyszenia Puszczykowo-Chateau-
giron, Elżbieta Kowalska

Z biblioteki
Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny „Puszczykowo – spotka-
nie z architekturą miasta”- został przedłużony do  
15 października 2007r.! Prace można przesyłać na adres 
Biblioteka Miejska w Puszczykowie, ul. Wysoka 1, 62-
040 Puszczykowo, dostarczać osobiście do biblioteki 
lub przesyłać e-mailem na adres biblioteka@iq.pl !

Wspomnienia z wakacji
W celu zorganizowania wystawy pt.:” Relacje  

z wakacji”, prosimy naszych czytelników i małych 
i dużych o wypożyczenie Bibliotece swoich pamią-
tek z tegorocznych wakacji - zdjęć, widokówek, 
broszur, folderów itp. 

Maltastrong 2007

14 września 2007 roku w prowadzonym przez po-
wiat poznański, Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, 
ponad 150 osób - podopiecznych domów pomocy spo-
łecznej z terenu Poznania oraz powiatu poznańskiego 
pożegnało lato podczas IX Rajdu Integracyjnego „Poże-
gnanie lata” oraz V Mitingu „Barierom Stop”. Zgroma-
dzonych gości powitała Ewa Dalc, Członek Zarządu Po-
wiatu Poznańskiego. Puszczykowo było reprezentowane 
przez panią Burmistrz i kierownika MOPS pana Karola 
Majewskiego. Imprezę uświetniły występy grup tanecz-
nych, które prowadziły także warsztaty tańca, a instrukto-
rzy z Poznańskiego Centrum Taiji zademonstrowali meto-
dy relaksacyjne, rodem z dalekich Chin. Najwięcej emocji 
przyniosła walka o Puchar Starosty Poznańskiego. Zada-
niem rywalizujących drużyn było zdobycie jak największej 
ilości punktów podczas warsztatów, które prowadzili tan-

Pożegnanie lata w Lisówkach

cerze. Trofeum zdobyła drużyna reprezentująca Dom Po-
mocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory. Jednak przy-
taczając słowa Ewa Dalc: Zwycięzcami są wszyscy, którzy 
nie poddają się losowi i mimo przeciwności stawiają czoło 
własnym ograniczeniom.   (o.-ks)

To już czwarta edycja imprezy, której organizatorem 
jest Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc 
Maltańska” i Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie. 
Formuła imprezy wzorowana jest na popularnym pro-
gramie telewizyjnym, a spośród najciekawszych konku-
rencji wymienić należy: bieg z taranem, spacer murarza, 
wyciskanie pojazdu, wbijanie gwoździ itp.   (o.-ks)


