
Felietony Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej

Zapraszamy do archiwum zawierającego felietony Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej. 

Zachęcamy do  zapoznania  się  z  treścią  tych  ciekawych  tekstów,  publikowanych  na  łamach  KURIERA 
PUSZCZYKOWSKIEGIO od roku 2003.

Te interesujące felietony dotyczą nie tylko spraw samorządowych - w kontekście etyki zarządzania, jego 
sprawności i poprawności w strukturach demokratycznego państwa, lecz także funkcjonowania wspólnoty 
lokalnej, które powinno być oparte na dialogu władzy z mieszkańcami.

Felietony oparte są na własnym doświadczeniu Autorki nie tylko jako radnej Puszczykowa lecz także na 
doświadczeniu osoby pracującej w Stowarzyszeniu "Partnerzy dla samorządu", w związku z czym mającej  
na codzień kontakt z licznym samorządami w Wielkopolsce, w kraju i za jego granicami.

Stowarzyszenie  Przyjaciół  Puszczykowa  (wydawca  KURIERA)  od  lat  zabiega  o  dialog  demokratycznie 
wybranej  władzy  z  mieszkańcami,  o  zarządzanie  oparte  na  konsultacjach  społecznych.  Dlatego  też 
serdecznie zachęcamy Państwa do czytania felietonów MOT na naszej stronie.
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Trudno być prorokiem we własnym kraju

To znane przysłowie doskonale pasuje do sytuacji, w której znalazła się p. Małgorzata Ornoch-Tabędzka, 
znana  mieszkańcom  jako  radna  miasta  Puszczykowa.  Jest  Prezesem  Stowarzyszenia  „Partnerzy  dla 
Samorządu” i w swej pracy zawodowej na co dzień zajmuje się doradztwem i szkoleniami dla samorządów z 
zakresu:  zarządzania  strategicznego,  rozwoju  społeczno  –  gospodarczego,  komunikacji  społecznej  oraz 
pozyskiwania funduszy unijnych. 

Od wielu lat jest zapraszana do współpracy przez gminy i organizacje z całej Polski i zza granicy, wszędzie 
tylko nie w..... Puszczykowie. 

W  ostatnim  numerze  „Gazety  Samorządu  i  Administracji”  ukazał  się  wywiad  z  p.  Małgorzata  Ornoch-
Tabędzką dotyczący jeszcze jednego obszaru jej działalności  – ochrony Środowiska. Redakcja „Kuriera” 
postanowiła zaprosić Panią Małgorzatę do dzielenia się swoja wiedzą i  współredagowania stałej  rubryki  
samorządowej. 

Jest Pani współautorką Programu Ochrony Środowiska (POŚ) dla Gminy KaĄmierz. Skąd w Pani życiorysie 
pojawił się KaĄmierz, co to jest gminny program ochrony Środowiska i skąd Pani zaangażowanie przy jego 
opracowywaniu? 

Na początku ubiegłego roku przeprowadzałam wśród 460 gmin należących do Związku Gmin Wiejskich 
sondaż dotyczący przygotowania gmin do wdrożenia nowych obowiązków wynikających z dostosowania do 
prawa europejskiego. Okazało się, że znajomość nowych przepisów w zakresie ochrony Środowiska jest 
niewielka,  a  jednym  z  większych  problemów,  który  niepokoił  wójtów i  burmistrzów  było  przygotowanie 
gminnych programów ochrony Środowiska oraz programów gospodarki odpadami.
Uzyskana w sondażu wiedza była podstawą przygotowanej przeze mnie aplikacji  do konkursu o grant z  
funduszu Phare Access. Komisja Europejska uznała, że problem wymaga interwencji i przyznała na ten cel  
130 000 euro. 
Projekt,  który  powstał  nazywał  się  „europejski  dialog  gmin  wiejskich  o  ochronie  Środowiska,  a  jego 
wykonawcami byli: Związek Gmin Wiejskich RP, Instytut Ochrony Środowiska IWU z Magdeburga oraz moje 
Stowarzyszenie. 
Jednym  z  elementów  tego  projektu  było  opracowanie  modelowego  dokumentu  Programu  Ochrony 
Środowiska, który mógłby być wzorem planu działań w zakresie ochrony Środowiska, których gminy muszą 
stać się wykonawcami lub koordynatorami. W wyniku międzygminnego konkursu szansę na przygotowanie 
tego dokumentu wygrała właśnie wielkopolska gmina KaĄmierz. 

Czy Puszczykowo również musi taki program przygotować? Po co miastu taki program? 

Takie programy mają obowiązek przygotować wszystkie gminy w Polsce do połowy 2004 roku. Z zapisów w 
POŚ powinny wynikać harmonogramy działań naprawczych, inwestycyjnych i  edukacyjnych, które gminy 
będą realizować do końca 2008 roku. Wśród takich działań jest zarówno zapewnienie mieszkańcom dobrej  
jakościowo wody w kranach , odbiór ścieków i odpadów jak i pielęgnacja i wykorzystanie każdego skrawka 
zieleni publicznej i przekształcenie ich np. w tereny parków gminnych i wiele innych. 

Czy Puszczykowo Pani zdaniem jest dobrze przygotowane do wdrożenia POŚ?

Przede wszystkim chciałabym żeby taki program w ogóle powstał i został przyjęty jako podstawa realizacji 
zadań.  Biorąc  pod  uwagę,  że  do  tej  pory  Pan  Burmistrz  unikał  uchwalania  jakichkolwiek  planów 
określających terminy wykonania zadań, a już tym bardziej szacunkowych kosztów, z których trzeba by się 
potem przed mieszkańcami rozliczyć, to jestem tutaj dużą pesymistką. 
Przykładem  jest  strategia  rozwoju  miasta  Puszczykowa,  która  od  momentu  zrobienia  i  zapłacenia  za 
wykonanie w maju 2002 roku przeleżała przez rok w szufladzie i pewnie pozostałaby tam na zawsze, gdyby  
nie presja obecnych tzw. opozycyjnych radnych. 
Trudno mi natomiast jednoznacznie odpowiedzieć jak miasto jest przygotowane do wdrożenia POŚ. Mimo iż 
od roku jestem radną, o wielu działaniach związanych z ochroną Środowiska dowiaduję się z reguły w taki  
sam sposób, jak inni mieszkańcy, to znaczy z gazety. Dostaje wprawdzie do zaopiniowania uchwały Rady 
Miasta, ale nie uczestniczę w ich przygotowaniu. Myślę, że kierunek działań jest dobry, szczególnie jeśli  
chodzi o gospodarkę odpadami, selekcję odpadów u Ąródła. 
Również  gazyfikacja  i  kanalizacja  zapewniają  osiągnięcie  znaczącego  efektu  ekologicznego.  Pozostaje 
jedynie pytanie o to, w jaki sposób wykonane do tej pory inwestycje przełożą się na realizację zapisanej w 
strategii  rozwoju  misji  „miasta  –  ogrodu”  i  na  rozwój  funkcji  rekreacyjnych  Puszczykowa.  Odrębnym 
problemem są koszty tych inwestycji, ale o tym nie chcę w tej chwili mówić. 

Wspomniała  Pani  o  funkcjach  rekreacyjnych  miasta.  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Puszczykowa  powstało 
między innymi z potrzeby ochrony ostatnich w mieście publicznych terenów zielonych (takich jak las przy ul.  



Pomorskiej), które można zagospodarować na potrzeby rekreacji mieszkańców i niedzielnych turystów, w 
których można by urządzić park z ławkami, piaskownicami itd. Jak to się ma do misji miasta-ogrodu? 

Słyszałam taką interpretację tej misji, że „miasto ma się składać z ogrodów”. Trudno się zresztą dziwić, bo 
nie było w Puszczykowie publicznej debaty nad strategią, dającej szansę wyjaśnienia celu jej przygotowania,  
wytłumaczenia nowych pojęć i zaangażowania w ten proces, choćby pośrednio, wszystkich mieszkańców. 
Przez ponad pół roku trwania prac nad strategią, ani przez cały następny rok po jej zakończeniu, w „Echu 
Puszczykowa”  nie  ukazał  się  na  temat  strategii  ani  jeden  artykuł.  Szkoda,  bo  stan  poinformowania 
mieszkańców ma bezpośredni wpływ na akceptację planów i włączanie się w ich realizację. 
Wracając jednak do misji „miasta – ogrodu”; nawiązuje ona do pięknej koncepcji urbanistycznej, w której  
potrzeby rekreacyjne mieszkańców uwzględniane są już na etapie planowania przestrzennego, a jednym z 
ważniejszych elementów tego planowania jest dbałość o publiczne tereny zielone. 

A co z rozwojem turystyki? Do Puszczykowa już mało kto przyjeżdża, bo nie ma po co... 

W puszczykowskich planach rozwoju postawiono na infrastrukturę sportową, która jest też bardzo potrzebna, 
ale  wymagająca  zaangażowania  znacznych  środków  finansowych.  Podczas  gdy  moim  zdaniem  trzeba 
zacząć od tego co zostało na jakimś etapie zupełnie zaniedbane: trasy spacerowe, ławki, czysty las. Trudno 
jest  przywrócić  świetność  miejscu,  w  którym  przez  ostatnie  kilkanaście  lat  zapomniano  o  sprawach 
podstawowych. 
Zawsze jest jednak szansa na naprawę. Mam jednak wątpliwości komu na tym zależy? Ostatnio, w ramach 
współpracy z Polską Agencją Rozwoju Turystyki prowadziłam szkolenie dla gmin i organizacji turystycznych 
województwa wielkopolskiego na temat wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w turystyce. 
Byli na tym szkoleniu przedstawiciele Mosiny, Komornik, ale nie było Puszczykowa! 

W jaki sposób jako radna może Pani wykorzystać swoją wiedzę dla rozwoju miasta? 

Obawiam się,  że  jako  radna nie  mam na  to  najmniejszej  szansy.  W głosowaniu  na przewodniczącego 
Komisji Bezpieczeństwa, Porządku i Ochrony Środowiska moje przygotowanie merytoryczne wynikające z 
zaangażowania  w  Projekt  „Europejski  dialog  gmin  o  ochronie  środowiska”  zostały  przeciwstawione 
zamiłowaniu do przyrody radnego, którego nazwiska nie będę wymieniała. 
Zarówno ten wybór jaki  i  wiele  następnych związanych z umacnianiem otoczenia  Pana Burmistrza,  jak 
choćby  głośne  odwołanie  Wiceprzewodniczącej  Iwony  Jankowskiej,  popierane  są  zawsze  tą  samą  siła 
głosów ośmiu radnych, chciałoby się powiedzieć „dworu Pana Burmistrza. W tej sytuacji mogę dzielić się 
swoją wiedzą jedynie jako Małgorzata Ornoch-Tabędzka i to w otoczeniu, które dostrzega taką potrzebę. 

Czy w związku z powyższym zechciałaby Pani poświęcić trochę swojego czasu na redagowanie specjalnej 
rubryki przybliżającej czytelnikom „Kuriera” szeroką problematyką praktyki samorządowej? 

Nie wiem, co mam odpowiedzieć. Czas jest rzeczywiście moim najcenniejszym zasobem, którego ciągle mi 
brakuje. Poza tym, obawiam się,  że może to być dla czytelników „Kuriera” szalenie nudne! Jeśli  jednak 
będzie  zainteresowanie  czytelników,  to  chętnie  napiszę  od  czasu  do  czasu  felieton  o  sprawach 
samorządowych zarówno z perspektywy radnej jak i z perspektywy działalności mojego Stowarzyszenia. 

A czym zajmuje się Pani Stowarzyszenie?

Szeroko pojętym doradztwem samorządowym. Jeśli ktoś jest rzeczywiście zainteresowany, zapraszam na 
stronę internetową 
www.partners.org.pl, 
lub do biura : 
Puszczykowo ul. Jasna 10 

Dziękuję za rozmowę
Gustaw Czartoryski 

http://www.partners.org.pl/
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W interesie publicznym

Przed  kilkoma  dniami  znalazłam  w  Internecie  na  stronie  www.atrium.home.pl/lokomotywa  następujące 
ogłoszenie: 

Oferta sprzedaży - Restauracja Lokomotywa wraz z nieruchomością. 
Położenie  –  Puszczykowo  –  15  km  od  Poznania.  Miejscowość  z  tradycjami  kurortu  na  obrzeżu 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Opis nieruchomości – Jedyny w Polsce prywatny budynek stacji kolejowej wpisany do rejestru zabytków, 
zlokalizowany przy czynnej stacji kolejowej POZNAN – WROCŁAW, graniczący z Wielkopolskim Parkiem 
Narodowym, 200 m do rzeki Warty.
• powierzchnia budynku: 300 m2
• powierzchnia parceli: 2,386 m2
Cena wywoławcza – EURO 333,000.- 

Nie byłoby w tym ogłoszeniu nic szokującego, bo przecież ludzie kupują nieruchomości i je sprzedają, gdyby  
nie fakt, że dworzec został sprzedany przez PKP w połowie lat 90-tych za kwotę kilkunastu tysięcy złotych.  
Był i do dzisiaj pozostaje symbolem i chlubą miasta. Był dobrem publicznym i mógł nim pozostać do dzisiaj,  
gdyby.... Miasto w stosownym czasie wykupiło go od PKP. Na pewno byłaby to wtedy decyzja podjęta w  
interesie publicznym! Przecież można było wtedy budynek wydzierżawić,  określając funkcje jakie miałby 
spełniać  i  może  do  dziś  zegar  na  wieżyczce  pokazywałby  dokładna  godzinę,  wewnątrz  spacerowicze 
mogliby się napić kawy i skorzystać z pachnącej toalety, a na zewnątrz zaparkować samochód. 

Powie  ktoś,  że  jestem  niepoprawną  marzycielką,  bowiem  właścicielom  „Lokomotywy”  nie  opłacało  się 
prowadzenie restauracji i żaden lokal o podobnej funkcji tam by się nie utrzymał. 

Być może im się nie opłacało. Zainwestowali wiele pieniędzy i nie otrzymali w zamian spodziewanego zysku. 
Ich kalkulacja jednak oparta jest tylko na rachunku ekonomicznym, a decyzje podejmowane są w interesie 
prywatnym. I chciałabym, by wszyscy mieli  jasność – jako właściciele prywatnej własności mają do tego 
pełne prawo! 

Chodzi jednak o to, że mogła być to nasza, puszczykowska własność, wykorzystywana nie koniecznie z 
wielkim zyskiem, ale za to w interesie publicznym! Obowiązkiem dobrego gospodarza miasta powinna być 
bowiem dbałość o wartości kulturowe i historyczne (a taką stanowi dworzec w Puszczykowie) i zachowanie  
wszystkich  elementów,  które  podnoszą  atrakcyjność  i  walory  rekreacyjne  Puszczykowa.  Do  takich 
elementów należą również grunty i ich przeznaczenie na cele publiczne. 

