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SPRAWY BIEŻĄCE POLITYKA LOKALNA

Wizyta Gruzinów
Dnia 1. października br. gościła w Puszczykowie 

delegacja samorządowców z Gruzji. Ich przybycie 
było kolejną częścią projektu „Twin Cities”, finanso-
wanego przez ministerstwo Spraw Zagranicznych,  
o którym to pisaliśmy w poprzednim numerze Echa. 
Samorządowcy z miast Borjomi, Akhaltskhe, Aspin-
dza, Adigeni, Ninotsimnda i gubernator prowincji 
Samtskhe-Javakheti, spotkali się z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych m. in. Polskiego Związku 
Wędkarskiego „Koło”, Puszczykowskiego Towarzystwa 
Sportowego, Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa 
oraz Domu Pomocy Maltańskiej. Wizyta Gruzinów 
była wspaniałą okazją do zaprezentowania puszczy-
kowskich doświadczeń z zakresu partycypacji społecz-
nej i przejrzystości działania urzędu miejskiego. Goście 
byli szczególnie zainteresowani procedurą udzielania 
dotacji dla organizacji, przeprowadzaniem konkursu 
na realizację zadań publicznych oraz sposobem kon-
troli i rozliczeń. Kolejnym punktem programu wizyty  
w Puszczykowie było zwiedzanie muzeum przyrod-
niczego w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz 
odwiedziny w Domu Pomocy Maltańskiej. Następnie 
wraz z panią burmistrz Małgorzatą Ornoch-Tabędzką, 

delegacja udała się na spotkanie z panią wojewodą 
Ewą Walaszczyk-Krzyżanowską. 

Puszczykowo nie było jedyną gminą, w której go-
ścili Gruzini. Mieli oni okazję zwiedzić również Mu-
rowaną Goślinę, Sieraków i Grodzisk Wielkopolski. 
Mamy nadzieje, że doświadczenia, które nasi goście 
zdobyli podczas pobytu w Polsce, pomogą im w two-
rzeniu samorządu w ich ojczyźnie.   (o.-az)

Debata publiczna
omawiano sprawy z zakresu bezpieczeństwa, trans-
portu oraz ochrony środowiska. Wśród priorytetów 
wskazywano konieczność wprowadzenia segregacji 
workowej wraz z likwidacją kontenerów, zobowiąza-
nie właścicieli do utrzymywania porządku na swoich 
posesjach czy zwiększenie liczby koszy na śmieci. Naj-
ważniejsze w trakcie debaty było skupienie się na kon-
kretnych rozwiązaniach zamiast drążenia historii pro-
blemów. W zakresie poprawy komunikacji w mieście 
zgłoszono wiele ciekawych inicjatyw, które zostaną 
następnie przeanalizowane w urzędzie, np. opraco-
wanie systemu ulic jednokierunkowych, wprowadze-
nie zakazu postoju na wąskich uliczkach, wprowadze-
nie jednolitego oznakowania ulic i ważnych punktów 
w mieście czy współpraca z okolicznymi gminami  
w zakresie opracowania efektywnych rozwiązań trans-
portu zbiorowego. 

Debata stanowiła kolejny etap procesu aktualiza-
cji strategii rozwoju miasta oraz wieloletniego pla-
nu inwestycyjnego. Zgłaszane propozycje zostaną 
uwzględnione w dokumentach strategicznych wyzna-
czających kierunki rozwoju Puszczykowa. Chcieliśmy 
bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy wzięli udział w tym spotkaniu, dając wyraz troski  
o nasze miasto i chęci współpracy w celu podnoszenia 
jakości życia w Puszczykowie.   (o.-md)

28 września w sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej nr 1 odbyła się debata publiczna, podczas któ-
rej wszyscy mieszkańcy Puszczykowa mieli możliwość 
wypowiedzenia się na najważniejsze tematy z życia 
miasta. Z zaproszenia pani Burmistrz skorzystało oko-
ło 80 puszczykowian. Spotkanie składało się z dwóch 
części – w pierwszej zaprezentowano sposób tworze-
nia budżetu Puszczykowa i jakie stwarza on możliwo-
ści inwestycyjne, druga zaś miała charakter warszta-
tów, podczas których mieszkańcy wskazywali nie tylko 
nurtujące ich problemy, ale przede wszystkim sposoby 
ich rozwiązywania. Najbardziej gorące dyskusje były 
prowadzone przy stołach tematycznych, przy których 


