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Szanowni Mieszkańcy,

Sztandarowa inwestycja miasta 
– przebudowa  ulicy Poznańskiej bu-
dzi wiele emocji.  Prace trwają  pod 
bacznym wzrokiem wielu par oczu 
mieszkańców i chwała Bogu. To oni 
zauważyli wiele braków i błędów bu-

dowlanych. To dzięki nim zleciłam ekspertyzę, która 
te błędy potwierdziła i zobligowała firmę prowadzącą 
nadzór do zmiany inspektora, a wykonawcę do korekty 
wszelkich niedociągnięć.  Nie wszystkie fragmenty zo-
stały jeszcze poprawione, ale mamy zapewnienia wy-
konawców, że po pierwsze zmieszczą się w terminie, 
a po drugie  naprawią wszystkie wskazane usterki.

Równolegle dzieje się wiele spraw. Ruszyły szkoły 
i natychmiast pojawiły się potrzeby remontowe. Roz-
poczynamy budowę ulicy Gwarnej, a w związku z roz-
budową ośrodka rehabilitacyjno – wypoczynkowego 
Wielspin, przystępujemy do sporządzenia nowego, 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go.  Kontynuujemy zmiany organizacyjne w Urzędzie 
planując remont poddasza i przebudowę pomiesz-
czenia kancelarii na punkt obsługi interesantów. Naj-
ważniejsze jednak wydaje się wkroczenie w decydujący 
okres pracy nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym 
i modyfikacją Strategii Rozwoju Miasta. Po pracach 
przygotowawczych w urzędzie zapraszamy do debaty 
na temat kierunków rozwoju miasta  wszystkich miesz-
kańców. Osobiście proszę, by przyszli wszyscy Ci, 
którzy chcą się zaangażować w myślenie nad 
konkretnymi rozwiązaniami i powstrzymają się 
w to jedno popołudnie od krytyki. Opracowywana 
diagnoza stanu miasta i analizy bieżącej sytuacji dosko-
nale bowiem  charakteryzują wszystkie jego problemy. 

Bałagan, śmieci, wandalizm, brak poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców ale jednocześnie 
niska skuteczność władz porządkowych i wielokrotnie 
przyzwolenie mieszkańców dla picia alkoholu w miej-
scach publicznych – to powracające problemy spo-
łeczne, które wiemy, że wymagają natychmiastowego  
rozwiązania.

W zespole spraw społecznych będziemy za-
stanawiać się nad tym jak skuteczniej przeciwdziałać 
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AKTUALNOŚCI RADA MIASTA

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmiany tytułów dostar-
czanych materiałów. Anonimów nie publikujemy. Autor tekstu ma prawo
zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.

Komentarz miesiąca
wszelkim patologiom, jakie mechanizmy kontro-
li wdrożyć, by odniosły skutek, by  wzrósł autorytet 
stróżów porządku.  Drugim ważnym punktem deba-
ty będzie określenie strategii rozwiązania problemów 
mieszkaniowych,  ludzi, którzy nie z własnej winy stra-
cili mieszkania lub  którzy w poprzednim systemie byli 
objęci tzw. szczególnym trybem najmu. 

Następnym gorącym problemem jest system 
komunikacji w mieście, uspokojenie ruchu drogo-
wego, co z jednej strony bezpośrednio wiąże się z za-
pewnieniem bezpieczeństwa na drogach a z drugiej 
z umiejętnością samoograniczenia się, rezygnacji z sa-
mochodu na rzecz roweru lub pociągu. Czy stać nas 
na akceptację takich rozwiązań?

Będziemy mówili także o inwestycjach 
i o ochronie środowiska. Te dwa tematy są ze sobą 
nierozerwalnie związane, wtedy gdy patrzymy na kraj-
obraz Puszczykowa, gdy w skali całego kraju i Euro-
py mówimy o zrównoważonym rozwoju. Wydaje się, 
że jest to ostatni moment aby podjąć dyskusję o tym 
co budować, gdzie budować i jak budować, by nie 
zniszczyć zielonej przestrzeni, która nas otacza i która 
sprawia, że Puszczykowo jest wyjątkowe. Zbiega się 
on z historyczną decyzją Rady, która upoważniła mnie 
do zakupu Zakola Warty. Zdaję sobie sprawę z odpo-
wiedzialności za właściwe zagospodarowanie tego 
terenu, z tego z jak wielkimi i różnymi oczekiwania-
mi się wiąże. Wierzę, że mieszkańcy nie będą patrzyli 
na tę decyzję krótkowzrocznie i doceniając  wartość 
rekreacyjną nadwarciańskich terenów usiądą z nami 
do pracy nad koncepcją uczynienia z tego fragmentu 
miasta najlepszej wizytówki. 

Wreszcie spróbujemy pogodzić w jednym ze-
spole tematycznym trzy dziedziny: oświatę, kul-
turę i sport. Tutaj trzeba będzie jak zwykle wybierać: 
inwestujemy w ludzi  czy w obiekty, imprezy i urzą-
dzenia. Jeśli we wszystko po trochu, to jaki model 
przyjąć, gdzie dodać pieniędzy, a gdzie ująć?  

Moderatorami dyskusji będą konsultanci ze Stowa-
rzyszenia Partnerzy dla Samorządu, którzy pomagają 
miastu w przygotowaniu dokumentów strategicz-
nych. Liczę na Państwa aktywność i ZAPRASZAM 
w piątek, 28 września do Sali gimnastycznej 
przy SP nr 1.   Małgorzata Ornoch-Tabędzka