Zdziwią się zapewne mieszkańcy Puszczykowa lub przyjezdni goście, którzy będą chcieli pójść na niedzielny 
spacer  wzdłuż  Warty  tradycyjną  ścieżką  od  Ośrodka  Leśnego  do  jej  zakola,  na  wysokości  “Krzyża 
Powstańców”  przy  ul  Nadwarciańskiej.  Trasa  spacerowa  urywa  się  nagle  przy  leśnym  parkingu  przed 
pierwszymi zabudowaniami. Dalej przejścia już nie ma ponieważ, właściciel posesji stawia tam murowany 
płot sięgający aż do urwistej skarpy. Mało kto chyba zdawał sobie sprawę z tego, że jest to teren prywatny i 
że już tylko pomarzyć będzie można o nadwarciańskim bulwarze czy ścieżce rowerowej w tym miejscu. 
Powinien  jednak  o  tym wiedzieć  Burmistrz  miasta,  który  znając  sytuację  własnościowa  gruntów dawno 
wszystkie  nadwarciańskie  tereny  w  interesie  publicznym  powinien  dla  miasta  wykupić.  Podobno  z 
właścicielem trwają trudne negocjacje na temat sprzedaży gruntu. Można się spodziewać, że jeśli  nawet 
zakończą się  sukcesem (czego Panu Burmistrzowi,  a przede wszystkim nam wszystkim bardzo gorąco 
życzę), to za tę ziemię przyjdzie nam słono zapłacić! 

Ile podobnych niespodzianek związanych z brakiem zabezpieczenia gruntów na cele publiczne czeka nas 
jeszcze w tym mieście? O jednej wiem, ponieważ dotyczy mojego najbliższego otoczenia – ulicy Podleśnej.  
Któregoś dnia wielkim szokiem dla osób zmierzających do Urzędu Miasta będzie płot, którym właściciele 
ogrodzą swój prywatny teren i uniemożliwią przejazd mniej więcej od ulicy Jasnej do Urzędu. Od lat, jeżdżąc 
ulicą  Podleśną,  korzystamy  z  ich  prywatnego  gruntu,  za  który  przez  cały  czas  płaca  podatek  od 
nieruchomości! Drugim właścicielem drogi jest Wielkopolski Park Narodowy. Do tej pory to właściciele ulicy 
Podleśnej kierowali się interesem publicznym. Co będzie, gdy przestaną? Przecież mają do tego prawo! 
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Świąteczne niespodzianki 

Niespostrzeżenie minął pierwszy rok pracy Rady Miasta Puszczykowa – IV kadencji. Pomyślałam: tak wiele 
burzliwych  dyskusji,  a  tak  mało  efektów....  Już  byłam  bliska  twierdzeniu,  iż  jest  to  rok  stracony,  gdy 
uświadomiłam sobie, że mimo braku faktycznego wpływu na decyzje włodarza miasta, jednak coś udało się 
popchnąć do przodu. Sprawdziła się tu metoda uporczywego „przypominania” o sprawach nie załatwionych 
lub zaniechanych. Przykładami mogą być: podjęcie prac nad Strategią Rozwoju Miasta, przygotowywanie 
wydawnictwa (folderu) promującego walory Puszczykowa, ustawienie tablicy informacyjnej Urzędu Miasta 
przy ul. Dworcowej w Puszczykówku, czy wreszcie, po wielu interwencjach i latach oczekiwań, zbudowanie 
w budynku Urzędu Miasta podjazdów dla osób niepełnosprawnych. 

Podjazdy są prawdziwą świąteczną niespodzianką, która przywraca wiarę w prawdziwość przysłowia „chcieć 
to móc”! Ale powodów do radości jest więcej.  Drugim jest ścieżka rowerowa – „upominek” od Starostwa 
Powiatowego. Od jakiegoś już czasu możemy bowiem obserwować postępującą budowę ścieżki wzdłuż ulicy 
Wczasowej,  która  jest  nadzieją  na  poprawienie  bezpieczeństwa  cyklistów  na  tym  odcinku.  Ostatnim, 
zupełnie nieoczekiwanym „podarunkiem” dla miasta jest  kwota 38.000 zł  przekazana w ostatnich dniach 
przez Urząd Wojewódzki  na utworzenie Ośrodka Informacji  Miejskiej.  Jako szefowa Komisji  Komunikacji 
Społecznej klasnęłam w ręce. Jest wreszcie szansa na stworzenie sprawnego systemu codziennej wymiany 
informacji pomiędzy Urzędem i mieszkańcami. Marzy mi się, że może dzięki Ośrodkowi Informacji zaistnieje 
możliwość zapraszania wszystkich mieszkańców za pośrednictwem Internetu na sesje Rady Miasta. No...,  
może  za  bardzo  puściłam  wodze  fantazji?  Oczywiście  o  tym  jaka  będzie  rola  i  jakie  będą  zadania 
wspomnianego ośrodka  na  pewno będziemy dyskutować  w ramach Komisji  i  będziemy do  tej  dyskusji  
zapraszać mieszkańców. 

W tym momencie pojawia się pewna wątpliwość, która wśród wspomnianych przedświątecznych radości 
staje się przysłowiowa łyżką dziegciu. Po to, by dyskutować na temat potrzeb i problemów miasta, muszą 
istnieć zawsze dwie strony dialogu. Wydaje się, że ostatnio przedstawiciele urzędu i radni są otwarci na  
wymianę informacji – natomiast nie zawsze są nią zainteresowani sami mieszkańcy (tak długo oczywiście 
jak nie dotyczy to ich własnych, prywatnych spraw). Przypomnę, że na palcach obu rąk można było policzyć 
osoby, które przed Referendum Unijnym odwiedzały Punkt Informacji europejskiej. Również na spotkania 
informacyjne  o  roli  Polski,  Puszczykowa  w  Europie  przychodzili  nieliczni  i  to  przeważnie  „z  łapanki”.  
Najbardziej jaskrawym przykładem braku zaangażowania w sprawy miasta jest efekt konsultacji społecznych 
w sprawie Regulaminu Porządku i Czystości. Nikt nie pojawił się na dyżurach radnych, nie zatelefonował z  
uwagami.  Nie  wpłynęły  również  żadne  pisemne  propozycje  mieszkańców  do  Regulaminu,  który  po 
zatwierdzeniu stanie się przecież obowiązującym prawem miejscowym. Czy jest to brak wiary w możliwość 
wpływania na otaczającą nas rzeczywistość czy po prostu obojętność lub wygoda? 

Na tym tle inicjatywy młodych ludzi, aktywnych nie tylko kulturalnie, jawią się przysłowiowym światełkiem w 
tunelu. Życzę, by w Nowym Roku nie zabrakło im pomysłów i entuzjazmu. Wszystkim zaś mieszkańcom 
Puszczykowa, z okazji Świąt i Nowego Roku przekazuję życzenia wiary w możliwość kreowania własnego 
otoczenia i w sens uczestnictwa w życiu publicznym. Życzę, by bez względu na wiek zawsze „chciało im się 
chcieć”! 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 



Kurier Puszczykowski nr 29 

Jeszcze patologia czy już norma?

Kiedyś, w podręczniku do socjologii widziałam historyjkę rysunkową w której, mąż bił żonę. Na pierwszym 
obrazku sąsiad próbował kobietę obronić, ale nikt z pozostałych członków rodziny mu nie pomógł. Na drugim 
obrazku, po kilkunastu latach, ten sam sąsiad patrzył na bijącego żonę człowieka i spokojnie grał w karty. 
Podpis był następujący. To co jest patologią w pierwszym pokoleniu, nie korygowane, staje się normą w 
drugim! 

Szkolenia  na  temat  etycznych  aspektów działalności  samorządu,  które  prowadziłam dla  przedstawicieli  
ponad 50 gmin w Polsce były jednymi z większych wyzwań, które podjęłam w ubiegłym roku. Nie jest łatwo 
rozmawiać o przeciwdziałaniu korupcji z grupą osób, która w opinii społecznej jest najbardziej narażona na 
jej przejawy.
Bowiem według badań CBOS z 1999 roku 

• 61%  badanych  uznało,  że  wielu  urzędników  państwowych/samorządowych  czerpie  korzyści  z 
pełnionych funkcji publicznych, 

• 84%  uznało,  że  najczęstszym  wynaturzeniem  naszego  życia  społecznego  są  praktyki 
wykorzystywania pełnionych funkcji publicznych do obsadzania stanowisk znajomymi, kolegami lub 
krewnymi, 

• 74% respondentów uważa, że częste jest branie łapówek za załatwienie jakiejś sprawy. 

Początkowo  nie  chciałam  prowadzić  tych  szkoleń  wychodząc  z  założenia,  że  przy  tak  powszechnej 
akceptacji  zachowań i sytuacji sprzyjających korupcji  narażę się tylko na niepotrzebne emocje, a może i  
śmieszność.  Potem  jednak  przypomniałam  sobie  tę  historyjkę  obrazkową  i  uświadomiłam,  że  nie 
rozmawianie o korupcji  oznacza jej akceptację i uznanie zachowań korupcyjnych i sytuacji  sprzyjających 
korupcji  za  normę.  W  powszechnym  bowiem  rozumieniu  korupcja  oznacza  jedynie  przyjęcie  bądĄ 
ofiarowanie  łapówki.  W  praktyce  samorządowej  występuje  jednak  wiele  innych,  bardzo  szkodliwych 
zachowań korupcyjnych, które przybierają tzw. formę konfliktu interesów i które niestety są coraz częściej  
postrzegane jako normalne. 

Potwierdzeniem tego  były  reakcje  uczestników szkoleń,  którzy  komentowali  osiem scenek  filmowych  z 
przykładami zachowań i  sytuacji  mocno dyskusyjnych z punktu widzenia etyki  samorządowca. Przyjęcie 
naprawy samochodu pana Wójta „na specjalnych” warunkach czy przyspieszenie terminu podziału działki 
przez wskazanego w urzędzie geodetę potraktowano jako „samo życie”. Gdy próbowaliśmy zastanawiać się 
jakie  są  przyczyny  aprobaty  lub  po  prostu  nie  zauważania  niczego  złego  w  podobnych  zachowaniach 
pojawiały się odpowiedzi: „bo wszyscy tak robią”, „bo zawsze tak było”, „o co chodzi przecież obie strony 
mają z tego korzyść”.  W wielu gminach normą jest,  że pieniądze na działalność społeczną dzielone są 
według tzw. zasług,  a nie ustalonych wcześniej,  zaakceptowanych przez Radę zasad, że pierwszeństwo 
realizacji inwestycji drogowej zależy nie koniecznie od wagi problemu, ale od „wagi” zamieszkałych na danej  
ulicy  osób,  że  kryterium przyjęcia  do pracy i  otrzymania  zlecenia  nie  są kwalifikacje,  a  znajomość czy 
pokrewieństwo z pracownikami urzędu itd. 

Czy można takie sytuacje zmieniać? Na pewno tak, tylko trzeba o tym głośno mówić i mieć odwagę się im 
przeciwstawiać. Ważne, by nie dopuszczać do sytuacji, które sprzyjają uznaniowości, w których niejasne 
procedury pozwalają na niedopełnianie obowiązków czy wręcz przekraczanie kompetencji. Pierwszą rzeczą,  
którą można i trzeba zrobić w celu przeciwdziałania konfliktom interesów jest zadbanie o to, by były jasne 
regulacje  prawne  i  by  decyzje  administracyjne  wydawane  były  w  oparciu  o  jasny  i  kompletny  zestaw 
kryteriów. Natomiast warunkiem przejrzystości i jednocześnie efektywności działania urzędów jest nie tylko 
stworzenie, ale i przestrzeganie: 

• harmonogramów pracy 
• regulaminu pracy 
• procedur działania 
• systemu ocen pracowników 
• dostępu do informacji i prawa 

Niestety to jest jednak tylko teoria. Widząc bowiem powszechną bezsilność wobec przekrętów, czynionych w 
majestacie  prawa  w  najwyższych  instytucjach  i  przez  najwyższych  urzędników  państwowych,  jestem 
przekonana, że bez konkretnych działań mających na celu ukształtowanie norm moralnych i etycznych służb 
publicznych, nawet najlepsze rozwiązania w sferze prawa, nie dadzą rezultatów. 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 



Kurier Puszczykowski nr 30 

To nie ja - to Zarząd!

Cykliczność pracy w samorządzie sprawia, że zawsze pod koniec roku planuje się nowy budżet i dopiero 
potem ocenia i robi sprawozdanie z wykonania starego budżetu. Dzieje się to trochę wbrew prawom dobrego  
zarządzania, które zakłada w procesie zarządzania cykl składający się trzech podstawowych elementów: 
planu,  realizacji  i  oceny  (kontroli),  przy  czym ostatni  z  elementów jest  zawsze  podstawą  sporządzenia 
następnego planu. Mówiąc obrazowo, żaden mądry szef nie będzie ładował więcej kasy w przedsięwzięcie, 
jeśli nie ma potwierdzenia, że jest rentowne. Najpierw oceni zyski, porówna je z założeniami biznes planu, 
zastanowi się czy mógł osiągnąć więcej i skoryguje ewentualne błędy, a dopiero potem będzie planował  
dalszą linię rozwoju, zadania, wydatki itd. 

W samorządzie jest inaczej.  Opowiem to na przykładzie Puszczykowa. Przy planowaniu budżetu na rok 
2003 dowiedzieliśmy się, że w dziale 900 (Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska), w paragrafie 
90095, który nazywa się: pozostała działalność, a pod którą mieszczą się inwestycje związane głownie z 
kanalizacją sanitarną, zaplanowano wydatki na kwotę 1 751 020 zł. Jedyne zdanie wyjaśnienia do tej pozycji  
brzmiało:  „w  rozdziale  90095  zaplanowano  środki  na  kontynuację  inwestycji  komunalnej,  zgodnie  z 
załączoną tabelą”.(Zainteresowanym wyjaśniam, że tabela zawierała jedynie kwoty i Ąródła finansowania) 
Pod koniec roku otrzymaliśmy informację, że zaplanowana kwota została wydana. Nie wiemy jednak na co 
dokładnie zostały wydane wspomniane pieniądze. Czy za tę kwotę wybudowano 10 czy 20 km kolektora 
sanitarnego, czy zrobiono 200 czy 300 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, czy wreszcie zrealizowano zadania 
wynikające z przetargów na budowę kolejnych etapów kanalizacji,  ponieważ sprawozdanie z wykonania 
budżetu  dotyczy  jedynie  kwot,  a  nie  uzyskanych  efektów.  Dostaniemy  je  w  całości  dopiero  wraz  ze 
sprawozdaniem Burmistrza, już po uchwaleniu budżetu na rok 2004. Trudno jest zatem planować wydatki na 
rok  następny,  gdy  nie  wiadomo czy  wykonano  wszystkie  zadania  z  roku  poprzedniego  i  czy  były  one 
realistyczne, a sposób ich wykonania był satysfakcjonujący. 

