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AKTUALNOŚCI WYDARZENIA

Z biblioteki

Biblioteka Miejska w Puszczykowie informuje 
wszystkich czytelników, że dnia 13 listopada 2007 r.  
o godz. 18.00 w bibliotece odbędzie się spotkanie au-
torskie z panią Barbarą Kosmowską, autorką ksią-
żek dla młodzieży i dorosłych (między innymi: „Teren 
prywatny”, „Gobelin”, „Buba”). 

Specjalna oferta dla dzieci – Noc w bibliotece „An-
drzejkowe wróżby”. Zapisy dzieci w wieku od 6 do 10 lat 
przyjmowane są do dnia 20 listopada pod numerem 
telefonu 061 819 46 49 (ilość miejsc ograniczona).

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
 

23. września już po raz szósty odbył się Nawigacyjny Integracyjny 
Rajd Samochodowy. Rajd został przygotowany przez Fundację Kró-
lowej Polski św. Jadwigi we współpracy z Wielkopolskim Związkiem 
Inwalidów Narządu Ruchu – sekcją motorową. Załogi dopingowała 
również Burmistrz miasta Puszczykowa, Małgorzata Ornoch-Ta-
będzka. Kilkadziesiąt osób w atmosferze współpracy i integracji 
pokonało trasę, na której nie brakowało pułapek nawigacyjnych. 
Były też ćwiczenia sprawnościowe np. przejazd wąskim torem 
przeszkód, który dostarczył sporo emocji. Impreza podzielona 
była na dwie części – drogową, rozegraną w okolicach Puszczy-
kowa i sprawnościową, która odbyła się przed siedzibą Funda-
cji. Uczestnicy mogli wziąć udział we wspólnej zabawie, a także  
w loterii, której nagrody były godne pozazdroszczenia (m.in. za 
zajęcie pierwszych trzech miejsc: zestaw profesjonalnych na-
rzędzi, odkurzacz samochodowy i wysokiej klasy radio samo-
chodowe). Trzy najlepsze załogi (w składzie Anna i Magdalena 
Soleckie, Sebastian Mankiewicz i Agnieszka Kubicka oraz Marcin 
Przystański i Tomasz Słaby), które zwyciężyły w rajdzie otrzyma-
ły z rąk pani burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej i Prezesa 
Fundacji, Andrzeja Markiewicza pamiątkowe dyplomy. Nagro-
dę otrzymał również Paweł Grześkowiak, zwycięzca egzaminu 
sprawnościowego kierowców   (o.-ks)

W październiku w Bibliotece Miejskiej odbyło się 
spotkanie młodzieży gimnazjalnej z panią Beatą Lis 
przedstawicielem Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego. Tematem prelekcji była ochrona środowiska 
i zagrożenia. Było to pierwsze z dwóch spotkań dla 
młodzieży dotyczących tematyki ekologicznej. W listo-
padzie, młodzież zapozna się ze sposobami ochrony 
naszego środowiska przedstawionymi przez studen-
tów. Całość zakończona zostanie konkursem pt: „Śro-
dowisko przyrodnicze naszego miasta”.

1 października 2007 r. w Bibliotece Miejskiej odbył 
się wernisaż malarstwa pana Wojciecha Rynkowskie-
go.   Biblioteka Miejska w Puszczykowie
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