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Kandyduję, bo kocham Puszczykowo!
Moja rodzina mieszka tu od trzech pokoleń. Tu się urodziłam, wychowałam, skończyłam szkołę 
podstawową i średnią i tu mieszkam obecnie. Mój rodzinny dom przy ul. Podleśnej jest dla 
mnie miejscem magicznym: spokojnym azylem i jednocześnie źródłem energii. 
Chciałabym, by takim samym miejscem było Puszczykowo.

Pierwszą deklaracją, którą złożyłam już cztery lata temu kandydując do Rady Miasta było 
przywrócenie Puszczykowu blasku podpoznańskiego kurortu. 

Tę deklarację podtrzymuję i zamierzam spełnić!

 • Mam dobre pomysły na połączenie pamięci przeszłości i potrzeb przyszłości,
 • wiem jak zdobywać na te pomysły pieniądze europejskie, 
 • wielokrotnie udowodniłam, że jestem skuteczna w działaniu.

Zdaję sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności i oczekiwań mieszkańców. Nie wszystkie będzie 
można od razu spełnić. Jeśli jednak podejmuję zobowiązania to je wypełniam. Wyborcy, którzy 
pamiętają mój program sprzed czterech lat mogą przekonać się, że dotrzymuję obietnic. 

Jako burmistrz chcę być przede wszystkim dobrym gospodarzem, który wysłucha ludzi, 
zadba o porządek, racjonalnie zarządzi zasobami i spróbuje pomnożyć majątek miasta. 
Dlatego moim pragnievm jest ZAPROSZENIE DO WSPÓŁDZIAŁANIA KAŻDEGO, kto zechce 
zaoferować temu Miastu swój czas, wiedzę oraz doświadczenie. 
Głęboko wierzę, że jest możliwe stworzenie, ponad podziałami, wizji Puszczykowa eleganckiego 
i europejskiego. Będzie ją można zrealizować jednak tylko wtedy, gdy obdarzycie mnie Państwo 
zaufaniem i powierzycie mi kierowanie naszym Miastem w najbliższej przyszłości.

Wygrajmy wszyscy!



Długookresowa strategia rozwoju Miasta 
 • ustalenie jak w perspektywie ma wyglądać Puszczykowo,
 • wdrożenie programu „termomodernizacji domu dla każdego mieszkańca“ finansowanego 
  ze środków Unii Europejskiej
 • uporządkowanie spraw własności gruntów 
 • opracowanie programu rewitalizacji dla Puszczykowa
 • promowanie Puszczykowa jako miasta rekreacyjnego dla mieszkańców i gości

Strategiczne decyzje inwestycyjne
 • budowa i modernizacja dróg przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych
 • dokończenie budowy rynku i jego optymalne zagospodarowanie.
 • budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na Starym Puszczykowie, przy ul. Jarosławskiej
 • budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie MOSiR-u
 • utworzenie parkingów przy dworcach kolejowych
 • budowa placów zabaw dla dzieci i skwerów wypoczynkowych dla mieszkańców
 • adaptacja budynku komunalnego na Starym Puszczykowie (np. na potrzeby centrum kultury
 i integracji młodzieży – po konsultacjach z mieszkańcami)

Usprawnienia komunikacji Puszczykowa z otoczeniem 
 • pomoc w uruchomieniu szybkiego pojazdu szynowego na trasie Poznań - Mosina 
 • działania wspierające modernizację drogi 430 z Mosiny do Poznania 
 • znalezienie nowej lokalizacji dla stacji benzynowej (ew. przeprowadzenie referendum) 
 • uruchomienie na terenie Puszczykowa bezprzewodowego dostępu do Internetu

Bezpieczeństwo mieszkańców
 • uspokojenie ruchu samochodowego 
 • uzupełnienie i modernizacja oświetlenia
 • monitorowanie obiektów publicznych i miejsc niebezpiecznych
 • zacieśnienie współpracy: straż miejska – policja – mieszkańcy w programach prewencji

Profesjonalny i przyjazny urząd w służbie mieszkańcom
 • rzetelna informacja, dwustronna komunikacja z mieszkańcami
 • fachowa, szybka obsługa mieszkańców (wprowadzenie norm ISO 9001)
 • umożliwienie załatwiania wszystkich spraw w Urzędzie Miasta poprzez Internet 
 • podnoszenie kwalifikacji urzędników 
 • wykorzystanie wszelkich możliwych form pozyskiwania nowych źródeł dochodów  
  na działalność Miasta m.in. funduszy Unii Europejskiej