Można powiedzieć – trudno, taka jest specyfika planowania budżetu w samorządzie i przejść nad tym do  
porządku dziennego. Wiele gmin stara się jednak tę niedoskonała procedurę „podeprzeć” stosując dobre i  
sprawdzone narzędzia planistyczne takie jak: budżet zadaniowy czy wieloletni plan inwestycyjny, a także 
odwołując do planu pracy Burmistrza i  Rady.  Powinno z nich jasno wynikać:  co,  gdzie,  kiedy,  na jakiej 
zasadzie i  za jakie kwoty będzie wykonane. Z wdrażania tych planów trzeba się potem na koniec roku 
rozliczyć, dzięki czemu radni ustalając budżet na rok następny wiedzą czy realizacja jakichś zadań napotkała 
na  trudności,  jeśli  tak,  to,  jakie,  z  czego  one  wynikały  i  jak  można  im  ewentualnie  w  przyszłości 
przeciwdziałać. Niestety, to, o czym napisałam powyżej nie dotyczy Puszczykowa. Wydaje się, że obawa 
przed planowaniem i przygotowaniem harmonogramów pracy jest tutaj wszechobecna. Z dotychczasowej 
praktyki widać, że Pan Burmistrz nie lubi się rozliczać. Jeśli przekazuje sprawozdanie z działania między 
sesjami, to „na wszelki wypadek” tylko ustnie i bez odwołania się do wcześniejszego planu i terminarza. W 
planach, bowiem wypada każdą pozycję uzasadnić, przedstawić np kryteria wyboru inwestycji i priorytety 
remontów,  przedyskutować  je  i  uzyskać  akceptację  Rady,  a  harmonogramów  na  dodatek  trzeba 
dotrzymywać! To oczywiście może być już bardzo niewygodne... 

Gdy  na  początku  ubiegłego  roku  zapytałam  Pana  Burmistrza  czy  przedstawi  nam  swój  plan  pracy 
usłyszałam w odpowiedzi, że nie musi tego robić, ponieważ dla niego planem pracy jest budżet. Zgadza się;  
dla Pana Burmistrza tak, ale nie dla mieszkańców! Panu Burmistrzowi zdecydowanie łatwiej jest powiedzieć 
np, że w roku 2004 wydamy 400 000 lub 500 000 na drogi, niż powiedzieć ile km dróg zrobimy, jakie to będą 
drogi, w jakim czasie i co będzie decydowało o tym, która z nich zostanie utwardzona jako pierwsza. Ta 
sprawa nabiera  szczególnego wymiaru w obliczu  dramatu,  który  dzieje  się  na ulicach miasta  w czasie  
obecnych roztopów. Mieszkańcy chcieliby poznać nie tylko doraĄny plan zaradzenia sytuacji, ale również 
poznać wieloletnią perspektywę utwardzania ulic. Chcieliby także dowiedzieć się ile i jakie decyzje zostały 
wydane w tym zakresie w roku 2003, a także na co zostały wydane w ubiegłym roku ich pieniądze i to w 
bardziej  „strawnej”  formie  niż  poprzez  wydrukowanie  całego  wykonania  budżetu  (maczkiem  i  bez 
komentarza), w „Echu Puszczykowa”. 

Główny problem polega jednak na tym, że pan Burmistrz wiele działań, które ułatwiłyby pracę Rady i życie 
mieszkańców podjąć może, ale nie musi! Dodatkowo, kilkakrotnie słyszeliśmy z jego ust wypowiedĄ, z której 
jasno wynika, że jeśli  czegoś w przeszłości nie (z) robił, to odpowiedzialny za to był nie on – Burmistrz  
Miasta, a Zarząd. 

Pozwolę przytoczyć sobie cytat  ze styczniowego „Echa Puszczykowa„ (13/146/ 2004) odnoszący się do 
mojego  zarzutu  o  nieskuteczność  działań  związanych  z  wynajęciem  budynku  po  szkole  podstawowej:  
„Przepisy  dają  burmistrzowi  takie  kompetencje  dopiero  od  roku,  wcześniej  o  wynajęciu  budynków  itp. 
sprawach decydował Zarząd Miasta” 

Na  miejscu  członków  poprzedniego  Zarządu  Miasta  nie  miałabym  najlepszego  samopoczucia.  Jakże 
destruktywnie musiało działać owo gremium skoro pozbawiało Burmistrza miasta inicjatywy i odbierało mu 



skuteczność  działania?  Trudno  tu  nawet  o  komentarz.  Jedyne,  co  pozostaje,  to  Panu  Burmistrzowi 
serdecznie współczuć. 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 

Od Redakcji: Członkami poprzedniego Zarządu byli: Wojciech Ewicz – (w poprzedniej kadencji  i obecnie 
wiceburmistrz), Piotr Bekas (obecnie Przew. Kom. Rewizyjnej), Janusz Szafarkiewicz (obecnie Wiceprzew. 
Rady), Krzysztof Jopek (obecnie Przew. Kom. Edukacji i Kultury), Janusz Odrowąż, Krzysztof Paszkowski 
Pan Radny Bekas, który w poprzedniej kadencji był członkiem Komisji Inwestycji Miejskich nadzorującej z 
ramienia Rady prowadzenie inwestycji kanalizacji dla miasta, jak wiadomo ma obecnie prowadzić kontrolę 
kanalizacji  sanitarnej.  Jak twierdzi,  to nie on podejmował  decyzje,  a Zarząd i  nie widzi  w tym żadnego 
konfliktu interesów ani podstawy do posądzania o stronniczość!



Kurier Puszczykowski nr 31 

Puszczykowskie uchwalanie prawa

Na samym początku kadencji dzieliłam się z mieszkańcami w „Echu Puszczykowa” swoimi wątpliwościami 
dotyczącymi formalnych kompetencji radnego. Minął rok, a ja coraz bardziej przekonuję się, że profesjonalna 
wiedza radnego i zdrowy rozsądek są często ostatnimi elementami, które bierze się w Puszczykowie pod 
uwagę przy podejmowaniu decyzji  i  uchwał.  Liczy się przede wszystkim umiejętna interpretacja zapisów 
prawa.  Powinnam  w  tej  chwili  spuścić  głowę,  bo  biorąc  udział  w  przygotowywaniu  Statutu  Miasta  
Puszczykowa miałam bezpośredni  wpływ na  jego  treść  i  sama go  zaakceptowałam.  Wtedy jednak  nie 
posiadałam wiedzy związanej z aferą Rywina i nie zdawałam sobie sprawy jakie konsekwencje może rodzić  
dopisanie lub niedopisanie dwóch słów (lub czasopisma) do ustawy. Analogicznie, nie przypuszczałam, że 
jest  różnica  między  sformułowaniem  podejrzenie  i  „uzasadnione  podejrzenie  o  stronniczość  lub 
interesowność”, a głosowanie w Radzie związane z wnioskiem o wykluczenie radnego Bekasa z kontroli  
inwestycji  kanalizacji  sanitarnej  nie  będzie  glosowaniem  nad  wykluczeniem  podejrzanej  o  stronniczość 
osoby,  która podejmowała wcześniej  w kontrolowanej przez siebie sprawie decyzje,  a głosowaniem nad 
interpretacją słowa „uzasadnione podejrzenie”. 

O wielkiej naiwności mojej i innych radnych, którzy myśleli, że będą posiadali zagwarantowaną Statutem 
inicjatywę uchwałodawcza może świadczyć inny zapis Statutu:  „Radny,  występując z inicjatywą podjęcia 
uchwały  zgłasza  Radzie  wniosek  z  uzasadnieniem potrzeby i  celowości  swej  propozycji.  Rada w razie 
pozytywnego rozpatrzenia  propozycji  radnego  przekazuje  ją  burmistrzowi  z  wnioskiem o  przygotowanie 
projektu uchwały”. Innymi słowy jeśli „klub radnych burmistrza” będzie chciał zablokować projekt zgłaszanej 
przeze  mnie  uchwały,  to  nie  znając  jeszcze  jej  celu  i  treści  na  wszelki  wypadek  nie  pozwoli  na  jej  
przygotowanie.  Niewiele brakowało,  a na ostatniej  sesji  Rady doszłoby właśnie do podobnego absurdu,  
ponieważ radni z drugiej strony stołu kwestionowali potrzebę składania dokładnych, pisemnych sprawozdań 
burmistrza  z  wydawanych  rozporządzeń i  decyzji.  Absurdem samym w sobie  jest  fakt,  że  Pani  Radca 
Prawny Urzędu wydała opinię, iż wniosek o takie sprawozdania musi zostać zapisany w formie uchwały 
Rady Miasta. Praktyka samorządowa wskazuje bowiem, ze wystarczy zwykły zapis w regulaminie Urzędu 
lub po prostu wniosek przewodniczącego Rady, który jest odpowiedzialny za organizacje pracy Rady. W 
wielu gminach takie sprawozdania burmistrza są standardem i są dostępne nie tylko dla radnych ale dla 
wszystkich  mieszkańców,  którzy  chcieliby  się  dowiedzieć  co  robi,  jak  pracuje  burmistrz  poprzez 
zamieszczenie na stronie internetowej (np. www.murowana-goslina.pl) lub publikacje w biuletynach Rady 
(np.  Merkuriusz  Mosiński).  Jest  to  praktyka  znana i  stosowana również w Powiecie  Poznańskim,  który 
zamieszcza  sprawozdania  z  pracy  Zarządu  Powiatu  Poznańskiego  z  wyszczególnieniem  wszystkich 
postanowień Zarządu np. na temat decyzji o warunkach zabudowy. 

W Puszczykowie jest jednak inaczej. Sprawozdania z pracy Burmistrza składane są w formie ustnej. Są one 
odczytywane/  wypowiadane  przez  Pana  Burmistrza  bez  możliwości  wcześniejszego  zapoznania  się  z 
tematem.  Natomiast  pytania  dotyczące  przekazywanych  informacji  są  często  kwitowane  lakoniczną 
odpowiedzią lub obietnicą odpowiedzi na piśmie. 

W czasie sesji w dniu 17 lutego 2004 złożyłam formalny wniosek o przygotowywanie dla radnych pisemnych 
sprawozdań burmistrza i  dostarczanie ich w materiałach przed sesją w celu możliwości  wcześniejszego 
zapoznania się zakresem działań burmistrza między sesjami. 

Przekazałam ten wniosek ponownie, już na piśmie, na Sesji w dniu 16 marca 2004 r. zgłaszając że: „ Jako 
radna chciałabym mieć lepsze rozeznanie w sprawach bieżących prac Burmistrza i Urzędu Miasta. Dlatego 
zwracam się z prośbą o każdorazowe przygotowanie sprawozdania na piśmie obejmującego rodzaj i liczbę 
wydanych zarządzeń, decyzji Burmistrza w okresie między sesjami, a także liczby i rodzaju przetargów wraz 
z  podaniem  ich  rozstrzygnięcia.  Proszę  również  o  wykaz  spotkań,  szkoleń,  konferencji,  w  których 
uczestniczył Burmistrz i pracownicy Urzędu wraz z podaniem terminu i celu uczestnictwa”. 

Moja,  wydawałoby  się  normalna  prośba,  wzbudziła  wręcz  oburzenie  radnych  popierających  Burmistrza, 
którzy początkowo nie chcieli wyrazić zgody na przygotowanie w tej sprawie uchwały. W końcu nieznaczną 
większością  głosów  (przy  wstrzymaniu  się  od  głosu  Pana  Przewodniczącego  Thiela)  Rada  wniosek 
przegłosowała  pozytywnie  i  uzyskałam pozwolenie  na  przedłożenie  Radzie  projektu  uchwały  o  tym,  że 
burmistrz ma zdawać na piśmie sprawozdania ze swojej pracy! Oczywiście taki projekt przygotuję ale mam 
świadomość, że ośmiesza to powagę Rady. Część radnych ciągle nie może zrozumieć, że to Urząd Miasta, 
Burmistrz przygotowuje materiały dla Rady do zaopiniowania, a nie odwrotnie i że sprawozdania przed Radą 
są obowiązkiem, a nie dobrą wolą burmistrza. 

Układ w Radzie jest ciągle taki jaki jest i można się spodziewać, że nawet najmądrzejsze pomysły, jeśli nie 
będą po myśli Burmistrza będą przez jego zwolenników odrzucane. Ponieważ żyjemy w demokratycznym 
ustroju,  to  do  czasu  następnych  wyborów  musimy  ten  stan  rzeczy  akceptować.  Natomiast  wszystkim 
czytelnikom „Kuriera”  mogę  przyrzec,  że  nawet  jeśli  mniejszość  radnych  nie  będzie  w  stanie  pewnym 
sprawom zapobiec, to będziemy (będę) o nich pisać, by każdy z mieszkańców mógł zobaczyć dwie strony  



medalu i wyrobić sobie o nich własna opinię. 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 



Kurier Puszczykowski nr 32 

Absolutorium AD 2004

Kulminacyjnym momentem pracy Rady Gminy jest co roku dzień Absolutorium. Z założenia, posiedzenie 
Rady, ma być odświętne i dotyczyć tylko jednej uchwały. Decyzję o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium 
Rada  podejmuje  w  oparciu  o  wniosek  sformułowany  przez  Komisję  Rewizyjną,  która  na  podstawie 
przeprowadzonej kontroli i sprawozdania Burmistrza pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za poprzedni  
rok działalności. Tyle zarówno teoria jak i powszechna praktyka. 

Komisja  Rewizyjna  przed  sformułowaniem  wniosku  prowadzi  kontrolę  różnych  dokumentów.  Zapis  w 
Statucie  obliguje  ją  do  kontrolowania  działalności  Burmistrza  i  innych  jednostek  organizacyjnych  pod 
względem  legalności,  gospodarności,  celowości,  rzetelności  oraz  zgodności  dokumentacji  ze  stanem 
faktycznym. Trzeba być nie lada ekspertem i poświęcić bardzo dużo czasu, by taką kontrolę przeprowadzić 
rzetelnie. Wojciech Misiąg (były minister finansów) pisze w samorządowym piśmie „Wspólnota”, że Rada 
powinna zatrudnić zewnętrznego audytora. Małej gminy jednak na taki wydatek nie stać, w związku z czym 
radni ograniczają się do sprawdzenia działalności i jedynie pod względem legalności (czy gmina wykona- ła 
wszystkie ustawowe, należące do niej zadania) i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym (czyli czy 
przysłowiowa prawa strona budżetu równa się lewej). Nie starcza już zwykle czasu albo i woli na kontrolę  
pod względem gospodarności, celowości i rzetelności. 

W Puszczykowie nie starczyło przede wszystkim woli! Przyspieszono wysłanie wniosku absolutoryjnego do 
RIO zanim radni z Komisji mogli zapoznać się ze sprawozdaniem merytorycznym Burmistrza. Członkowie 
Komisji  nie  otrzymali  również  odpowiedzi  na  pytanie  skierowane  do  Rzecznika  Dyscypliny  Finansów 
Publicznych o kontrowersje wokół długu wobec Mosiny. 

Co się zatem dzieje gdy Komisja Rewizyjna ma negatywne zdanie o wykonaniu budżetu lub gdy część 
Komisji zgłasza poważne zastrzeżenia do pozytywnie sformułowanego wniosku? Wtedy decydujący wpływ 
na decyzję Rady ma opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Oceny członków Komisji, szczególnie co do nie zaplanowania w budżecie na rok 2003 kwoty 1 600 000 zł na 
spłatę długu wobec Mosiny były zupełnie rozbieżne. Dla radnych: Ornoch-Tabędzkiej,  Rzepczyńskiego - 
narażenie miasta na płacenie odsetek od kredytu komercyjnego oraz karnych odsetek z tytułu zadłużenia - 
to pierwsza czerwona kartka dla Burmistrza. Było ich więcej: nielegalne i niecelowe zlecenie projektu planu 
urządzenia lasu i opłacenie projektanta przed wykonaniem dzieła, a także rażąca niegospodarność związana 
z zarządzaniem mieniem komunalnym (sprzedaż działki  przy ul.  Studziennej,  koszty starej  szkoły).  Tyle 
samo, a może i więcej pojawiło się kartek żółtych. Należały do nich m. in.: nie wykorzystanie pieniędzy na 
plany zagospodarowania przestrzennego, niecelowe zaplanowanie pieniędzy na budowę boiska szkolnego 
w okresie zimowym oraz nie wykonanie planu dochodów przez Strażnika Miejskiego. 

