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SPRAWY BIEŻĄCE WYDARZENIA

Zachęcamy dzieci i młodzież z pusz-
czykowskich szkół do wzięcia udziału 
w konkursie Komisji Europejskiej na pla-
kat ilustrujący ideę walki z dyskryminacją. 

Konkurs zatytułowany „Zakaz dyskryminacji w Unii Eu-
ropejskiej” został ogłoszony przez Franco Frattiniego 
– wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i komi-
sarza ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa 
i ma promować sprzeciw wobec wszelkich przejawów 
dyskryminacji w Unii.

Znamienny jest fakt, iż konkurs ogłoszony został 
w „Europejskim Roku Równych Szans dla Wszystkich” 
oraz przy okazji obchodów 50. rocznicy UE.

Rada rodziców i Dyrekcja Szkoły Podstawowej  
nr 1 zapraszają na IV Rowerowy Piknik Jedynki. SOBO-
TA 13 PAŹDZIERNIKA 2007 R. ZAKOLE WARTY.
W programie:
– przejazd uczestników w kolumnie ulicami Puszczykowa
– zawody rowerowe dla dzieci i dorosłych
– zabawy i konkursy
Szczegóły na plakatach.

Jesteśmy świadkami wielu zmian w mieście. Zmo-
dernizowana ulica Poznańska, Rynek w centrum mia-
sta zobowiązują do kompleksowego spojrzenia na 
centrum oraz tereny rekreacyjne - cały duży obszar 
zlokalizowany pomiędzy ulicą Wysoką i Podleśną. 

W lipcu tego roku ogłosiłam konkurs na rysunek/
projekt, który będzie propozycją graficznego przed-
stawienia potrzeb i funkcji dla tego terenu, oczywiście 
z uwzględnieniem istniejących zabudowań. 

Na konkurs wpłynęły tylko trzy prace. Wyróżnie-
nie w kwocie 500 zł przyznałam autorce dwóch ry-
sunków, studentce Akademii Sztuk Pięknych z Pusz-
czykowa -  pani Anecie Kostańskiej.  W swojej wizji 

Konkurs dla dzieci i młodzieży

25 sierpnia, około godz. 23:00 miał miejsce incydent, 
który nie jest niestety na terenie Puszczykowa odosobniony. 
Około dziesięcioosobowa grupa młodzieży, uzbrojona w kije 
„wędrowała” ul. C. Ratajskiego. Młodzież zniszczyła lustro 
drogowe i zakłócała spokój mieszkańców. Zareagował na to 
jeden z mieszkańców, który podjął ryzykowną interwencję, 
kolejny mieszkaniec włączył alarm w swoim domu co spo-
wodowało szybki przyjazd pracowników ochrony. Wspólny-
mi siłami obezwładniono troje chuliganów i po przyjeździe 
policji przekazano ich pod jej kuratelę. Komisariat Policji za-
pewnia, że w powyższej sprawie zostało wszczęte postępo-
wanie wyjaśniające zmierzające do ukarania sprawców – bę-
dziemy Państwa informować o jego rozwoju.

Na łamach „Echa” niejednokrotnie informowaliśmy już 
o aktach wandalizmu i zakłócania spokoju – wiaty przy-
stanków i znaki drogowe są stałym celem dla chuliganów. 
Mamy nadzieję, że przykład tego zatrzymania spowoduje, 
że młodzi ludzie zaczną się zastanawiać nad swoim postę-
powaniem, a osoby które są świadkami podobnych zda-
rzeń będą o nich natychmiast informować policję i służby 
porządkowe. By zapewnić mieszkańcom większe poczucie 
bezpieczeństwa, planowane jest wprowadzenie zmian 
zmierzających do zwiększenia efektywności działań Straży 
Miejskiej i zacieśnienie współpracy z Policją, jednak by sku-
tecznie chronić siebie i nasze miasto, konieczna jest współ-
praca mieszkańców. O jej wadze najlepiej świadczy przy-
kład zachowania mieszkańców ul. C. Ratajskiego.  (o.-ks) 

Ujęcie chuliganów

Konkurs został przeznaczony 
dla dzieci i młodzieży w dwóch 
kategoriach wiekowych (12-
14 lat i 15-18 lat). Warunkiem 
uczestnictwa jest utworzenie co 
najmniej 4-osobowgo zespołu, 
który przygotuje plakat konkur-
sowy w formacie A2. Szczegóło-
we informacje na temat konkur-
su oraz terminu składania prac 
wraz z regulaminem znajdziecie 
na stronie internetowej: www.
euromlodziez.eu.  (o.-agb)

Rowerowy piknik jedynki

Konkurs dla wizjonerów - rozstrzygnięty
pani Aneta wykroczyła poza teren  gruntów miejskich 
– dlatego nie mogłam przyznać jej nagrody w pełnej 
wysokości. Jej  wartość polega jednak nie na precy-
zyjnym zaplanowaniu przestrzeni (to będzie rola kon-
kursu, który ogłosimy), ale na pomysłach, które zosta-
ną wykorzystane właśnie przy formułowaniu założeń 
tego konkursu. Zarówno pani Anecie jak i drugiemu 
uczestnikowi konkursu, pomimo faktu, że jego praca 
wpłynęła po terminie, serdecznie dziękuję za kreatyw-
ność i zaangażowanie. 

Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi podczas de-
baty na temat rozwoju miasta 28 września o godz. 
16:00 (sala gimnastyczna SP1).  Burmistrz Miasta

Ponadto przypominamy, że chłopcy i dziewczynki 
z Puszczykowa i okolic, którzy chcieliby grać w piłkę noż-
ną w nowo powstającym UCZNIOWSKIM KLUBIE SPOR-
TOWYM przy SP nr 1 mogą kontaktować się pod nr 
tel.506 10 00 88 lub z sekretariatem szkoły tel.061 813 
34 61 lub e-mail jarek.borkowski@gazeta.pl 

DYREKCJA I RADA RODZICÓW SP NR 1
Pozdrawiam, Jarosław Borkowski tel.506 10 00 88