Urząd i władza Puszczykowa blisko mieszkańców
 • powołanie samorządów pomocniczych w Puszczykowie Dolnym, Puszczykówku/ Niwce  
  i na Starym Puszczykowie, po uzyskaniu akceptacji mieszkańców Miasta
 • wspieranie harcerstwa, Młodzieżowej Rady Miasta i innych organizacji młodzieżowych  
  reprezentujących interesy młodego pokolenia
 • rozwijanie form partnerstwa publiczno-prywatnego i współpraca z biznesem
 • pomoc osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą
 • ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi

Lepszy klimat dla Puszczykowa!
www.wybory.puszczykowo.info.pl



Nasz program dla miasta

Promocja zdrowego stylu życia 
 • prowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców
 • współpraca ze szpitalem
 • stworzenie parków miejskich 
 • budowa tras rekreacyjnych (pieszych, rowerowych i konnych)
 • rekreacyjne zagospodarowanie brzegu Warty

Edukacja dla wszystkich pokoleń
 • wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży
 • powołanie uniwersytetu trzeciego wieku
 • stworzenie internetowego mostu edukacyjnego z samorządami Stanu Washington w USA

Zieleń i czystość w mieście
 • współpraca z Wielkopolskim Parkiem Narodowym 
 • egzekucja porządku i czystości 
 • opracowanie kompleksowej koncepcji urządzenia zieleni w mieście 

Rozwój kultury
 • animacja życia kulturalnego 
 • kontynuowanie i inicjowanie nowych cyklicznych imprez kulturalnych
 • adaptacja pałacu ślubów na salon muzyczno-plastyczny

Współpraca z innymi gminami/Kontakty zewnętrzne
 • wspólna promocja i inwestycje w ramach Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego
 • powołanie Związku Międzygminnego Mikroregionu WPN
 • współpraca międzynarodowa w ramach europejskiego programu INTERREG
 • wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie usprawnienia transportu podmiejskiego 
  turystyki i rekreacji z najbliższymi sąsiadami
 • Współpraca z wyższymi uczelniami miasta Poznania
 • rozwój nowych kontaktów partnerskich z miastami w Europie i Ameryce (Włochy, 
  Słowacja, Norwegia, Gruzja, Stany Zjednoczone)

Program rozwoju dla miasta Puszczykowa, który przedstawiamy, wykracza poza jedną kadencję. 
Jest tworzony z myślą o Puszczykowie przyszłości. Z pewnością będzie zawierał wiele tych samych 
elementów, o których będą mówili inni kandydaci na radnych i burmistrza. Trudno nie wspominać 
bowiem o drogach, obiektach rekreacyjnych, potrzebach dzieci, ludzi starszych itd. Różnica będzie 
polegała zapewne na tym, że postrzegając nasze przyszłe działania jako służbę społeczną będziemy 
je prowadzili w dialogu z mieszkańcami, reagując na ich uwagi i z szacunkiem odnosząc się  
do ich potrzeb. 

Szanowni Państwo, deklarujemy, że kontynuowane będą inwestycje i działania, które były rozpoczęte 
wcześniej. Naprawiane będą zaniedbania wskazywane przez mieszkańców oraz zostaną zrealizowane 
nowe potrzeby na miarę Puszczykowa XXI wieku. Będzie to możliwe w szczególności dzięki 
zaangażowaniu fachowców, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pozyskaniu pieniędzy 
pozabudżetowych, głównie z UNII EUROPEJSKIEJ. Mamy w tym długoletnie doświadczenie! 



Lepszy klimat dla Puszczykowa!
www.wybory.puszczykowo.info.pl

„Nie ma w Polsce wielu fachowców, którzy tak jak Małgorzata Ornoch-Tabędzka znają się na zarządzaniu gminami. 
Współpracuje z samorządami w Polsce, Europie i USA. Wraz ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski 
zorganizowała w lipcu tego roku szkolenie dla Wójtów i Burmistrzów, na które ściągnęła ze Stanów członka Zarządu 
Stowarzyszenia Menedżerów Miast na Świecie, menedżera  miasta University Place, by - w oparciu o dobre wzory 
amerykańskie - pomóc w Polsce w usprawnieniu relacji władz gmin z radami.”