Pisząc  te  słowa  nie  znam  jeszcze  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  dotyczącej  wniosku 
absolutoryjnego.  Na  podstawie  poprzednich  doświadczeń  mogę  jedynie  przypuszczać,  że  nawet  gdyby 
opinia RIO była dla Burmistrza negatywna, to Rada w swej większości i tak najprawdopodobniej zaaprobuje  
wszystkie jego działania z poprzedniego roku. 

Czasami mam wrażenie, że Puszczykowo jest lustrzanym, miniaturowym odbiciem tego co się dzieje „na 
górze”. Po lekcji cynizmu Pani Anity Błochowiak, która na oczach całej Polski zaprzeczyła faktom ustalonym 
przez Sejmową Komisję Śledczą i uzyskała dla swojego raportu poparcie czterech innych posłów, nikogo 
zapewne nie zdziwiłoby, gdyby Rada w Puszczykowie przegłosowała, że czarne to białe. 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 

Z ostatniej chwili: 27.04.2004 r. Rada Miasta udzieliła absolutorium Burmistrzowi Januszowi Napierale za 
wykonanie budżetu miasta w roku 2003. 

W głosowaniu imiennym za udzieleniem absolutorium głosowali: A. Balcerek, P. Bekas, M. Chojnacka, K.  
Jopek, W. Kociemba, M. Ratajczak, J. Szafarkiewicz, M. Thiel, Z. Wojtkowiak. 

Przeciw  udzieleniu  absolutorium,  wysuwając  zarzuty  niegospodarności,  niecelowości,  nierzetelności  i 
nielegalności w zakresie zarządzania budżetem miasta głosowali: S. Balbierz, I. Jankowska, H. Rapalska-
Kaczmarek, M. Rzepczyński, M. Ornoch- Tabędzka. Przeciw jest również U. Rudzińska - nieobecna na sesji  
absolutoryjnej. Szerszy komentarz w następnym nr „Kuriera”. 

Zespoł Redakcyjny 



Kurier Puszczykowski nr 33 

Nasza przyszłość w Europie - kilka refleksji
osobistych lub po prostu: Nasza przyszłość w Europie 

Córka mojej koleżanki, Magda (lat 3) wróciła z przedszkola i obwieściła: „dzisiaj mieliśmy w przedszkolu Unię 
Europejską”.  A co  to  jest  ta  Unia  Europejska?  –  zapytała  ją  mama.  A to  jest  „takie  niebieskie  coś  z 
gwiazdkami” odpowiedziała z dumą. A co jeszcze mieliście w przedszkolu? – dopytywała się koleżanka. No, 
jeszcze była Holandia, ale tu już dziewczynka nie potrafiła bliżej opowiedzieć co to oznacza. Gdy jednak w 
kilka dni później poszły do sklepu i Magda zobaczyła na ścianie duży znak firmowy Pepsi, skojarzywszy 
najpewniej kolory flagi holenderskiej, pociągnęła mamę za rękę i powiedziała: „widzisz mamo, to jest właśnie 
Holandia”. Następnego dnia, 1-go maja, jechały samochodem przez udekorowane odświętnie flagami ulice 
Śremu, gdzie mała wpadła w prawdziwy zachwyt i krzyknęła „mamo zobacz, tu jest wszędzie Polska, jak tu 
dużo Polski! ” 

Ubawiła mnie, ale i szczerze wzruszyła ta historia. Przede wszystkim potwierdza ona magię edukacji od 
kołyski.  Pokazuje,  że przy pomocy prostych symboli  można w małym człowieku wykreować prawidłowe 
skojarzenia i jednocześnie pozytywne nastawienia do skomplikowanego i budzącego w dorosłym świecie tak 
wiele emocji, procesu integracji z Unią Europejską. Uświadomiłam sobie jednocześnie, że dla małej Madzi  
była to pierwsza lekcja patriotyzmu. Wiem, że w wielu środowiskach to już niemodne i często zapomniane  
słowo. Znam jednak wielu młodych ludzi, którzy nie zastanawiając się na tym co to jest patriotyzm, swoją  
pracą i osiągnięciami budują (w kraju i poza nim) wspaniały wizerunek Polski. Trzeba sobie bowiem zdać 
sprawę, że w wymiarze praktycznym to słowo znaczy zupełnie coś innego niż 60 lat temu. Patriotą dzisiaj 
jest nie ten kto staje na barykadach i ginie za Polskę, ale ten kto zdobywa wiedzę, kto jest przedsiębiorczy, 
tworzy nowe miejsca pracy i w uczciwy sposób buduje jej kapitał. 

Waga tego co się zdarzyło 1-go maja dotarła do mnie z cała siła dopiero w przeddzień uroczystości w  
Dublinie, gdy do późnej nocy oglądałam w TV transmitowany z Warszawy i Berlina piękny koncert z okazji  
przyjęcia w poczet Unii Europejskiej 10 nowych państw. Mimo, że wcześniej w aktywny sposób brałam udział 
w przygotowaniach samorządów do procesu integracji i prowadzi- łam na ten temat wiele szkoleń, nigdy nie 
uświadomiłam sobie w tak wyrazisty sposób, że oto kończy się jakiś okres w historii i zaczyna zupełnie nowa 
epoka. Więcej, zdałam sobie sprawę, że towarzyszy temu wydarzeniu tyle samo pozytywnego oczekiwania, 
co ukrytego niepokoju o przyszłość. Jaka będzie? Czy potrafimy jako społeczeństwo wykorzystać stworzoną 
szansę?  Czy  nie  zabraknie  nam wiedzy  i  determinacji,  by  na  zasadzie  równoprawnych  członków Unii  
włączać się w europejskie inicjatywy i sięgać po europejskie pieniądze? Czy starczy nam cierpliwości, by 
przetrwać  pierwsze  trudności  związane  choćby  z  widocznymi  już  podwyżkami  cen  benzyny  i  innych 
artykułów?  Czy  wreszcie  potrafimy  wybrać  dobrych  kandydatów  do  Parlamentu  Europejskiego  tak,  by 
dowcip o trzech panach w krawatach w biało-czerwone paski,  którzy podeszli  do prowadzącego obrady 
Parlamentu Europejskiego i zapytali: jak to będzie po angielsku – na znak protestu blokujemy mównicę? – 
nie stał się rzeczywistością. 

Pierwsza refleksja, która ogarnęła mnie 1-go maja, gdy wyszłam na ulicę była dość smutna: 'jakże mało 
Polski'  w  Puszczykowie.  Tylko  na  nielicznych  domach  powiewały  biało-czerwone  flagi,  tak  jakby  to  był 
zupełnie normalny dzień, jakby nic się nie wydarzyło. Jeszcze mniej 'było Unii Europejskiej', ale to byłam w 
stanie  zrozumieć,  gdyż  sama  miałam  ogromne  kłopoty  z  zakupem  flagi  z  dwunastoma  gwiazdkami. 
Pesymistyczne  odczucia  oraz  wiele  z  moich  obaw  o  przyszłość  rozwiało  się  jednak  definitywnie  na 
puszczykowskim  stadionie,  w  czasie  pierwszomajowego  festynu  zorganizowanego  przez  Urząd  Miasta, 
Miejski Ośrodek Kultury, Bibliotekę Miejska i szkoły pod hasłem “Spotkanie z Unią Europejską”. Zobaczyłam 
tam  roześmiane,  pomalowane  nierzadko  w  unijne  i  polskie  symbole,  twarze  dziewczynek  i  chłopców. 
Oglądnęłam świetnie  przygotowane i  wykonane przez uczniów szkół  podstawowych i  gimnazjów tańce, 
zabawy, scenki z życia krajów europejskich. Spotkałam otwartych na zmiany młodych ludzi, z dużą wiedzą, 
bez kompleksów, znających swoją wartość i miejsce w nowej Europie. Usłyszałam w ich głosach entuzjazm 
i... odczułam przekonanie, że im się uda! Jest w tym zapewne ogromna zasługa pedagogów, którzy potrafili  
przybliżyć  im  niezbędną  wiedzę  i  pokazać  nowe  wartości.  Przede  wszystkim  jednak  jest  to  zasługa 
młodzieży, która pokazała, że nie tylko nie boi się nowych wyzwań, ale wychodzi im naprzeciw. Wracałam ze  
stadionu w ulewnym deszczu, ale z rozjaśnioną duszą. Dotarło bowiem do mnie, że za kilkanaście lat w dniu 
1-szym maja rzadko kto będzie pamiętał o „czerwonych masówkach” i że młodym ludziom ten dzień już na 
zawsze będzie się kojarzył z „Odą do Radości”. 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 



Kurier Puszczykowski nr 34 

Z Puszczykowa nikogo nie było... - Etyka a prawo

Intencją Redakcji „Kuriera”, która poprosiła mnie o comiesięczne felietony o tematyce samorządowej było 
przybliżenie Czytelnikom przykładów szerokiego wachlarza problemów społeczności lokalnych w kraju i za 
granicą i sposobów ich rozwiązywania, pokazywania dobrych przykładów skutecznego zarządzania miastami 
i  dzielenia  się  wszelkimi  nowinkami  z  tej  branży.  Jest  rzeczywiście  wiele  ciekawych  rzeczy,  o  których 
mogłabym  opowiedzieć  na  podstawie  swoich  kontaktów  i  doświadczeń  współpracy  z  gminami  w  całej 
Polsce, tymczasem w praktyce nie udaje mi się wyjść poza własne, puszczykowskie podwórko. Mam takie 
poczucie, że daję się sprowokować i może nadużywam cierpliwości Czytelników wdając się w polemikę z 
radnymi zasiadającymi „w klubie burmistrza”, z drugiej jednak strony nie mogę pozostawać obojętna wobec 
mechanizmów, które w mojej codziennej pracy pokazuję jako złe i które z praktyki działania administracji  
publicznej powinny zostać wyeliminowane. Jednym z takich mechanizmów jest wykorzystywanie lokalnych 
mediów, utrzymywanych z pieniędzy podatników do manipulowania opinią mieszkańców zamiast rzetelnego 
informowania,  sprawozdawania z  tego jakie  działania  prowadzi  burmistrz,  nad jakimi  projektami  pracują 
urzędnicy, jakie problemy rozstrzygają komisje rady itd. 

Pracuję w tej chwili w dużym programie ogólnopolskim firmowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji  
Lokalnej oraz Polsko- Amerykańską Fundację Wolności o nazwie „Przejrzysta gmina - Laboratorium”. Wraz z 
grupą  ekspertów  pracujemy  z  16  gminami  w  Polsce  sprawdzając  jakie  zaplecze  organizacyjne  jest 
niezbędne, by w swojej codziennej praktyce gminy mogły stosować 6 zasad etycznego działania. Te zasady 
to  w  kolejności:  przejrzystość,  przeciwdziałanie  korupcji,  partycypacja  społeczna,  przewidywalność, 
fachowość i rozliczalność. Kiedyś postaram się o tym programie napisać szerzej, pokazać przykłady gmin, 
które same, z własnej i nie wymuszonej prawem woli prowadzą otwarty dialog z mieszkańcami ułatwiając im 
dostęp  do  informacji,  otwierając  przed  nimi  wszystkie  drzwi  i  czyniąc  z  zasady  „  przejrzystości”  misję  
działania swoich urzędów. Są bowiem takie urzędy (i to wcale nie w dużych miastach), w których nie można 
już  zatrudnić  pracowników  bez  konkursu,  gdzie  podejmowanie  jakichkolwiek  decyzji  obwarowane  jest 
ogólnie  znanymi  procedurami,  a  uczestniczenie  zewnętrznych  ekspertów  w  posiedzeniach/  kontrolach 
komisji rewizyjnej jest normą. Są np. takie rady miast w Polsce, które nie bały się zapisać w swoim statucie,  
że z inicjatywą uchwałodawcza może wystąpić nawet pojedynczy mieszkaniec miasta! 

Teraz pozwolę jedynie odnieść się do dwóch zasad i to w kontekście Puszczykowa. Zasada fachowości: Ze 
sposobu działania Rady i Pana Burmistrza można wnioskować, że im mniej fachowości tym lepiej. Jakże 
strasznie musi bać się Pan Burmistrz kompetencji i profesjonalizmu radnej Hanny Rapalskiej- Kaczmarek 
skoro,  aż  dwukrotnie,  nie  zgodził  sie  na  dopuszczenie  jej  do  udziału  w  Komisji  Urbanistyczno-
Architektonicznej  oraz  do  pracy  w  Komisji  Rewizyjnej.  Przepraszam,  w  następnym  numerze  „Echa 
Puszczykowa”  przeczytam  zapewne,  że  to  nie  Burmistrz  ale  Rada  nie  zgodziła  się  na  udział  radnej 
Rapalskiej-Kaczmarek w Komisji Rewizyjnej. Faktycznie to Pan Szafarkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady 
miał wątpliwości co do kompetencji  kandydatury Przewodniczącej Komisji  Urbanistyki i Architektury Rady 
Miasta Puszczykowa, natomiast nie miał ich przy kandydaturze pani Marii Chojnackiej. 

Generalnie  Pan  Burmistrz  perfekcyjnie  opanował  mechanizm  rozmywania  odpowiedzialności  i 
interpretowania  przepisów  prawa  zgodnie  ze  swoimi  potrzebami.  Praktycznie  nie  można  mu  niczego 
zarzucić, gdyż działa zgodnie z przepisami. Przecież ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego ukazują 
się zgodnie z prawem w prasie.  To, że są wydrukowane małym drukiem i  niewiele osób ma szansę je 
dostrzec, co w konsekwencji prowadzi do odwołania przetargów i sprzedaży mienia w drodze rokowań, to 
sprawa zupełnie drugorzędna. Tu chciałabym nawiązać do drugiej zasady w programie „Przejrzysta gmina”: 
zasady przeciwdziałania korupcji. Jej istotą jest wprowadzenie takich procedur wewnętrznych, które będą 
przeciwdziałały  możliwości  powstania  najmniejszego  podejrzenia  o  działania  korupcjogenne  lub  nawet 
nieetyczne. Są to przeważnie działania z grupy tzw. konfliktów interesów. 

