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WYDARZENIA WYDARZENIA

W dniu 21 października odbyły się wybory parlamen-
tarne. Jak zwykle mieszkańcy Puszczykowa wykazali się 
obywatelską postawą i tłumnie ruszyli do urn. Frekwencja 
w naszym mieście wyniosła prawie 70% i była drugą co 
do wielkości w okręgu poznańskim. Wśród puszczykowian 
największą aktywnością wyróżnili się mieszkańcy Puszczy-
kówka głosujący w obwodowej komisji wyborczej nr 4 
– tam w głosowaniu wzięło udział 73,20% uprawnionych. 
Tak wysoka frekwencja przekroczyła oczekiwania Biura Wy-
borczego, jednakże na czas dowieziono z urzędu dodat-
kowe karty do głosowania, tak aby wszyscy chętni mogli 
oddać głos na swoich przedstawicieli.

Wyniki wyborów parlamentarnych
Bezapelacyjnym zwycięzcą wyborów w Puszczykowie 

spośród wszystkich kandydatów na posłów został Arkady 
Fiedler z Platformy Obywatelskiej, zdobywając 1395 głosów, 
co oznacza, że zagłosowało na niego 26,5% mieszkańców 
miasta. Na kolejnych miejscach znaleźli się Waldy Dzikowski 
(PO) oraz Zyta Gilowska (PiS). Ranking popularności poszcze-
gólnych kandydatów przedstawia kolejny wykres.

Składamy serdeczne gratulacje panu posłowi Arkademu 
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1
Szkoła Podstawo-
wa nr 1, Puszczy-
kowo ul. Wysoka 1

1424 949 949 932 66.64

2
Szkoła Podstawo-
wa nr 1, Puszczy-
kowo ul. Wysoka 1

2386 1655 1647 1631 69.36

3
Szkoła Podstawowa 
nr 2, Puszczykowo 
ul. Kasprowicza 1

1938 1397 1397 1369 72.08

4
Szkoła Podstawowa 
nr 2, Puszczykowo 
ul. Kasprowicza 1

1765 1292 1292 1266 73.20

5
NZOZ „Szpital  
w Puszczykowie” 
ul.Kraszewskiego 11

173 67 67 66 38.73

Miasto Puszczykowo 7686 5360 5352 5264 69.74

Preferencje wyborcze mieszkańców naszego miasta 
były zbieżne z wyborami mieszkańców Wielkopolski. Zde-
cydowane zwycięstwo odniosła Platforma Obywatelska, 
na którą głos oddało prawie 64%  wyborców. Drugie miej-
sce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem ponad 21%. 
Szczegółowe wyniki przedstawiono na wykresie.

Fiedlerowi za znakomity wynik wyborczy, który pozwolił na 
ponowne zdobycie mandatu i reprezentowanie Puszczy-
kowa w Sejmie RP.

W wyborach do Senatu zwycięstwo odnieśli kandydaci 
Platformy Obywatelskiej – Marek Ziółkowski i Jadwiga Rot-
nicka. Podobnie było w całym okręgu poznańskim i kandy-
daci ci zostali naszymi przedstawicielami w Senacie. 

Członkowie obwodowych komisji wyborczych mieli 
szczególnie dużo pracy ze względu na wysoką frekwencję. 
Przeliczenie grubo ponad tysiąca kart przez członków komi-
sji pracujących w minimalnych składach nastręczało wiele 
problemów. Niestety, przy wykonywaniu tych obowiązków 
nie można dopuścić do wystąpienia żadnych nieścisłości 
w liczbie zliczonych głosów, przez co prace komisji często 
się wydłużają, jednak opóźnienia są ceną za skrupulatność  
i dokładność przekazywanych wyników.

Puszczykowo zasługuje na pochwałę za obywatelską po-
stawę swoich mieszkańców. Jako Sekretarz Miasta chciałbym 
również podziękować wszystkim osobom zaangażowanym 
w prace nad przygotowaniem wyborów.   (o.-md)


