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RADA MIASTA INWESTYCJE

16.04.2007 Miasto Puszczykowo złożyło kolejny wnio-
sek o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych. 
Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Fi-
nansowy stanowią źródło finansowania dla różnego typu 
projektów, w tym z zakresu ochrony zdrowia i opieki nad 
dzieckiem. Tego obszaru dotyczy właśnie przedsięwzięcie 
planowane na terenie Puszczykowa. Część inwestycyjna 
projektu obejmie budowę dwóch obiektów sportowo 
–rekreacyjnych przy ul. Nowe Osiedle i na obszarze lasu 
przy ul. Pomorskiej-Mazurskiej.

Głównym celem jest stworzenie na terenach po-
siadających częściową infrastrukturę rekreacyjną no-
woczesnego zespołu otwartych obiektów sportowo 
– rekreacyjnych, umożliwiających aktywne spędzanie 
wolnego czasu. Ważnym elementem projektu jest 
przygotowany program zajęć sportowo-rekreacyj-
nych, które zaplanowano aż do kwietnia 2011 roku. 
Przy ul. Nowe Osiedle, na placu zabaw będą odbywa-
ły się ćwiczenia ogólnorozwojowe dla najmłodszych, 
a na boiskach będą rozgrywane mecze koszykówki, 
siatkówki, piłki nożnej i tenisa. W lesie przy ul. Po-
morskiej – Mazurskiej zajęcia sportowe będą miały 
charakter integracyjno-rekreacyjny, również dla rodzin 
z dziećmi. Trawiaste boisko będzie przeznaczone do 
gry w piłkę nożną, a urządzenia rekreacyjne i tablice 
opisujące ćwiczenia będą zachęcały do korzystania ze 

ścieżki zdrowia i kilkukilometrowej trasy spacerowej. 
O kompleksowości projektu stanowi zaangażowanie 
w jego realizację wielu organizacji i instytucji. Jeśli pro-
jekt uzyska finansowanie, w charakterze partnerów przy 
realizacji przedsięwzięcia współpracować będą: Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Puszczykowa, Puszczykowskie To-
warzystwo Sportowe, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF 
w Poznaniu, Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej AWF 
w Poznaniu, Dom Pomocy Maltańskiej, a w charakterze 
konsultantów Adgers Research z Norwegii.

Honorowy patronat nad projektem obejmie Wiel-
kopolski Park Narodowy.  (o.-md)

W Puszczykowie wygrasz zdrowie

Koszty projektu 2008 2009 2010 2011 Razem:

inwestycja 1 729 336, 12 1 729 336, 12

koszty nieinwestycyjne 157 584, 15 270 000, 00 258 000, 00 104 634, 15 790 218, 30

ogółem koszty: 1 886 920, 27 270 000, 00 258 000, 00 104 634, 15 2 519 554, 42

MF EOG i NMF 1 603 882, 23 229 500, 00 219 300, 00 88 939, 03 2 141 621, 26

Wkład własny Miasta 283 038, 04 40 500, 00 38 700, 00 15 695, 12 377 933, 16

Mieszkańców Puszczykowa mocno zaskoczyło zapewne zamknięcie od 30 marca ścieżki rowerowej w ciągu 
ul. Poznańskiej. Podjęto taką decyzję, ponieważ jesienią ubiegłego roku nie ukończono wszystkich koniecznych 
robót ziemnych. Brak końcowego odbioru inwestycji stwarzał niebezpieczeństwo osunięcia się ziemi i narażał 
miasto na wysokie koszty odszkodowań. Podjęto prace mające na celu uzupełnienie nasypu i szybkie zakoń-
czenie budowy zgodnie z projektem. Termin zakończenia robót ustalono na 30 kwietnia, co oznacza, że na 
majówkę w Puszczykowie będzie już można wygodnie dojechać rowerem.  (o.-md)

Ścieżka rowerowa


