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W celu stworzenia atrakcyjnej oferty kulturalnej 
mieszkańcom Puszczykowa, Urząd Miasta złożył do Mi-
nisterstwa Kultury trzy wnioski w ramach ogłoszonych 
Programów Operacyjnych: Rozwój infrastruktury kultury 
i szkolnictwa artystycznego, Rozwój inicjatyw lokalnych, 
Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury.

Poprzez realizację tych projektów chcemy poprawić 
infrastrukturę kulturalną oraz zainicjować cykl spotkań 
kulturalnych dla różnych grup społecznych, a także 
zorganizować imprezę integrującą społeczność lokal-
ną. Głównym celem projektów jest upowszechnianie 
kultury oraz rozbudzenie aktywnego uczestnictwa 
mieszkańców w działaniach kulturalnych. 

Środki na działania kulturalne
1.  Adaptacja Pałacu Ślubów na Puszczykowski 

Salon Artystyczny 
Zaadaptowanie pomieszczeń Pałacu Ślubów po-

zwoli uzyskać 80 m2 powierzchni użytkowej o stan-
dardzie pozwalającym na organizację różnych wyda-
rzeń artystycznych. 
2.  Puszczykowska Jesień Kulturalna

Realizacja minimum 16 imprez kulturalnych, 
w czterech blokach tematycznych, adresowanych do 
różnych wiekowo i środowiskowo mieszkańców. Im-
prezy będą odbywały się raz w tygodniu.
3.  Zaśpiewajmy razem w Puszczykowie

Dwudniowa, skierowana do szerokiej grupy miesz-
kańców impreza, będąca wydarzeniem uzupełniają-
cym program Dni Puszczykowa. Celem imprezy jest 
zaproszenie mieszkańców do wspólnego, zbiorowe-
go śpiewania pod dyrekcją i z uczestnictwem znanych 
puszczykowskich artystów.

Informujemy, że Ministerstwo Kultury ogłasza, co 
roku Programy Operacyjne w różnych sferach, któ-
rych adresatami mogą być jednostki samorządu te-
rytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarzą-
dowe. Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem 
o środki odsyłamy na stronę Ministerstwa Kultury 
www.mkidn.gov.pl

opr. KN

W piątek, 9.02 w puszczykowskiej bibliotece otwarto 
wystawę witraży pana Krzysztofa Niewczyka. Pan Krzysz-
tof od urodzenia mieszka w Puszczykowie, witrażami 
natomiast zajmuje się od około 40 lat. Zdobyte w tym 
czasie doświadczenia i umiejętności uwidacznia jego 
doskonały warsztat, pozwalający twórcy na niezwykle 
interesujące łączenia szkła i ołowiu. Prace Pana Krzyszto-
fa zawierają m.in. tradycyjne dla witraży motywy religij-
ne, przyrodnicze, portrety i kompozycje abstrakcyjne.

Zachęcamy zatem by spojrzeć w okna puszczykowskiej 
biblioteki. Zauważymy wówczas i zachwycimy się koloro-
wą twórczością naszego Sąsiada.    Andrzej Przybysz

Twórczość Sąsiada

Przetarg na utrzymanie porządku
Rozstrzygnięto przetarg na realizacje prac porząd-

kowych na terenie miasta.
Do przetargu stanęło dwóch oferentów, z których 

wybrano firmę Astra Usługi Wielobranżowe, Handel, 
Aldona Wesołowska, Poznań, ul. Mścibora 88, która 
zaoferowała najniższą cenę za swoje usługi.

Zakres prac porządkowych należących do firmy jest 
następujący: opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie 
terenu wokół koszy oraz wywóz śmieci na wysypisko. 

Ponadto: mechaniczne oczyszczanie ulic, mechanicz-
ne zamiatanie chodników oraz ścieżek rowerowych, 
utrzymanie czystości na przystankach, wywóz nieczy-
stości z urzędu miasta, monitorowanie i utrzymywa-
nie czystości terenu całego miasta oraz usuwanie liści 
z ulic i chodników w okresie jesiennym.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o informo-
wanie o zaniedbanych, wymagających uprzątnięcia 
miejscach. Uwagi te zostaną przekazane firmie Astra.
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