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Szanowni Państwo,
Komunikacja z mieszkańcami, 

pomimo starań, była w ostatnim mie-
siącu bardzo niedoskonała. Powodem 
jest przebudowa strony internetowej 
i próba modyfikacji folderu: odpowiedzi 
burmistrza. Wszystkich, którzy nie 
otrzymali na czas zwrotnej infor-

macji bardzo przepraszam! Mam natomiast wraże-
nie, że udała się debata publiczna, która miała miejsce 
28 września w sali gimnastycznej  Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Puszczykowie. Uczestniczyło w niej oko-
ło 80 osób. Spotkanie przybrało formę warsztatów, 
w których mieszkańcy w sposób aktywny proponowali 
rozwiązania palących problemów. Wszystkie ich wnio-
ski zostały zarejestrowane w 5 grupach tematycznych 
i przekazane konsultantom przygotowującym modyfi-
kację strategii rozwoju i wieloletni plan inwestycyjny. 
Ci z Państwa, którzy mogli zobaczyć symulację budże-
tu na rok 2008 i następne lata, mogli się przekonać, że 
mimo zaplanowanych kredytów, poza drogami, wielu 
inwestycji nie da się zrealizować. Trzeba będzie doko-
nać wyboru czy rozbudowujemy szkołę, czy budujemy 
np. halę sportową. Wszędzie tam, gdzie pojawia się 
taka możliwość przygotowujemy oczywiście wnioski 
o pieniądze zewnętrzne. Przypuszczać jednak należy, że 
upłynie trochę wody w Warcie nim wszystkie potrzeby 
inwestycyjne zostaną zaspokojone. Przy okazji warto, 
by mieszkańcy wiedzieli, że przyszły budżet mia-
sta, po  zaakceptowaniu przez poprzedni sejm 
ulg podatkowych na uczące się dzieci, będzie 
o około 1 mln złotych mniejszy! 

Wśród spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami 
pragnę odnotować jeszcze dwa: z organizacjami po-
zarządowymi, podsumowujące realizację zadań i przy-
gotowujące do opracowania wieloletniego programu 
współpracy oraz spotkanie w sprawie rozwiązywania 
problemów społecznych, głównie dotyczących mło-
dzieży. To ostatnie odbyło się w dniu 25 października
z udziałem dyrektorów szkół, proboszczów obu 
puszczykowskich parafii, przedstawicieli: policji, stra-
ży miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie. Spotkanie potwierdziło 
potrzebę wymiany informacji i stworzenia grup ro-
boczych w celu przeciwdziałania negatywnym zjawi-
skom społecznym, w tym chuligaństwu i zaśmiecaniu 
miasta. 
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Komentarz miesiąca
Zrównoważony rozwój i współpraca  to hasła wielu 

konferencji, seminariów i wizyt studialnych, które odbyłam 
w październiku i które w sposób jednoznaczny określają 
kierunki polityki europejskiej, rządowej i samorządowej 
w zakresie rozwoju gmin oraz ochrony środowiska. 

Po mojej ostatniej wizycie w najnowocześniejszym 
centrum zagospodarowania odpadów, znajdującym 
się w Porta Westfalica w Niemczech, sygnalizuję praw-
dziwą rewolucję w dziedzinie odzysku i utylizacji odpa-
dów, którego jako miasto w pojedynkę nie załatwimy. 
Nadzieję stwarza możliwość współpracy w związkach 
międzygminnych: „Selekt” bądź Aglomeracji Poznań-
skiej. Bez względu na to jaką Miasto podejmie decyzję 
wiadomo już, że po to, by mogło być lepiej, niestety 
będzie musiało być drożej. Od stycznia drożeje pięcio-
krotnie opłata marszałkowska na wysypiskach śmieci, za 
tzw. korzystanie ze środowiska, a przepisy europejskiego 
i polskiego prawa ochrony środowiska z coraz większą 
bezwzględnością będą egzekwowały od samorządów 
i pojedynczych mieszkańców zasadę: zanieczyszcza-
jący płaci. Tylko wspólny dla wielu gmin program 
selekcji i gospodarki odpadami pozwoli nam z jednej 
strony na efektywność finansową systemu, z drugiej na 
uzyskanie pozytywnego efektu ekologicznego i wize-
runku czystego miasta.

W czasie wielu spotkań takich jak: zjazd burmi-
strzyń europejskich w Ostrawie, międzynarodowa 
konferencja w Kórniku na temat przemian przestrzen-
nych i funkcjonalnych na obrzeżu wielkiego miasta, 
warszawska konferencja „Wpływ polityki i progra-
mów europejskich na współpracę samorządową 
w Europie”, czy wreszcie seminarium dotyczące roz-
woju turystyki wodnej na Warcie zorganizowane 
ostatnio przez Wielkopolską Organizację Turystyczną 
– podkreślano, że osiągnięcie sukcesu w różnego 
rodzaju przedsięwzięciach  zależy od aktywno-
ści uczestników, umiejętności dzielenia się wie-
dzą i informacją oraz współdziałania.  

Drodzy Państwo, mimo wielu nierozwiązanych jeszcze 
problemów jestem optymistką. Myślę, że jako społeczność 
idziemy w dobrym kierunku, co udowodniliśmy między 
innymi naszą aktywnością w czasie ostatnich wyborów 
parlamentarnych (jestem dumna z naszej frekwencji) oraz 
co odnotowuję w codziennej trosce wielu mieszkańców 
o mienie publiczne i w kierowanych do mnie deklaracjach 
pomocy w sprawie utrzymania porządku w mieście. Ser-
decznie za to dziękuję!   Małgorzata Ornoch-Tabędzka