Otóż nie jest niezgodne z prawem zatrudnianie pracowników urzędu na dodatkowe umowy zlecenia, jeśli ich 
zakres  obowiązków  nie  zawiera  powierzonych  do  wykonania  zadań  –  ale  jest  nieetyczne.  Nie  jest  
zabronione zatrudnianie członków rodzin pracownika urzędu do roznoszenia np. decyzji podatkowych czy 
lokalnej gazety – ale jest nieetyczne. Nie jest niezgodne z prawem zlecanie projektów architektonicznych 
rodzinie pracownika, który zajmuje się w urzędzie sprawami urbanistyki i architektury – ale jest nieetyczne, 
nie  jest  niezgodne  z  prawem  zatrudnianie  radcy  prawnego,  który  pracuje  w  zwierzchnim  urzędzie 
wojewódzkim w wydziale prawnym i nadzoru - ale jest nieetyczne...itd. 

Niedawno w Starostwie Powiatowym w Poznaniu prowadziłam dla wójtów, burmistrzów, przewodniczących 
rad gmin z Wielkopolski szkolenie firmowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
cztery związki: miast, miasteczek, powiatów i gmin wiejskich. Jego tematem była „Etyka w samorządzie”. 
Niestety, z Puszczykowa na tym szkoleniu nikogo nie było. 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 



Kurier Puszczykowski nr 35 

Nie wszystko złoto co się świeci 

Od pewnego czasu odczuwam swego rodzaju dysonans poznawczy. Z jednej strony powinnam być dumna z 
41  miejsca  Puszczykowa  w  „Złotej  setce  samorządów“  i  cieszyć  się  z  tak  wysokiej  pozycji  miasta  w 
ogólnopolskim rankingu, co jest niezaprzeczalnym sukcesem. Z drugiej strony, jako radna i konsultantka 
samorządów, obserwuję nieefektywne wykorzystanie zasobów, zminimalizowanie funkcji turystycznej miasta 
i brak jego przygotowania do pozyskania funduszy europejskich. Jako mieszkanka, gołym okiem dostrzegam 
również zła  kondycję  ulic  i  chodników,  nieotynkowany od wielu  lat  budynek nowej  szkoły,  napowietrzne 
przewody elektryczne i inne mniej lub bardziej istotne mankamenty. Zadałam więc sobie pytanie: co takiego 
sprawia, że na zewnątrz miasto jest postrzegane jako lider, a ja od środka dostrzegam głownie braki? Czy 
jest tak, że szukam dziury w całym, bo przecież miasto jest „krainą mlekiem i miodem płynąca“ i powinnam w 
związku z powyższym popaść w zachwyt i niczego już więcej nie chcieć? Czy może jest normalne, że we 
własnym otoczeniu mam wyższe oczekiwania i spodziewam się lepszych efektów, szczególnie gdy są ku 
temu warunki? Postanowiłam w związku z powyższym przeanalizować kryteria rankingu. 

Puszczykowo  najwyższe  notowania  uzyskało  za  inwestycje  pozabudżetowe.  Słusznie  Pan  Burmistrz 
podziękował  mieszkańcom,  bo  chyba  w  żadnej  innej  polskiej  gminie  współudział  użytkowników  w 
finansowaniu kanalizacji miejskiej nie był tak duży. W Puszczykowie, wraz z opłatami mieszkańców, kwota 
na  inwestycje  przeznaczona  ze  środków  pozabudżetowych  sięgała  aż  936  zł  na  osobę  ¹  to  jest  70% 
wydatkowanych  pieniędzy...  Dla  zewnętrznych  obserwatorów jest  to  powód  do  wyróżnienia  miasta.  Dla 
mieszkańców Puszczykowa i niektórych radnych jest to jednak powód do troski. Rezerwy proste w postaci 
darowizn się skończyły, a pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska trzeba będzie spłacać! 
Wielkość zadłużenia Puszczykowa sięgała na koniec 2003 roku kwoty 6 588 989 zł,  przy dochodach na 
dzień 31 grudnia 2003 - 14 398 390 zł, to jest 46% budżetu. Co to oznacza? Oznacza, że nie będzie w 
Puszczykowie przez najbliższe lata pieniędzy na budowanie dróg i nie będzie środków na wkład własny przy  
ubieganiu się o dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Chciałoby się powiedzieć „nie 
wszystko złoto co się świeci“. 

Komisje konkursowe nie mają możliwości  zagłębiania się w uwarunkowania wewnętrzne samorządów, a 
kryteria - mimo pozornej obiektywności - budzą czasami kontrowersje. Sama ostatnio z ramienia Związku 
Miast Polskich byłam ekspertem komisji oceniającej w konkursie MSWiA „Lider zarządzania w samorządzie“ 
i wiem jak trudno było wyłonić laureatów tylko na podstawie dość sztywnej skali punktowej i wypełnionych  
ankiet.  By  wyeliminować  błędy  komisja  dokonywała  wizytacji  miast  i  na  miejscu  sprawdzała  zbieżność 
wyników z prezentowanym poziomem rozwoju. 

Mogłoby ktoś pomyśleć, że podważam dobre miejsce Puszczykowa w rankingu. Nie! Cieszę się z niego. Nie 
podoba mi się jednak, że wykorzystując „laur zwycięzcy“ Pan Burmistrz próbuje przysłonić inne niedostatki w 
zarządzaniu, a z grupy stojących na straży interesu publicznego radnych zrobić „wrogów ludu“. 

Poprzez swoje położenie i tradycję Puszczykowo jest wyjątkowym miastem, przyciągającym wyjątkowych 
mieszkańców. To w dużej mierze ich potencjał intelektualny i ich aktywność społeczna nagrodzono w tym 
rankingu.  Punktowano  bowiem  czytelnictwo  w  bibliotekach  publicznych,  frekwencję  w  wyborach 
samorządowych  i  liczbę  organizacji  pozarządowych  w  stosunku  do  liczby  mieszkańców.  Chciałabym 
doczekać takiego momentu, w którym Pan Burmistrz dostrzeże ten ogromny potencjał mieszkańców (w tym 
również radnych) i zaprosi ich do debaty na temat przyszłości rozwoju miasta. Czy się doczekam? 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
¹ Gdyby brać pod uwagę tylko to jedno kryterium Puszczykowo byłoby na drugim miejscu po Polkowicach, w których kwota inwestycji 
pozabudżetowych przypadająca na jednego mieszkańca sięgała 1575 zł.  Większość miast pozostawiała jednak tę rubrykę pustą - 
źrodło informacji: Serwis Samorządowy PAP, 7.07.2004. 



Kurier Puszczykowski nr 36 

„Panie Przewodniczący - wstyd mi za Pana” 

W  mediach  pojawiły  się  ostatnio  liczne  artykuły  rocznicowe  związane  z  obchodami  15-  lecia  Trzeciej  
Rzeczpospolitej. Przypomniano wiele faktów związanych z pierwszymi wolnymi wyborami do Sejmu, a także 
z  powołaniem Rządu Tadeusza Mazowieckiego,  pierwszego po II  wojnie  światowej  niekomunistycznego 
rządu w Europie Środkowo-Wschodniej. Po niemal piętnastu latach od upadku realnego socjalizmu nasuwa 
się pytanie, czy społeczeństwo polskie ceni sobie demokrację? Czy ją rozumie? Czy potrafi wykorzystywać 
jej  wartości,  szczególnie  w  odniesieniu  do  możliwości  rozwoju  swobód  obywatelskich  i  rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego? 

Częściową odpowiedzią są wyniki sondaży Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), które w maju tego 
roku  przeprowadziło  kolejne  badanie  na  temat  postaw Polaków wobec  demokracji.  Wyniki  nie  są  zbyt 
optymistyczne. W ostatnich dwóch latach oceny funkcjonowania demokracji  są w naszym kraju znacznie 
niższe niż wcześniej. Obecnie tylko 21% badanych uważa, że demokracja funkcjonuje właściwie, a ponad 
68% jest przeciwnego zdania. Jednocześnie tylko 18 % mieszkańców kraju (przeciw 42%) twierdzi, że bliżej 
nam do systemu niedemokratycznego niż do demokracji!  W tym samym badaniu okazuje się, że Polacy 
pojęcie demokracji  kojarzą przede wszystkim ze swobodami obywatelskimi, wśród których na pierwszym 
miejscu  wymieniana  jest  wolność  słowa.  Przejawem  swobód  obywatelskich  jest  również  możliwość 
zrzeszania się i  samoorganizowania w grupy rozwijające aktywność społeczna, w tym grupy opozycyjne 
mające przywilej kontrolowania władzy. 

Trudno się dziwić niepomyślnym ocenom sondaży jeśli, jak komentuje CBOS, towarzyszy im najwyższy od 
1990  roku  poziomem niezadowolenia  Polaków z  działania  instytucji  politycznych.  Z  innych  wypowiedzi 
prasowych  wynika  bezsilność  społeczeństwa  wobec  lekceważenia  prawa  i  nie  respektowania  potrzeb 
obywateli.  Społeczeństwo dostrzega kompromitację elit  politycznych i  widzi,  że politycy (również lokalni) 
powiązani różnymi układami interesów czują się zupełnie bezkarni.  Osoby sprawujące władzę nie widzą 
potrzeby rozliczania się ze swoich działań, bo nader często zapominają, że powołano je do służby publicznej  
podlegającej  nieustającej  kontroli  społecznej.  Zapominają,  że  decydując  się  na  bycie  osobą  publiczną 
wystawiają się na 24 godzinny ogląd otoczenia, a niezależni dziennikarze mogą im zaglądać do biurka, do 
kieszeni, do szafy, a nawet do łóżka. 

W świetle tego co napisałam zdałam sobie sprawę, że w Puszczykowie demokracja opiera się na niezwykle 
kruchych  podstawach.  Jej  niezaprzeczalnym przejawem jest  konieczność  respektowania  przez opozycję 
nawet najbardziej kontrowersyjnych decyzji Rady Miasta, w większości popierającej osobę Pana Burmistrza. 
Zaprzeczeniem ducha demokracji jest natomiast demonstrowanie chorobliwej obawy Urzędu Miasta przed 
kontrolą  i  krytyką  ze  strony  opozycji.  Bo  jakże  inaczej  można  skomentować  nerwową  reakcję  Pana 
Burmistrza  na  słowa  krytyki  pod  adresem  jego  osoby  wypowiedziane  na  łamach  „Kuriera 
Puszczykowskiego”? Jak inaczej podejść do oporu proburmistrzowskiej koalicji wobec włączenia do Komisji 
Rewizyjnej przedstawicielki opozycyjnego klubu radnych Pani Hanny - Rapalskiej Kaczmarek? 

Powiem szczerze, działanie Pana Burmistrza bardzo mnie ubawiło. Zamiast skorzystać z prawa do repliki 
prasowej  (to  też  zdobycz  demokracji!)  i  napisać  sprostowanie  do  „Kuriera  Puszczykowskiego,”  wytacza 
„armaty”  i  straszy  redaktor  Skibińską  sądem.  Mało  w  tym  sensu,  jednak  pamiętając  z  sesji  rady,  że 
kierowane pod swoim adresem zarzuty Pan Burmistrz, częściej niż argumentami, kwitował słowami „to jest 
pomówienie” - jego zachowanie nie bardzo mnie zaskoczyło. Zdziwiło mnie natomiast i mocno zasmuciło 
zachowanie nestora Rady, prawnika z zawodu, Pana Michała Thiela. Jako Przewodniczący Rady powinien 
dokładać  wszelkich  starań,  by radni  kierowali  się  racjami  powagi  Rady i  literą  prawa,  a  nie  osobistymi  
animozjami. Tymczasem Pan Przewodniczący nie tylko nie przedsięwziął żadnych środków, które mogłyby 
doprowadzić do konsensusu w Radzie, nie tylko nie oczekiwał merytorycznego uzasadnienia odrzucenia 
kandydatury  pani  Rapalskiej  Kaczmarek  jako  członka  Komisji  Rewizyjnej,  ale  swoją  postawą  i  głosem 
oddanym przeciw tej kandydaturze przyczynił się do powstania sytuacji patowej i usankcjonował bezprawne 
funkcjonowanie tej Komisji. 

Od Pana Przewodniczącego oczekiwałabym większego poczucia misji i realizacji demokratycznych reguł, 
które przyznają opozycji prawo do uczestniczenia w ciałach kontrolnych Rady. Powtórzę jeszcze raz to ,co 
wypowiedziałam publicznie 7 września w sali sesyjnej „Panie Przewodniczący – wstyd mi za Pana”! 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 



Kurier Puszczykowski nr 37 

Polskie drogi 

Wiele gmin w Wielkopolsce otrzymało pierwsze pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na budowę dróg. Niestety nie ma wśród nich Puszczykowa. Dlaczego? Dlatego, że nasze miasto o środki  
unijne w ogóle się nie starało. 

Nie od dziś wiadomo, że zła jakość dróg jest w Polsce powszechnym mankamentem, tak w skali kraju jak i w 
wymiarze lokalnym. Wiadomo bowiem, że ich budowa jest bardzo kosztowna i praktycznie niemożliwa do 
zrealizowania jedynie z pieniędzy publicznych. Stąd zamiast gotowych autostrad Północ - Południe i Wschód 
-  Zachód  mamy na  razie  ich  fragmenty,  a  zamiast  wymiany  zdewastowanych  nawierzchni  na  drogach 
lokalnych, łata się jedynie dziury. Budowa 1 km drogi o szerokości 8 m kosztuje przeciętnie 1 mln zł, a w 
przypadku równoległego wyposażenia jej w kanalizację deszczową (co jest w tej chwili wymogiem ochrony 
środowiska) ten koszt wzrasta o co najmniej 50%. 

Dla samorządów, pierwsze zwiastuny realnej pomocy finansowej na rozwój infrastruktury drogowej pojawiły 
się wraz z funduszami przedakcesyjnymi ISPA i SAPARD. Na przykładzie gmin, które były uprawnione do 
starania się o środki unijne, można było przekonać się ile nowych wymogów trzeba spełnić i umiejętności  
posiąść,  by przygotować dobre projekty,  które  zyskają  uznanie komisji  kwalifikacyjnych.  Niektóre,  nawet 
bardzo maleńkie gminy, potrafiły wyciągnąć z tego lekcję i uczyły się poprzez praktykę, czyli składały nawet  
po kilka wniosków. Wyniki  tych starań można sprawdzić na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego (www.wielkopolska.mw.gov.pl). Na liście projektów zatwierdzonych do realizacji figuruje 
ponad 40 gmin, które otrzymały pieniądze na budowę dróg, ulic, chodników i parkingów. Szkoda, że nie ma 
na niej Puszczykowa. 

