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Szanowni Mieszkańcy!
Budżet wreszcie uchwalony, w urzę-

dzie kilka zmian kadrowych i drobne 
przemeblowanie, na ulicach wiosenne 
porządki, w przygotowaniu kilka doku-
mentacji i projektów o środki zewnętrz-
ne. Aktualnie priorytetami są przede 
wszystkim sprawy związane z remonta-

mi, utrzymaniem porządku w mieście, rozwiązywaniem 
problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Zdaję so-
bie sprawę z tego, że mieszkańcy z różnymi sprawami 
czekali na „nadejście nowego” i teraz nastąpiło spiętrze-
nie wszystkich próśb i oczekiwań.

Po opublikowaniu w ostatnim Echu Puszczykowa 
mapy dróg i planu ich utwardzania, rozdzwoniły się 
telefony i urząd został zasypany listami. Nie ma już 
chyba ulicy, której mieszkańcy nie zebraliby podpisów 
wszystkich sąsiadów, po to by przekonywać, że ich uli-
ca jest zupełnie nieprzejezdna, że nie da się przy niej 
mieszkać, a już na pewno nie da się prowadzić firmy. 
W tegorocznym budżecie na budowę ulic i chodników 
przewidziano prawie 5 milionów złotych i są to drogi 
zakwalifikowane jeszcze w ubiegłej kadencji. Następna 
kwalifikacja będzie odbywała się przy otwartej kurtynie, 
według kryteriów, na wybór których będą mieli wpływ 
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Refleksje po pierwszych 100 dniach
mieszkańcy. Wiadomo jednak, że potrzeba będzie 
jeszcze kilku lat, by wszystkie ulice uzyskały trwałą na-
wierzchnię, tym bardziej, że Puszczykowo rozrasta się, 
przybywają co roku nowe ulice i zwiększają się koszty 
ich utrzymania.

W najbliższym czasie, w ramach wieloletniego planu in-
westycyjnego zostanie ustalona lista priorytetowych przed-
sięwzięć, która określi kolejność realizacji inwestycji. Propo-
nuję, by przy okazji tworzenia tego dokumentu wspólnie 
zastanowić się jak najbardziej sprawiedliwie i najefektywniej 
rozwiązać palące problemy społeczności naszego miasta.

Jako radna, osobiście przedstawiałam projekt uchwa-
ły o partycypacji społecznej w realizacji zadań inwesty-
cyjnych. Nie zyskał on niestety poparcia poprzednie-
go burmistrza. Wydaje się, że jest to ciekawy pomysł, 
a przykład inicjatywy mieszkańców ulicy Jaworowej jest 
tego potwierdzeniem. Bardzo im za to dziękuję! Dzięku-
ję również tym wszystkim, którzy przychodzą z propozy-
cjami innych form współpracy i którzy swoimi pomysła-
mi i bezinteresownymi działaniami chcą się przyczynić 
do ożywienia i upiększenia miasta. Dzięki nim, nawet 
kilkumilionowy deficyt w budżecie miasta, przestaje wy-
dawać się barierą. 

Burmistrz Miasta
Małgorzata Ornoch-Tabędzka

Zwiększające się zadania samorządu i chęć sprostania 
oczekiwaniom mieszkańców wymagają dodatkowej ob-
sługi. Niestety limit budżetu oraz brak miejsca w budynku 
urzędu, nie pozwalają na zatrudnienie nowych pracow-
ników. Bynajmniej nie chodzi o nieuzasadnione mnoże-
nie etatów. Większość usług jest zlecana na zewnątrz, 
jednak ich koordynacja i nadzór wymagają poświęcenia 
czasu i uwagi urzędu. Sama realizacja i rozliczanie dota-
cji na przebudowę ul. Poznańskiej będzie zajęciem, które 
zaangażuje dodatkowo co najmniej jedną osobę. Dlate-
go obecny Referat Inwestycji Infrastruktury Technicznej 
i Zamówień Publicznych zostanie podzielony na dwa: 

Gospodarki Komunalnej, Zdrowia i Ochrony Środowiska 
oraz Inwestycji i Zamówień Publicznych. Zmiany zosta-
ną wprowadzone od 1 kwietnia, i od tego czasu będzie 
można zapoznać się z nowym schematem organizacyj-
nym urzędu na stronach BIP.

Tymczasem przedstawiamy Państwu sylwetkę Pani 
Agnieszki Zielińskiej, która wygrała konkurs na stanowi-
sko ds. administracyjnych. Z uwagi na wysokie kwalifika-
cje (w tym znakomitą znajomość języków obcych) po-
wierzono jej dodatkowo zadanie rozwijania kontaktów 
zagranicznych.  (o.-md)

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta

Ukończyła stosunki międzynarodowe na 
UAM w Poznaniu w specjalności wschodo-
znawstwo. Jest też absolwentką studiów po-
dyplomowych AE – Biznes Międzynarodowy. 

Od grudnia 2006 była stażystką w Urzędzie Miej-
skim w Puszczykowie, a w marcu 2007 wygrała kon-
kurs na stanowisko ds. administracyjnych. 

Agnieszka Zielińska pracownik ds. administracyjnych