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
MAŁGORZATY ORNOCH-TABĘDZKIEJ – „KWW MOT”

...ma przyjemność zaprezentować 
kandydatkę na burmistrza miasta Puszczykowa

Ewa Komorowska - partnerka zawodowa Dyrektor Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Wizyta u Marszałka Wielkopolski Od lewej: Burmistrz 
Pniew-Przewodniczący SGiPW Michał Chojara, MOT, 
Bob Jean, Marszałek Województwa Marek Woźniak

Z Bobem Jeanem menedżerem 
miasta University Place, USA

„Bardzo kocham swoja siostrę, zawsze imponowała mi swoją pasją i radością życia, konsekwencją w dążeniu do celu, 
troską o rodziców, syna i wszystkich potrzebujących ludzi.”

Z bratem w czasie jubileuszu 
60 rocznicy ślubu  rodziców, w kwietniu 2006 Z synem żeglarzem, na jeziorze Kierskim, sierpień 2006

Małgorzata jest niezwykle pracowita i jest typem poznańskiej gospodyni, u której nic nie może się zmarnować. 
Codziennie przechodzę koło jej rodzinnych domów i widzę z jaką konsekwencją je remontuje i doprowadza do 
dawnej świetności.

Andrzej Piotrowski - sąsiad z ulicy Podleśnej

Dom przy ul Jasnej,
 zbudowany przez  dziadka w 1938 roku

Rodzinny dom przy Podleśnej, 
który dziadkowie kupili w 1924 roku

Marek Ornoch  - brat



W SKŁADZIE: Ewa Komorowska, Natalia Powąska, Irena Grochulska, 
Katarzyna Krawczyk, Andrzej Piotrowski i Marek Ornoch

Z czasu studiów pamiętam Małgorzatę nie tylko jako wyróżniającą się studentkę ale również jako osobę niezwykle 
aktywną i społeczną, współkierującą Komisją Kultury UAM. Po studiach, dzięki niej spotykaliśmy się w gronie absolwentów. 
Zawsze podziwiałam jej dążenie do rozwoju i wcale nie zaskoczyło mnie gdy zobaczyłam, że po 20 latach uzyskała 
jeszcze jeden dyplom, tym razem amerykańskiej uczelni.

Spotkanie roku- socjologia 1977
- w sierpniu 2003, w Puszczykowie

Tuż po uzyskaniu dyplomu, 
Nowy Orlean, grudzień 1996

www.mot.net.pl

Z Małgorzatą łączy mnie system wartości, który opiera się nie tylko na znajomości prawd wiary, ale przede wszystkim 
na stosowaniu ich w życiu. Stąd bierze się jej otwartość na ludzi i wiara w  możliwość dialogu społecznego. Udowodniła 
to w swoich ostatnich projektach zapraszając do współpracy przedstawicieli wszystkich niemal środowisk 8 gmin 
Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego

Prezentacja projektu 
na Sesji Rady Gminy w Brodnicy w czerwcu 2006 Konferencja w siedzibie WPN  inaugurująca projekt

Pani Małgosia należy do pokolenia mojego taty. Szybko potrafi jednak nawiązać dobry kontakt z młodzieżą. Wiem, że 
bardzo jej zależy na zapewnieniu młodzieży dobrych warunków rozwoju i atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego 
czasu. Ma wiele planów, do realizacji których chce zaprosić między innymi Młodzieżową Radę Miasta i harcerzy. 

W czasie warsztatów o zrównoważonym rozwoju 
turystyki dla harcerzy we wrześniu 2006, w Jeziorach 

Integracyjne ognisko dla harcerzy 
z Puszczykowa i Poznania

Irena Grochulska  - koleżanka ze studiów

Katarzyna Krawczyk–Chevez  - koleżanka z Puszczykowa

Natalia Powąska - studentka, córka kolegi ze szkoły podstawowej



Lepszy klimat dla Puszczykowa!
www.wybory.puszczykowo.info.pl

Mieszkam w Puszczykowie przy ul. Jasnej 10, mam 53 lata. Jestem osobą niezależną politycznie i rodzinnie, 
mamą syna Jakuba (lat 27), absolwentką Szkoły Podstawowej nr 1 i LO w Puszczykowie, radną kadencji 2002-
2006. Należę do wielu stowarzyszeń w kraju i na świecie. W roku 2005 za pracę społeczną w projekcie „Cele 
dla przyszłości” otrzymałam honorowe obywatelstwo miasta Tulsa w USA. Kolekcjonuję stare młynki i sowy, 
lubię wszystko co piękne.