W  dniach  21-23  października  uczestniczyłam  w  odbywającej  się  w  Zakopanem  XIX  konferencji 
organizowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin na temat “Finansowanie programów 
rozwoju  gmin”.  Uczestniczyli  w  niej  prezydenci,  burmistrzowie,  wójtowie  z  całej  Polski.  Uczyli  się  jak 
wykorzystywać nowe dostępne instrumenty finansowania gmin i dzielili się jednocześnie doświadczeniami 
związanymi  z  efektywnością  dotychczasowych  działań  w  zakresie  pozyskiwania  funduszy  unijnych. 
Podkreślali,  że  po  to  by  przygotować  poprawnie  chociaż  jeden  wniosek  musieli  opracować  wiele 
dokumentów planistycznych i wykształcić całe zespoły pracowników. Zadałam sobie w trakcie tej konferencji  
pytanie:  jakie  mamy  w  takim  razie  szanse  w  Puszczykowie  na  budowę  dróg  przy  udziale  funduszy 
europejskich,  skoro do tej  pory nie  ustalono w naszym mieście  nawet  listy  priorytetów inwestycyjnych? 
Mamy w Puszczykowie ponad 66 km dróg, z czego około16 km, to drogi utwardzone. Przy założeniu, że 
rocznie będziemy dysponowali 14 mln budżetem, z którego to 3 mln zł zostanie przeznaczonych na drogi, to 
na utwardzenie pozostałych 40 km potrzeba nam będzie co najmniej 20 lat. Tyle czasu przyjdzie jeszcze  
niektórym mieszkańcom grzęznąć w błocie. Na jego skrócenie na razie się nie zanosi. Nie widać bowiem w 
Urzędzie Miasta ani woli, ani kwalifikacji. Pan Burmistrz nie musi się spieszyć ze składaniem wniosków, gdyż 
jak zauważył na lutowej sesji Rady Miasta “środki europejskie w tym roku się nie kończą”. Filozofia godna 
pozazdroszczenia! 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 



Kurier Puszczykowski nr 38 

Rozważania na połowę kadencji 

Z nostalgią wspominam entuzjazm jaki towarzyszył mi gdy rozpoczynałam pracę w Radzie. Dość szybko 
jednak zostałam sprowadzona na ziemię i  już w marcu 2003, zapytywałam zdziwiona na łamach „Echa 
Puszczykowa” jaka powinna być właściwie rola radnego. Wcześniej pouczono mnie bowiem, że radny nic nie 
może… I tak właściwie pozostało do dziś. Można się spodziewać, że każda moja inicjatywa lub inicjatywa 
innego nie należącego do „klubu burmistrza” radnego zostanie zablokowana lub zdeprecjonowana. 

Wezmę pierwszy z brzegu przykład. Spotkania edukacyjne z organizacjami pozarządowymi w ramach prac 
Komisji Komunikacji Społecznej i próba określenia możliwych obszarów współpracy z miastem, a wszystko 
po  to  by  Pan  Burmistrz  mógł  przygotować  dobry  program  współpracy  z  organizacjami.  Nie  tylko  nie  
usłyszałyśmy  z  radną  Jankowską  słowa  dziękuję,  ale  jako  przewodniczącej  komisji  zarzucono  mi 
zajmowanie  się  sprawami  należącymi  do  organu  wykonawczego  (Burmistrza),  czyli  przekraczanie 
kompetencji. Oczywiście mogłabym z Panem Burmistrzem polemizować, ale po co? Dawno już przyjęłam, 
że  w Puszczykowie  odrzuca się  modelowe praktyki  zarządzania,  których podstawowymi  elementami są 
jawność działań i partycypacja społeczna. 

Tym wszystkim, którzy chcieliby się dowiedzieć co oznaczają powyższe terminy polecam cykl  artykułów 
inicjujących  akcję  „Przejrzysta  Polska”,  który  ukaże  się  w  tygodniu  od  22  do  27  listopada  w  „Gazecie 
Wyborczej”. Dedykuję go przede wszystkim radnemu Bekasowi, który po raz kolejny odmówił mi w czasie 
ostatniej  Komisji  Rewizyjnej  udostępnienia  kserokopii  protokołu,  tym  razem  ze  sprzedaży  mienia 
komunalnego w naszym mieście.  Pan Bekas ciągle  jakoś nie  przyjmuje do wiadomości,  że  obowiązuje 
Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Chwała za to że taka ustawa istnieje! Dopiero teraz rozumiem co  
musieli  przeżywać  w  poprzedniej  kadencji  radni  z  „Klubu  Mniejszość”,  którzy  nie  mogli  się  podeprzeć 
podobnymi przepisami i którym regularnie blokowano dostęp do podstawowych dokumentów. 

Tymczasem, coraz bardziej mam poczucie, że w obecnej kadencji możliwość porozumienia między dwoma 
stronami stołu się wyczerpała. Ktoś kiedyś słusznie zauważył, że „opluwa” się nas słowem opozycja. Znam 
takie samorządy, które nie tylko potrafią z opozycją współpracować, ale powierzają jej pieczy samodzielne 
rozwiązanie części problemów. Tego chyba jednak w Puszczykowie się nie doczekamy. 

Nie  tak  dawno  przygotowywałam  szkolenie  dla  Gruzinów  na  temat  roli  samorządów  w  decentralizacji 
Państwa. Starałam się podeprzeć je dobrymi przykładami z Polski, pokazując jednocześnie konstruktywną 
rolę opozycji. W czasie poszukiwań dodatkowych materiałów poglądowych natrafiłam na wspaniały artykuł 
Pana  Profesora  Jerzego  Regulskiego,  jednego  z  „ojców samorządów”.  Przekazując  go  do  tłumaczenia 
pomyślałam, że bardziej niż Gruzinom jego znajomość przydałaby się niektórym puszczykowskim radnym i 
decydentom. Pan Profesor Regulski pisze między innymi, że „Funkcjonowanie państwa zależy od zachowań 
ludzi.  Ustawodawca  tworzy  jedynie  ramy,  które  wypełniają  swoją  działalnością.  Ustawy  tworzy  się, 
przewidując takie czy inne zachowania ale nie ma możności, aby przewidzieć je wszystkie. To spojrzenie na 
proces  rozwoju,  jako  na  ewolucję  związaną  ze  stałym  występowaniem  sprzeczności,  jest  też  nowym 
elementem, do którego się trzeba przyzwyczaić. Tylko w komunizmie uczono nas, że sprzeczności nie ma, i  
że każdy kto chce zmian jest wrogiem. W państwie demokratycznym i zdecentralizowanym, uznanie, że 
sprzeczności  występują  nie  jest  grzechem,  a  oczywistością.  Trzeba  się  umieć  do  nich  samemu 
dostosowywać,  ale  również  umieć  i  chcieć  dostosowywać  system  polityczny,  administracyjny  czy 
gospodarczy do zmieniających się okoliczności.” 

Gruzińscy słuchacze pojęli  sens tych słów bez problemu,  ale czy zostanie  zrozumiany w kręgach osób 
trzymających władzę w Puszczykowie? 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 



Kurier Puszczykowski nr 39 

Kraj od Pana Boga

Pan Bóg zebrał wszystkie narody, aby podzielić między nimi świat. Ustawiła się długa kolejka. Każdy chciał 
być pierwszy. Tylko Gruzini spokojnie czekali. Rozłożyli na ziemi kobierce, z koszy wyjęli chleby, owoce, wino 
i  rozpoczęli  biesiadę z tańcami i  pięknym śpiewem. Ucztowali  tak do zmroku i  nawet nie zauważyli,  że  
podział  krain  został  zakończony.  Jednak  Pan  Bóg  dostrzegł  rozśpiewanych  ludzi.  "Przywołaj  ich  tu"  - 
rozkazał  aniołowi.  A kiedy  podeszli,  powiedział:  "Bawiliście  się  gdy  inni  walczyli  i  kłócili  się  o  ziemię. 
Podzieliłem już cały świat... Szkoda mi was. Jesteście tacy pogodni i sympatyczni. Został jedynie niewielki,  
ale  za  to  najpiękniejszy  zakątek.  Są  tam  malownicze  góry,  piękne  łąki  i  urodzajne  równiny.  Chciałem 
zachować to miejsce dla siebie, ale ponieważ nic innego mi nie pozostało - oddaję je wam." 

Tak brzmi  legenda,  którą  usłyszałam w drodze  do  Gruzji  od polskiego  księdza Salezjanina  od kilku  lat 
zajmującego się pracą duszpasterską w Tbilisi. Przekonałam się, że jest w niej wiele prawdy, bo Gruzja to  
przepiękny kraj pogodnych i życzliwych przybyszom ludzi... 

Moje patrzenie na Gruzję było jednak dalekie od ślepego zachwytu. Widziałam zarówno piękne krajobrazy 
jak i  zdewastowane wojną z początku lat dziewięćdziesiątych, zniszczone trzęsieniem ziemi i  rabunkową 
gospodarką  rządu  Szewardnadze  regiony  kraju.  Byłam  pod  wrażeniem  przykładów  olśniewającej, 
nowoczesnej architektury oraz odrestaurowanych, urokliwych domów i uliczek. Zdarzało się jednak, że w 
najbliższym sąsiedztwie  widziałam rozwalające  się  rudery,  w których  co noc,  przy  płonących ogniskach 
gromadzili  się  ludzie...  Obecna Gruzja  jest  na pewno krajem wielu  kontrastów i  większej  niż  to  można 
zobaczyć  gołym  okiem  biedy.  Nie  ma  nic  wspólnego  z  „turystycznym  rajem”  czarnomorskich  kurortów 
stworzonym na użytek zagranicznych gości w czasach władzy radzieckiej. Ktoś powiedział, że po to, by nie 
dostrzegać niedostatku i powszechnego zaniedbania stolicy kraju -Tbilisi należy na to miasto patrzeć przez 
zmrużone  oczy.  Wtedy  bowiem  widać  tylko  najpiękniejsze,  pastelowe  barwy  i  przymglony  rysunek 
położonych na wzgórzach budowli. 

Dla  mnie  jednak  ważne  było  zobaczenie  Gruzji  rzeczywistej,  ze  wszystkimi  jej  niedostatkami  ale  i 
możliwościami rozwoju. Moja niedawna wizyta w tym kraju związana była bowiem z realizacją programu 
pomocy Rządu Polskiego dla krajów w okresie transformacji. Jechaliśmy pod Kaukaz z misją „naprawiania” 
gruzińskiej  administracji  lokalnej  i  przygotowania  Gruzinów  do  reformy  samorządowej.  Świadomość 
uczestniczenia w ogromnym procesie przemian w Gruzji była dla nas ą dużym wyzwaniem i do pewnego 
stopnia nobilitacją. Oto po latach ciężkiej pracy budowania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego możemy 
dzielić  się  naszą  wiedzą,  przekazywać  sprawdzone  wzory  skutecznego  działania  w  warunkach  zmiany 
ustrojowej. Gruzini mówili nam: chcemy z Wami pracować i od Was się uczyć nowych rozwiązań. Polakom 
jest łatwiej zrozumieć problemy młodej demokracji, gdyż sami je przeżywaliście i wiecie co należy zrobić, by 
motywować  ludzi  do  przedsiębiorczości  i  profesjonalnie  zarządzać majątkiem publicznym.  To było  duże 
oczekiwanie  i  w  takich  momentach,  przyznaję,  z  trudem wytrzymywaliśmy  spojrzenia  słuchaczy.  Jakże 
trudno było mówić przekonywująco o modelowym zarządzaniu miastami w skali całego kraju, skoro u nas w 
Polsce do tego modelu ciągle jeszcze daleko? Staraliśmy się pokazywać przede wszystkim, to co się w 
Polsce  udało:  własne  finanse  samorządowe,  wolne  mas-media  i  gwarantowany  dostęp  do  informacji 
publicznej.  Nie  wahaliśmy  się  jednak  mówić  o  niektórych  naszych  błędach,  szczególnie  o  zbyt  dużym 
upolitycznieniu samorządów, z nadzieją, że Gruzini tych błędów nie powtórzą. 

Nie wiem czego zdołali nauczyć się od nas gospodarze. Pokaże to przyszłość i umiejętność skutecznego 
wdrażania przygotowywanych wraz z nami planów działania. W czasie wspólnej pracy było w nich na tyle 
dużo  zaangażowania  i  umiejętności  kompromisu,  iż  wierzę,  że  im  się  powiedzie.  Co  ważne,  Gruzini  
uświadomili nam, że proces budowania dobrych relacji społecznych nigdy się nie kończy i że na każdym 
etapie  tworzenia  profesjonalnego  samorządu  potrzebne  są:  zaufanie  i  wola  współdziałania.  Dziękując 
Gruzinom za tę lekcję życzę, by w roku 2005, w kraju „podarowanym przez Pana Boga” żyło się coraz lepiej, 
a wzajemna współpraca procentowała korzyściami zarówno nad Morzem Czarnym jak i nad Bałtykiem. 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
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Pożytek z opozycji 

Niedawno, w rozmowie z była parlamentarzystką usłyszałam, że największą zdobyczą demokracji w Polsce 
jest opozycja. Nie jest to myślenie powszechne i uświadomiłam sobie, że daleko nam jeszcze w kraju do  
umiejętności docenienia wartości tego ustroju. Nie jest doskonały, ale jak już powielekroć podkreślano, nie 
znaleziono do tej pory lepszego, zapewniającego ludziom wolność wyrażania własnych przekonań, które 
mimo, że inne nie oznaczają bynajmniej anarchii lub perspektywy przewrotu. Opozycja w demokratycznym 
państwie,  również  w społeczności  lokalnej  spełnia  bardzo  pożyteczną  rolę  grupy  oceniającej,  patrzącej 
władzy na ręce, ale również mobilizującej do aktywności. 

Postaram się to zilustrować na przykładzie Puszczykowa. 

Po  kilku  latach  „panowania”  obecnego  Burmistrza  zaistniał  w  Radzie  Miasta  oraz  w  kręgach  do  niej  
zbliżonych, układ ludzi powiązanych w różnym stopniu wspólnotą interesów. 

Ten układ sił  pozwalał  na sposób działania,  w którym władze nie  musiały  się liczyć z opinią  publiczną.  
Burmistrz zawsze realizował słuszne opinie Zarządu, które w słusznym interesie zawsze były akceptowane 
przez Radę. Mieszkańcy, przy pomocy jedynego słusznego Biuletynu Rady o nazwie „Echo Puszczykowa” 
dowiadywali  się,  że  nie  można  zarządzać  miastem  lepiej.  Życie  w  Puszczykowie  (jak  na  miejscowość 
letniskową przystało) toczyło się leniwie. Mieszkańców nikt w nic nie angażował, o nic nie pytał, od radnych 
nikt niczego nie oczekiwał i wszyscy byli zadowoleni. Ten obraz szczęśliwości wszelkiej zakłócała wprawdzie 
od czasu do czasu trzyosobowa grupa „oszołomów” pod nazwą „Klub Radnych Mniejszość”, która ośmielała 
się  zadawać  niewygodne  pytania  lub  mieć  odrębne  zdanie,  ale  któżby  ich  tam słuchał,  nie  mówiąc  o 
dyskutowaniu ich racji. 

Aż tu nagle, po ostatnich wyborach, pojawiła się w Radzie Miasta zupełnie nowa grupa ludzi, która zaczęła 
przeglądać dokumenty, domagać się sprawozdań, zgłaszać nowe pomysły, prezentować własne opinie i na  
dodatek  widzieć  możliwość  innych  rozwiązań.  Jednym  słowem  OPOZYCJA.  Po  pierwszym  roku  i  fali 
oburzenia  (wyrażanej  na  łamach  jedynego,  słusznego  Informatora  Miejskiego  –  „Echa  Puszczykowa”) 
widząc, że tak już zostanie, że nowi radni nie odpuszczą i będą dalej domagać się rzetelnej informacji i  
kwestionować  złe  zarządzanie  –  puszczykowska  władza  zaczęła  zmieniać  front.  Pan  Burmistrz  zaczął  
przygotowywać  pisemne  relacje  z  podjętych  decyzji,  na  łamach  Biuletynu  Informacji  Publicznej  można 
wreszcie  przeczytać kto  i  kiedy wygrał  jaki  przetarg,  a radni  i  mieszkańcy zaczęli  dostawać w terminie  
odpowiedzi na swoje pisma. Co prawda jeszcze nie wszyscy. 

