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Szanowni Mieszkańcy,
Miesiąc maj był okresem licznych 

szkoleń, konferencji, narad, spotkań 
wreszcie pikników, w których brali 
udział zarówno przedstawiciele urzę-
du jak i radni. Osobiście uczestniczyłam 
w spotkaniu gmin Aglomeracji Poznań-
skiej, ważnym szkoleniu z obrony cywilnej 

i wraz z Panią Urszulą Rudzińską, przewodniczącą Komisji 
Spraw Społecznych w konferencji Zdrowych Miast, która 
odbyła się w Poznaniu w dniach 9-11 maja. 

Dobrze jest zobaczyć co robią inne samorządy i porównać 
własne osiągnięcia i możliwości. W podsumowaniu wystą-
pień uczestników potwierdziło się, że prewencja i promocja 
zdrowia, by były skuteczne powinny mieć kilka źródeł finan-
sowania, ale przede wszystkim muszą angażować szeroko 
pojętą społeczność. Nie tylko biały personel ale również na-
uczycieli, rodziców, właścicieli sklepów, sportowców, senio-
rów, wędkarzy, organizacje obywatelskie itd. W tym kon-
tekście przygotowany niedawno przez nasz urząd projekt 
„W Puszczykowie wygrasz zdrowie” wydaje się kierunkiem 
bardzo prawidłowym i uzasadnionym.

Z tematem dbałości o zdrowie mieszkańców łączyło 
się również szkolenie z obrony cywilnej zorganizowa-
ne dla wójtów i burmistrzów z całej Wielkopolski przez 
Wydział Zarządzania Kryzysowego WUW w dniach 
17 i 18 maja w Boszkowie k/Leszna. Okazało się, że 
nie trzeba wojny czy ataku terrorystycznego, by stwo-
rzyć śmiertelne niebezpieczeństwo dla mieszkańców 
każdego miasta. Na przykładzie studium przypad-
ku miasta Pleszew pokazano, jak szybko może zo-
stać sparaliżowane życie mieszkańców, gdy dojdzie 
do skażenia bakteriologicznego ujęcia wody. Przez 
ponad dwa tygodnie w Pleszewie i okolicach ponad 
25 000 mieszkańców pozbawionych było w kranach 
wody pitnej. W szerokiej analizie z jednej strony przy-
czyn skażenia, z drugiej strony zabezpieczenia gminy 
i rozwiązania problemu okazało się, że praktycznie 
może zdarzyć się to wszędzie i żadna z gmin nie jest 
dostatecznie przygotowana do skutecznego zareago-
wania i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. 
Puszczykowo też nie! Potrzebne jest w takiej sytuacji 
nie tylko współdziałanie w ramach wojewódzkiego, 
powiatowego i gminnego zespołu reagowania kryzy-
sowego, ale również współpraca mieszkańców, którzy 
włączą się do niej tylko wtedy gdy będą dostatecznie 
szybko i prawidłowo poinformowani. Temat ten bę-
dzie zapewne jednym z elementów dyskusji na temat 
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Komentarz miesiąca
bezpieczeństwa miasta, która odbędzie się 6 czerwca 
w poszerzonym składzie pracowników Komisariatu 
Policji w Puszczykowie, strażników miejskich, urzęd-
ników i przedstawicieli Rady Miasta. O jej przebiegu 
i efektach będę mogła poinformować czytelników 
w następnym numerze Echa Puszczykowa.

Wydarzeniem, które przeszło już do historii Wiel-
kopolski było podpisanie w dniu 15 maja br. Poro-
zumienia Gmin Aglomeracji Poznańskiej. Celem po-
rozumienia, które nie definiuje do końca obszarów 
współpracy jest możliwość rozwiązywania wspól-
nych, najbardziej palących problemów gmin leżących 
w bezpośrednim zasięgu oddziaływania miasta Pozna-
nia, w tym transportu zbiorowego i przede wszystkim 
gospodarki odpadami. Osobiście bardzo liczę na tę 
współpracę. Dla Puszczykowa porozumienie stwarza 
nowe szanse na współprojektowanie i współfinanso-
wanie z funduszy zewnętrznych wszystkich przedsię-
wzięć, które będą związane ze zrównoważonym roz-
wojem turystyki i rekreacji, w tym zagospodarowania 
rekreacyjnego rzeki Warty.

Zarówno w mieście jak i w urzędzie widać już pewne 
zmiany. Rozpoczęliśmy modernizację ulicy Poznańskiej, 
reorganizujemy strukturę urzędu. Rozpoczynamy wiele 
prac projektowych i planistycznych. Zgodnie z harmo-
nogramem przygotowujemy projekty techniczne bu-
dowy zaakceptowanych wcześniej ulic, uaktualniamy 
Strategię Rozwoju Miasta Puszczykowa, rozpoczynamy 
proces opracowywania Wieloletniego Planu Inwestycyj-
nego i Wieloletniego Plan Finansowego, Analizę Syste-
mu Oświaty i Strategię Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych. Ta ostatnia zostanie poprzedzona badaniami 
społecznymi realizowanymi przy współpracy z Instytu-
tem Socjologii UAM w Poznaniu. Jest prawdopodobne, 
że studenci pojawią się w Puszczykowie już 17 czerwca, 
w czasie Dni Puszczykowa. Jeśli więc zwrócą się do Pań-
stwa młodzi ludzie z prośbą o odpowiedź na kilka pytań, 
to bardzo proszę o życzliwość dla nich i współpracę.

Tymczasem zapraszam gorąco na 45 urodziny 
Miasta. W tym roku Dni Puszczykowa świętujemy 
tradycyjnie na terenie MOSiR-u i po raz pierwszy nad 
Wartą. Zachęcam Państwa do kibicowania piłkarzom 
i młodym muzykom z Puszczykowa oraz do wspól-
nego pikniku na zakolu Warty. Nad rzekę przynieście 
Państwo koce, własne siedziska ale przede wszystkim 
dobry nastrój. Jestem pewna, że w bogatym progra-
mie każdy znajdzie coś dla siebie. Do zobaczenia!  

Małgorzata Ornoch-Tabędzka