Skrócony życiorys zawodowy:
• od 2001 do chwili obecnej: praca w Stowarzyszeniu Partnerzy dla Samorządu (PDS), którego jestem Prezesem. 

Zakres działalności: doradztwo, konsultacje oraz prowadzenie szkoleń dla wójtów/burmistrzów i urzędników 
z zakresu zarządzania strategicznego, komunikacji społecznej, pozyskiwania funduszy i realizacji projektów 
europejskich. 

 Ważniejsze usługi:
 - strategie, plany rozwoju lokalnego m.in. dla gmin Murowana Goślina, Krobia, Mosina, Poniec
 - programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami, m.in.: gminy Czerwonak, Mosina
 - raporty i strategie zrównoważonego rozwoju turystyki: Związek Międzygminny Puszczy Zielonki, 
   gminy Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego
 - konsultant laboratorium „Przejrzysta Gmina/Polska”
 - konsultant programu INTERREG (współpraca z Holenderska firmą VNG International)

• 1999-2001: Chemonics International, amerykański program pomocowy „Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego” 
(finansowanie USAID)- nadzór nad projektami w miastach: Szczecin, Ostrów, Gorzów, Lubań i gminach Przykona 
oraz Pępowo, szkolenia z zarządzania finansami gmin.

• 1997-2001: MOT- CONSULTt – własna firma doradcza: analizy zdrowotne, społeczna, projekty europejskie, prace 
doradcze m.in. dla Związku Miast Polskich

• 1995: Bank Światowy, Departament Rozwoju Społecznego – staż i kontrakt 
• 1995-1996 studia w Tulane University z zakresu zdrowia publicznego, ukończone dyplomem Master  

of Public Health
• 1994-1996, 2006: wygrane konkursy: stypendium Fundacji Kelloga na wyjazd studialny do Anglii, grant rządu 

szwajcarskiego na pierwsze w Polsce badanie opinii pacjentów o jakości usług zdrowotnych (opracowany raport), 
roczne stypendium rządu amerykańskiego z grupy Fulbright’a na rozwój zawodowy i doskonalenie umiejętności 
w zarządzaniu, grant z Funduszu Margaret McNamara, na zawodowy rozwój dla pierwszej Europejki, grant rządu 
amerykańskiego programu H.Huphrey’a na staż samorządowy w USA (Stan Washington)

• 1992-1998: Poznański Ośrodek Specjalistyczny przy ul. Serbskiej w Poznaniu - praca organizacyjno-szkoleniowa  
w strukturach miejskiej służby zdrowia

• 1991: Wielkopolska Unia Opieki Zdrowotnej - lider programu promocji zdrowia (I Program Banku Światowego  
w ochronie zdrowia w Polsce), ukończone studium z zarządzania ochroną zdrowia pod kierownictwem European 
Healthcare Management Association i Ministerstwa Zdrowia RP

• 1982-1992: Szpital Rehabilitacyjny w Kiekrzu, m.in. edukacja zdrowotna, kulturoterapia, psychoterapia 
• 1977-1979: Instytut Zachodni w Poznaniu - praca naukowa
• 1992- 1997 Studia na Wydziale Nauk Społecznych UAM, magisterium z socjologii

Ważniejsze, zarządzane projekty finansowane ze źródeł europejskich, amerykańskich lub rządowych:
• 2006 - Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego - Zielone Płuca Wielkopolski – finansowanie z funduszu 

Phare 2003, partnerstwo z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, współpraca z WPN oraz gminami: Brodnica, 
Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina i Stęszew. 

• 2005 i 2006 -Dialog gmin Mikroregionu WPN oraz Współpraca popłaca- dwa wygrane konkursy  na projekty 
finansowane przez Rząd Polski z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

• 2004 i 2006 -Decentralizacja… oraz Lepiej poinformowani mieszkańcy…, dwa wygrane konkursy na projekty 
pomocy rozwojowej dla Gruzji finansowane przez Rząd Polski (MSZ).

• 2002-2003- Europejski dialog gmin wiejskich o ochronie środowiska, wygrany konkurs w Programie Phare 
Access 2000, realizowany w partnerstwie ze Związkiem Gmin Wiejskich i niemieckim instytutem ochrony Środowiska 
UVW z Magdeburga. 

• 2002 i 2004 - Marketing Miejski i Zarządzanie Miastami: wygrane konkursy szkoleniowe dla przedstawicieli 
samorządów Bułgarii i Gruzji finansowane z funduszy amerykańskich (USAID).