Jednocześnie  w  grupie  radnych  z  otoczenia  Burmistrza,  w  której  wielokrotnie  jedynym  uzasadnieniem 
poparcia  dla  kontrowersyjnych  decyzji  była  odpowiedź „bo tak  zawsze  było”-  odnotowano niespotykaną 
aktywność. Podpisani z imienia i nazwiska radni przygotowali ostatnio wniosek o zarezerwowanie co roku w 
budżecie miasta 1,5 mln zł na drogi. 

Chwała im za to, bo cokolwiek na temat dróg powiedziała do tej pory opozycja było ignorowane, a podobny 
wniosek w naszym wykonaniu potraktowano by w kategorii życzenia o gwiazdkę z nieba. 

Odnotowano również większą aktywność w Urzędzie. Odbyły się szkolenia dla organizacji pozarządowych, 
będzie Plan Rozwoju Lokalnego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, koncepcja zagospodarowania 
terenu  przy  kościele  (już  nie  zostanie  sprzedany na  działki)  i  kilka  innych  jeszcze  opracowań,  których 
wprawdzie od początku domagali się opozycyjni radni, teraz jednak zostaną przedstawione jako inicjatywy 
Urzędu. 

Od jakiegoś  czasu  można bowiem zaobserwować  ciekawy mechanizm.  Uchwały  i  propozycje  Radnych 
opozycji należy negować jako niemożliwe lub przeciągać ich realizację, by po jakimś czasie przedstawić je  
jako osiągnięcie obecnych władz lub „adorujących” ich radnych. 

Ten mechanizm jest niezwykle prosty i skuteczny. Po prostu nastał czas rywalizacji! To, co przez długi czas 
było niemożliwe nagle zaczyna funkcjonować. Może doczekamy się w ten sposób planu urządzenia zieleni w 
mieście  i  jego wykonania  oraz realizacji  programu bezpieczeństwa z udziałem mieszkańców i  strażnika 
miejskiego,  a także innych programów społecznych  realizowanych np.  przez organizacje  pozarządowe? 
Może wzdłuż Warty powstanie ścieżka spacerowa z prawdziwego zdarzenia, a teren zakola rzeki zostanie 
choć w części wykupiony przez miasto i zostanie ulubionym miejscem piknikowym. 

Może w końcu zostanie wynajęty budynek starej szkoły podstawowej, a przy kościele, na terenie MOSIR-u 
powstanie atrakcyjny teren rekreacyjny nie tylko dla tych, którzy chcą się w krzakach napić piwa. 

Popatrzcie Państwo jak duży może być pożytek z opozycji. My jeden projekt uchwały, a strona Burmistrza –  
dwa; my jeden wniosek (od razu zresztą odrzucony), a oni trzy. 

Jak tak dalej pójdzie to w mieście będzie aż furczało. 



I oto przecież chodzi! 
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Quo vadis Puszczykowo? 

Piter  Drucker,  jeden  z  amerykańskich  „guru”  zarządzania  w  sektorze  publicznym  napisał  kiedyś,  że 
najważniejsze  są  odległe  skutki  zarządzania,  czyli  to,  co  po  zarządzających  zostanie  dla  następnych 
pokoleń. 

Niestety, w polityce, również w tej lokalnej, rzadko kto kieruje się zasadą patrzenia na swoją działalność dalej 
niż  do końca następnej  kadencji.  Ciągle  niewielu  gospodarzy miast  myśli  w perspektywie  długofalowej, 
szczególnie jeśli chodzi o planowanie przestrzeni. Tak się składa, że ani dokumenty strategii rozwoju ani  
plany rozwoju lokalnego nie są aktami prawa miejscowego i nawet jeśli są, a burmistrz czy wójt nie będzie  
się do nich stosował, to nic się z tego powodu nie stanie. 

Po co więc strategie i wspomniane plany, skoro nie trzeba się nimi kierować? Otóż zaczęły być modne nie 
dlatego, że można było dzięki nim ustalić co jest dla rozwoju gminy korzystne, ale dlatego, że są potrzebne 
jako załącznik  do wniosków o zewnętrzne środki  finansowe.  Znam przypadki  że  wiele  strategii  rozwoju 
trafiało do szuflady i pewnie nie zostałyby z niej wyciągnięte gdyby nie marchewka, w postaci funduszy 
unijnych. 

Znów klasycznym przykładem jest tu Puszczykowo. Mimo uchwalonej Strategii Rozwoju nie widać, by do tej 
pory w mieście realizowano wizję rozwoju - miasta ogrodu. Powiem więcej, niedawno przeglądałam cztery 
lata sprawozdań byłego Zarządu Miasta bo odniosłam wrażenie, że takiej wizji nigdy tu nie było. Tak, jakby 
nikt z zarządzających nigdy nie zadał sobie pytania jak ma wyglądać to miasto. No, może nie do końca…, bo 
z protokołu Zarządu Miasta z dnia 6 czerwca 1998 roku wynika, że członkowie Zarządu z cała świadomością 
postulowali  zmianę  funkcji  miasta.  W przygotowywanym  w  owym  czasie  Studium  Zagospodarowania  i  
Uwarunkowań  Przestrzennych  nie  przyjęli  oni  zapisu  o  wiodącej  funkcji  rekreacyjno-  wypoczynkowej, 
postulując  zmianę  na  funkcję  mieszkaniowo  –  usługowa.  Szkoda,  że  nie  zapytano  wtedy  o  zdanie 
mieszkańców  miasta,  że  nie  skonsultowano  tego  pomysłu,  gdyż  jego  brzemienne  skutki  odczuwamy 
praktycznie w każdym uchwalanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Czytając  protokoły  z  posiedzeń  byłego  Zarządu  dało  się  jednocześnie  zaobserwować  sporo 
niekonsekwencji.  Z jednej strony np. pomysł wykupu od prywatnych właścicieli  łąk w rejonie dojazdu do 
Łęczycy, z myślą zamiany ich na tereny rekreacyjne (pole namiotowe, boiska itd.), z drugiej; przeznaczenie 
terenu lasu przy ul. Mazurskiej pod zabudowę mieszkaniową, usługi i handel. Inne fragmenty protokołów 
świadczą o trosce niektórych członków byłego Zarządu związanej z brakiem terenów komunalnych na rozwój 
rekreacji, co nie przeszkadzało im później podjąć uchwały o sprzedaży terenów leśnych Miejskiego Ośrodka 
Sportu  i  Rekreacji,  ostatniego  niezagospodarowanego terenu  publicznego w centrum miasta,  na  działki  
rezydencjonalne. 

Jak więc odczytywać w tym kontekście lansowane przez Pana Burmistrza hasło o Puszczykowie jako o 
mieście ogrodzie? Czy tylko jako przedwyborczy slogan? 

Nie wydaje się, by Pan Burmistrz był zainteresowany spotkaniami z mieszkańcami i zapoznaniem się z ich  
pomysłami na przeciwdziałanie degradacji  Puszczykowa jako miejsca wycieczek i wypoczynku. Dał temu 
wyraz  ignorując  zaproszenie  na  posiedzenie  Komisji  Urbanistyki  i  Ładu  Przestrzennego,  na  którym 
dyskutowane były projekty na zagospodarowanie „uratowanego” od sprzedaży i wylesienia terenu MOSIR-u. 
Obecny na tym spotkaniu  prof.  Skuratowicz  zadał  tytułowe pytanie  i  po raz kolejny przywołał  potrzebę 
publicznej debaty nad przyszłym kształtem Puszczykowa. Osób które myślą podobnie jest więcej. Może da 
się jednak wykupić zakole Warty, a także inne atrakcyjne tereny leśne i widokowe od mieszkańców? Może 
da się odpowiedzieć pozytywnie na propozycję konserwatora zabytków sprzed kilku lat, o objęciu ochroną 
konserwatorską  części  miasta  ze  starą  zabudową  willową? Może następnym razem Pan  Burmistrz  nie 
odmówi wysłuchania mieszkańców i zastanowi się razem z nimi co pozostanie z tego pięknego miasta dla  
przyszłych pokoleń, jeśli natychmiast nie zostaną przedsięwzięte kroki naprawcze? W końcu do następnych 
wyborów zostało już tylko półtora roku… 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 



Kurier Puszczykowski nr 42 

Miasto marzeń 

W niedzielę TV ogólnopolska rozpoczęła w programie I emisję nowego programu z pogranicza społecznego 
”realisty show” i  telenoweli  dokumentalnej  z elementami rozrywki  pt.  „Miasto marzeń”.  Będzie to projekt 
trwający aż do czerwca, w którym cala Polska będzie miała możliwość śledzenia losów dwóch niedużych 
miast, z dwóch krańców Polski: Czaplinka w województwie zachodniopomorskim i Leska w województwie 
podkarpackim.  Jego  unikatowość  ma  polegać  na  interaktywnym  charakterze,  który  pozwoli  na 
zaangażowanie wszystkich mieszkańców w pracę nad przyszłym kształtem tych miast. Umożliwi im między 
innymi sygnalizowanie najważniejszych dla rozwoju tych miast potrzeb i między innymi pomoc we wskazaniu 
najważniejszych inwestycji.  Jak wielokrotnie podkreślano, o wyborze Czaplinka i  Leska zdecydowały ich 
trudne  warunki  społeczne  i  ekonomiczne  ale  jednocześnie  ich  potencjał  i  ich  zasoby,  z  których 
najważniejsze, to piękne krajobrazy obfitujące w lasy, jeziora i góry. 

Oglądając ten program uświadomiłam sobie, jak wiele jest w Polsce gmin, w których bogactwo natury jest 
jedyną szansą na wzrost aktywności społecznej i gospodarczej. Tam od mądrości zarządzających będzie 
zależało  czy  drogocenna  przestrzeń  nabierze  jeszcze  blasku,  czy  zostanie  nieodwracalnie  zniszczona 
poprzez  krótkowzroczne  decyzje  inwestycyjne.  Są  jednak  i  inne  miejscowości,  szczęśliwie  leżące  na 
obrzeżach dużych miast, gdzie wydawałoby się, że ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych jest 
bezdyskusyjna,  gdyż  ma/może  służyć  wszystkim  mieszkańcom  wielotysięcznej  aglomeracji..  W  takiej 
sytuacji  są  między  innymi  gmina  Pobiedziska  i  nasze  Puszczykowo.  One  nie  muszą  już  walczyć  o 
mieszkańców i praktycznie z tak dużym zapleczem gospodarczym jakim jest miasto Poznań, wzrost liczby 
miejsc  pracy  nie  jest  dla  nich  sprawą  życia  i  śmierci.  Ważniejsze  wydaje  się  dobre  gospodarowanie 
przestrzenią i adekwatne planowanie inwestycji. 

Kilka dni temu na zaproszenie „Stowarzyszenia ekologicznego dla przyszłości” uczestniczyłam w spotkaniu 
w  Urzędzie  Wojewódzkim,  wieńczącym  15  letnią  walkę  o  tzw.  „Łąkę  storczykową”  na  terenie  Gminy 
Pobiedziska,  nad  jeziorem  Stęszewsko-Kołatkowskim.  To  długa  historia  i  na  zupełnie  inny  felieton. 
Wspominam jednak o niej ponieważ w Puszczykowie też mamy swoją „storczykową łąkę”, którą jest „Zakole 
Warty”. Mamy i inne tereny krajobrazowe, które aż prosi się by były dostępne publicznie, również poprzez ich 
odpowiednie  zagospodarowanie.  Przygotowywany  obecnie  Plan  Rozwoju  Lokalnego  ma  szansę  na 
uwzględnienie  potrzebnych  tam  inwestycji.  W  rzeczywistości  jest  jednak  dokumentem  tworzonym 
instrumentalnie, tylko dla jednego projektu: kompleksowej modernizacji ulicy Poznańskiej, dla którego miasto 
będzie starało się o dofinansowanie z funduszy Europejskich. Pan Burmistrz, nie konsultował tej propozycji  
wcześniej z radnymi i nie ustalił innych priorytetów inwestycyjnych, mimo, że potrzeb jest dużo. Bynajmniej 
nie krytykuję tego projektu i osobiście podpiszę się obu rękoma pod przebudową ul. Poznańskiej za prawie 4 
miliony złotych, (75 % ma pochodzić z dotacji unijnej) jeśli zostanę przekonana racjonalnymi argumentami, 
że  jest  to  najpilniejsza  inwestycja,  że  należy  ją  robić  bez  równoczesnej  likwidacji  napowietrznej  sieci  
energetycznej  i  że  nie  powinno się  wcześniej  wykonać utwardzenia  ulic  dojazdowych lub zrealizowania 
projektu  „Centrum”,  czyli  zagospodarowania  terenu  tzw.  Ryneczku.  Do  tej  pory  jednak  oczekiwanych 
argumentów nie usłyszałam. 

Ideą  takich  programów  jak  „  Miasto  marzeń”  jest  zaproszenie  mieszkańców  do  współdziałania.  Jak 
powiedział  Pan Burmistrz  Leska Robert  Petka,  w mieście  jest  dość osób „pozytywnie  zakręconych”,  by 
chcieć coś zmienić.  Pan Burmistrz Leska ich dostrzega i  pragnie tę pozytywną energię wykorzystać.  W 
Puszczykowie jest niestety odwrotnie. Gospodarz naszego miasta nie tylko nie chce współpracować, ale 
nawet nie chce rozmawiać z niektórymi mieszkańcami, mimo, że ktoś patrzący z boku mógłby im nadać 
podobny przydomek. 

Puszczykowo jest w tej szczęśliwej sytuacji, że nie trzeba wielomilionowego projektu telewizyjnego, by stało  
się miastem marzeń. Wystarczy wola zmiany i wykorzystania własnych zasobów, z których najcenniejszym 
wydaje się zaangażowanie jego obywateli. 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
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Puszczykowo dla nas i przyszłych pokoleń

Głośnym echem odbiła się marcowa dyskusja mieszkańców na temat kształtu i wyglądu naszego miasta 
zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa. 

W relacji nierzetelnego dziennikarza „Gazety Poznańskiej” została sprowadzona jedynie do krytyki Muzeum 
Pracowni  Literackiej  Arkadego  Fiedlera.  Uczestniczący  w  niej  mieszkańcy  odczytują  to  jako  rodzaj 
manipulacji  i  zastanawiają się komu zależało na pomniejszeniu wartości  publicznej debaty o przyszłości 
miasta? 

Debata 

W dniu 18 marca 2005 Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa, w gościnnych murach LO w Puszczykowie, 
zorganizowało  spotkanie  –  forum mieszkańców -  na  temat  kształtu  i  wizji  rozwoju  miasta.  Zostało  ono 
zainspirowane  licznymi  głosami  mieszkańców  (listy  do  „Kuriera  Puszczykowskiego”)  zaniepokojonych 
kontrowersyjnymi  decyzjami  miasta  dotyczącymi  zagospodarowania  przestrzennego  lub  brakiem decyzji 
dotyczących zabezpieczenia własności komunalnej nad brzegiem rzeki Warty. 