• 2001- ONZ-towski Projekt Obserwatoriów Miejskich, porównanie wskaźników rozwoju wybranych miast  
na świecie, partnerstwo International Council for Environmental Initiatives i Związku Miast Polskich 

więcej informacji: www.mot.net.pl; www.partners.org.pl, www.wybory.puszczykowo.info.pl

Małgorzata Ornoch-Tabędzka o sobie:
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Krystyna
Bladocha

Pogodna, z dużym wyczuciem społecznym, wrażliwa na potrzeby innych, będzie znakomitym łącznikiem 
pomiędzy mieszkańcami Starego Puszczykowa i Radą.

Maciej
Schneider

Profesjonalista na rynku ubezpieczeniowym, znający wartość nieruchomości. Potrafi fachowo doradzić  
w sprawach majątku miasta.

Jan 
Skuratowicz

Znany historyk sztuki, wieloletni radny miasta Poznania, dobrze zorientowany w problemach 
zagospodarowania przestrzennego. Dla mieszkańców Starego Puszczykowa jego doświadczenie w pracach 
Rady będzie ogromną pomocą w egzekwowaniu potrzeb mieszkańców.
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Iwona 
Janicka

Posiada tak wiele umiejętności przydatnych w pracy samorządowej, że trudno je zliczyć. Najważniejszą  
w dzisiejszych czasach jest skuteczność, szczególnie w pozyskaniu funduszy Unii Europejskiej.

Marek 
Błajecki

Od wielu lat z sukcesem kieruje dużymi zespołami ludzi i przedsiębiorstwami z kapitałem zagranicznym. 
Swoje doświadczenia jest gotów przenieść na grunt zarządzania miastem.
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Urszula 
Rudzińska

Pani doktor Rudzińska od czterech lat dba w Radzie o zdrowie mieszkańców. Jej ponowny wybór do Rady 
Miasta gwarantuje zdrowszy klimat w mieście. 

Danuta
Panek-Janc

Jeśli coś postanawia, to wprowadza to w życie. Ma wiele pomysłów na nowe formy edukacji dla młodzieży  
i ożywienie życia społecznego, szczególnie środowisk kobiecych.

Andrzej 
Kempinski

Wie wszystko o Unii Europejskiej. Jako tegoroczny absolwent Europeistyki będzie nieocenionym wsparciem 
w staraniach o środki unijne.
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Jakubowska
Energiczna, z dużą siłą przebicia. Swoim entuzjazmem potrafi zarazić do współdziałania najbardziej opornych. 
Zadba o zorganizowania imprez kulturalnych łączących wszystkie pokolenia.

Zbigniew 
Czyż

Jako zawodowy audytor i lustrator finansowy będzie się uważnie przyglądał polityce finansowej Urzędu  
i „patrzył na ręce” burmistrza.
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Pietrzak
Znana z wielkiego serca, ofiarności i działania dla innych. Jako mama czwórki dzieci w wieku szkolnym będzie 
rzecznikiem potrzeb młodzieży w Mieście.

Ewa 
Cieślak

Jej zootechniczne wykształcenie uwrażliwiło ją na problemy wszystkich czworonogów, szczególnie 
bezdomnych. Chce się zająć w mieście opieką nad zwierzętami, pomóc w zadbaniu o roślinność  
na ulicach miasta. 
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Ewelina 
Marcinkowska

Łączy w sobie talenty informatyczne i sportowe. Świetna w zbieraniu i przetwarzaniu informacji oraz aktywna 
ruchowo. We współpracy z Puszczykowskim Towarzystwem Sportowym chce zadbać o kondycję fizyczną 
mieszkańców.

Kamila 
Morska

Jest osobą niezwykle utalentowaną i kreatywną; pisarką, plastyczką, modelką. Dzieli się z radością nie tylko 
przepisami kulinarnymi na łamach Kuriera Puszczykowskiego ale także pomysłami na ożywienie rekreacyjno-
kulturalne miasta, szczególnie na terenie zakola Warty.

Stanisław 
Balbierz

Najaktywniejszy radny kadencji 2002-2006. Prawdziwy gospodarz dostrzegający każdą dziurę w jezdni, 
każde zaniedbanie. 



Wygrajmy wszyscy!

www.wybory.puszczykowo.info.pl

Lepszy klimat dla Puszczykowa!