Uczestnicy 

W  spotkaniu  uczestniczyło  ponad  50  osób.  Oprócz  przybyłych  mieszkańców  byli  eksperci  z  dziedziny 
architektury, urbanistyki, historii sztuki i ekologii. Obecni byli radni, a spośród przedstawicieli Urzędu Miasta 
odnotowano obecność p. Wiceburmistrza Wojciecha Ewicza, p. arch. Aliny Stempniak i p. Janiny Kozeńskiej. 
W debacie zabrakło najważniejszego głosu w mieście - głosu p. Burmistrza Napierały, który nie odpowiedział  
na zaproszenie i na spotkaniu niestety się nie pojawił. 

Pytania o kształt miasta 

Uczestnicy  dyskusji  podkreślali,  że  przed  przystąpieniem  do  sporządzenia  kompleksowej  wizji  miasta 
potrzebna jest odpowiedź na wiele pytań, które do tej pory w planowaniu przestrzeni miejskiej nie zostały  
dostatecznie zaakcentowane, lub których nigdy nie zadano. Są to m. in. pytania o rozwiązania drogowe i  
komunikacyjne,  rolę  centrum  miasta,  zachowanie  historycznego  kształtu  miasta  z  zabudową  willową  i 
Muzeum Fiedlera, ofertę sportowo-rekreacyjno-kulturalną miasta dla młodzieży i w końcu rolę Puszczykowa 
jako miasta leżącego w strefie metropolitalnej i jednocześnie w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

„Nie narzekamy lecz szukamy dobrych rozwiązań” 

Pod takim hasłem odbywało się całe spotkanie. Zapowiedziano, że rezultaty dyskusji zostaną przekazane 
Radzie Miasta na ręce jej Przewodniczącego. Pan Michał Thiel otrzymał je już w dniu 22 marca 2005. 

W czasie  debaty,  zarówno mieszkańcy  jak  i  goście  przypominali,  że  położenie  Puszczykowa wewnątrz 
obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych oraz misja „miasta ogrodu”, wyróżniają je spośród wielu 
innych małych miasteczek w Polsce i stawiają konkretne wymogi Podkreślano, że trzeba: 

• bronić przestrzeni, i ograniczyć intensywność zabudowy, 
• wykonywać  plany  zagospodarowania  w  drodze  konkursów,  by  wybierać  najkorzystniejsze  i 

najbardziej atrakcyjne rozwiązania dla miasta, odpowiadające jego charakterowi, 
• wyodrębnić ciągi piesze i rowerowe i zsynchronizować je z planem metropolitalnym (szczególnie 

dotyczy to ciągów pieszych nad Wartą), 
• ograniczyć  ruch  kołowy  na  terenie  miasta  i  podjąć  działania  na  rzecz  uruchomienia  tramwaju 

szynowego na trasie Puszczykowo-Poznań 
• zlokalizować  parkingi  na  obrzeżu  miasta,  które  dadzą  przyjezdnym  możliwość  pozostawienia 

samochodów i przesiadania się na rowery lub przejścia na wytyczone trasy spacerowe, 
• umożliwić zbudowanie stanic kajakowych i przystani dla kajaków i statków rzecznych na Warcie, 
• zapewnić  dbałość o zieleń i  publiczne miejsca rekreacji  i  wypoczynku,  które  staną się  centrami 

integracji społecznej, 
• zaprosić  do  pracy nad kompleksową wizją  miasta  i  zagospodarowaniem przestrzennym zespoły 

specjalistów od dróg, infrastruktury, miejsc turystycznych i rekreacyjnych, itd. 

Muzeum Fiedlera 

Dziwne, że ponad trzygodzinna debata, w której zgłoszono między innymi powyższe postulaty,  w relacji 
nierzetelnego dziennikarza „Gazety Poznańskiej” została sprowadzona jedynie do krytyki Muzeum Pracowni 
Literackiej Arkadego Fiedlera. 
Paradoksalnie,  o Muzeum mówiło się rzeczywiście  dużo, ale dobrze!  Nawet wypowiedź profesora Jana 
Skuratowicza,  którą  przedstawiono  jako  atak  na  Muzeum,  była  próbą  zastanowienia  się  jak  najlepiej  
wykorzystać tę placówkę (której Profesor przyznał, że osobiście nie lubi) do skutecznej promocji miasta i  
budowania jego atrakcyjności. Głośno zastanawiano się np. nad możliwością wyjścia z ekspozycją rzeźb na 



teren miasta i postawienia kopii statku Krzysztofa Kolumba nad Wartą 

Zakole Warty 

było tematem, któremu w czasie debaty poświęcono oddzielną uwagę. W spotkaniu uczestniczył p. Jarosław 
Wysocki,  pełnomocnik właściciela  terenu zakola  Warty.  Przekazał  informację,  iż  zwrócił  się  do miasta  z 
ofertą odsprzedania tego gruntu na cele publiczne, jednak Burmistrz miasta nie podjął rozmów na ten temat. 

Rozgorzała dyskusja. Niektórzy z uczestników spotkania argumentowali, że miasto nie ma pieniędzy i że 
mieszkańcy  nie  zgodzą  się  na  wykup  terenów  kosztem  braku  utwardzenia  ulic.  Pan  Wysocki  wyraził  
zdziwienie, że Władze nie podjęły dialogu z mieszkańcami w tej sprawie, gdyż koszt wykupu terenu jest  
porównywalny np. do zbudowania 1,5 km drogi. Teren taki jest jeden i gdy zostanie dalej sprzedany (i np. w 
części zabudowany, ogrodzony), to będą to decyzje już nieodwracalne. 

Co dalej z terenami nadwarciańskimi? 

Uczestnicy spotkania wyrazili opinię, że miasto powinno podjąć wysiłek w celu ich wykupienia. Podkreślano 
jednak,  że  w  interesie  miasta  leży  wykupienie  całości  terenu,  ponieważ  miejsce,  które  nadaje  się  do 
zabudowy może być wspaniałym miejscem rekreacyjnym i jednocześnie centrotwórczym. 

Na sesji  w dniu  22.03.  2005 Rada Miasta  przegłosowała  większością  głosów stanowisko  Radnych  „  w 
związku z możliwością zakupu zakola Warty” upoważniające Burmistrza do dokonania wyceny tego terenu. 
Daje to nadzieję, na rozpoczęcie negocjacji z właścicielem i zachowanie terenów nadwarciańskich dla nas i 
dla przyszłych pokoleń. 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 

Od redakcji: taśmy z zapisem całego spotkania znajdują się w Redakcji „Kuriera Puszczykwskiego”. 
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„Na betonie kwiaty nie rosną” 

Przejeżdżając  przez  Polskę  można zauważyć,  że  miejscowości  położone w o  wiele  mniej  atrakcyjnych 
rejonach  przyrodniczych  rekompensują  ten  stan  rzeczy  pięknie  zadbanymi  trawnikami  wzdłuż  dróg, 
ukwieconymi skwerami lub kolorowymi parkami miejskimi. Czy status miejscowości, której prawie połowę 
powierzchni zajmują lasy zwalnia miasto z dbałości o zieleń publiczną? 

Dyskusja na temat porządku w mieście oraz stanu utrzymania zieleni jest dyżurnym tematem wszystkich 
niemal Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Środowiska oraz wielu sesji Rady Miasta. Z faktu  
mówienia,  podpowiadania  rozwiązań  lub  pokazywania  bałaganu  i  szpetoty  nic  jednak  nie  wynika.  Od 
początku  obecnej  kadencji  grupa  opozycyjnych  radnych  domaga  się  całościowej  koncepcji 
zagospodarowania  zieleni  miejskiej  powiązanej  z  planami zagospodarowania  przestrzennego.  Od trzech 
niemal lat otrzymuje taką samą odpowiedź, że taka koncepcja była lub że jest w opracowaniu i że niedługo ją 
otrzymają. Efekt, prac planistycznych czytelnicy „Kuriera” mogą zobaczyć gołym okiem. Cieszą jedynie stare 
aleje drzew, bo przy nowych ulicach jest zupełnie „łyso”. Brak nowych nasadzeń, opłakana jakość krzewów, 
brak klombów z kwiatami nie mówiąc o parku, gdzie można by usiąść na ławce pośród, kwitnących o tej  
porze roku, bzów i rododendronów. 

Ze  zdumiewającą  konsekwencją  miasto  nie  dostrzega  problemów wydeptanych  lub  nie  przystrzyżonych 
trawników,  usychających  żywopłotów,  nie  posprzątanych  miejsc  wokół  koszy  na  śmieci.  Na  utrzymanie 
zieleni wydaje się rocznie ponad 100 000 zł. Znam miasta gdzie w budżecie jest znacznie mniej pieniędzy, a 
na latarniach wiszą koszyki  z pelargoniami i  ronda obsadzone są pięknymi bylinami.  Poza, wydaje  się, 
brakiem potrzeb estetycznych pana burmistrza, problem polega między innymi na tym, że na „betonie kwiaty 
nie rosną”. Młode pokolenie nie pamięta już modnej w latach 70-tych piosenki o takim tytule, którą można by 
zadedykować  władzom  miasta.  Spiesząc  się  bowiem  z  budową  ronda  przed  poprzednimi  wyborami 
zdecydowały o posadzeniu krzewów na 20-30 cm warstwie ziemi usypanej wprost na asfalcie! 

Teoretycznie zielenią w mieście zajmują się trzy osoby z ramienia urzędu (w tym jedna w ramach umowy 
zlecenia) oraz co najmniej trzy firmy zewnętrzne odpowiedzialne za pielęgnację zieleni, przycinanie drzew i  
ścinanie trawy. Jest jeszcze strażnik miejski, którego zadaniem jest ogólne pilnowanie porządku. W trakcie 
jednej ze wspomnianych komisji trudno było jednak uzyskać jednoznaczną odpowiedź kto np. zajmuje się 
podlewaniem roślin lub pieleniem gazonów. W sumie okazało się, że podlewane są jedynie krzewy tuż po 
nasadzeniu, a potem nie podlewa się już nic, o czym namacalnie przekonał się jeden z mieszkańców miasta.  
Od roku z własnej woli opiekuje się klombem u zbiegu ulic Kasprowicza i Dworcowej i niestety przez całe  
ubiegłe lato nie mógł doprosić się wody do podlewania. Nosił je konewkami z odległego o 200 m domu.  
Mimo doświadczonych wcześniej trudności, tej wiosny znów zasadził tam kwiaty, na które o dziwo udało mu 
się wynegocjować w Urzędzie zawrotną kwotę 200 zł. Wygląda na to, że za karę będzie je musiał znów sam 
podlewać! 

Wiosenny objazd miasta potwierdził wcześniejsze, wielokrotnie zgłaszane uwagi o zaniedbaniach oraz braku 
wizji i pomysłu na zieleń publiczną. Wszystkie postulaty trafiają z reguły do pana wiceburmistrza Ewicza,  
który rozkłada ręce i mówi, że na wszystko brak pieniędzy. Im mniej pieniędzy tym racjonalniej trzeba je 
wykorzystywać.  To  czego więc  naprawdę brakuje,  to  koordynacji,  podziału  zadań i  konsekwencji  w ich 
egzekwowaniu. Trudno chyba oczekiwać, by osoba w randze wiceburmistrza zajmowała się wszystkim i była 
„pogotowiem komunalnym”, które dokonuje odbiorów prac ogrodniczych, dosadza wyrwane przez wandali 
krzewy czy przyjeżdża w nocy z powodu tarasującego ulicę, złamanego drzewa. Jest tak, w sytuacji awarii  
lub nawet łamania prawa na próżno szukać strażnika miejskiego lub konserwatora. 

A mnie się marzy, że jest w mieście osoba, która zajmuje się właśnie „konserwacją” zieleni. W Puszczykowie 
jest potrzebny po prostu ogrodnik, który nie tylko będzie wiedział jak zaplanować tereny zielone, jakie rośliny  
posadzić,  by na trwałe ozdabiały miasto,  ale będzie jednocześnie widział  i  reagował  na każdą złamana 
gałązkę czy usychający kwiatek. Czy jest to marzenie nierealne? 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
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„Jeśli chcesz wiedzieć czy buty są dobre zapytaj
osobę, która je nosi, a nie tego, kto je zrobił” 

Takie między innymi hasło stało się mottem międzynarodowych warsztatów, w których uczestniczyłam w 
Warszawie  w  dniach  20-21  czerwca  br.  na  temat:  „Planowanie  przestrzenne  na  poziomie  lokalnym  – 
organizacja i praktyka”. 

W  spotkaniu  zorganizowanym  pod  auspicjami  ONZ  i  Ministerstwa  Infrastruktury  RP  uczestniczyli  
przedstawiciele  planistów przestrzennych  z  kilkunastu  krajów członkowskich  ONZ oraz  eksperci  innych 
dziedzin związanych z kształtowaniem zrównoważonego rozwoju. Celem była próba opracowania wspólnych 
wytycznych dla poprawy jakości planowania przestrzennego w Europie. 

W Polsce  planowanie  przestrzenne na  poziomie  lokalnym przeważnie  koncentruje  się  na  sporządzaniu 
miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego.  Przeciętnego  mieszkańca  gminy  temat  ten 
zupełnie nie interesuje, dopóki problem nie zaczyna dotyczyć go osobiście przy okazji próby wybudowania 
hałaśliwego centrum usługowego pod jego domem, zajęcia jego własności pod drogę czy wycięcia kawałka 
lasu,  dla  sąsiedztwa  którego  kiedyś  się  przeprowadził.  Podobny  brak  zainteresowania  lokalnych 
społeczności odnotowano również w innych byłych krajach bloku wschodniego. 

Według Anglików jest to pierwszy stopień do złego gospodarowania terenami, do nadużyć w tym zakresie ze 
strony władz lokalnych.  Ich zdaniem lekarstwem na zwiększenie  zaangażowania społecznego w proces 
planowania  przestrzennego  zarówno  w  małej  gminie  wiejskiej  jak  i  dużym  mieście  jest  edukacja 
społeczeństwa,  wyjaśnianie  następstw  krótkowzrocznych  decyzji  np.  przeklasyfikowywania  gruntów  czy 
liberalizacji  przepisów  urbanistycznych.  Uczestnicy  podkreślali,  że  w  państwach  dawnego  bloku 
wschodniego  zamiast  edukacji  społeczności  lokalnej  obserwowana  jest  często  praktyka  wprowadzania 
skomplikowanych procedur i stosowania różnego rodzaju manipulacji, bazującej na niewiedzy mieszkańców,  
która  uniemożliwia  im  praktyczną  kontrolę  nad  procesem  planowania.  Zastanawiali  się  w  związku  z 
powyższym jak  zwiększyć  poziom odpowiedzialności  mieszkańców zarówno na etapie  planowania  jak  i  
oceny procesów planistycznych. Wśród licznych wniosków i postulatów skierowanych do Komitetu Osiedli 
Ludzkich Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych wiele dotyczyło procesu planowania 
przy udziale społeczności lokalnej. 

Akcentowano między innymi potrzebę: 

• uczciwości i przejrzystości w działaniach samorządów (unikania realizacji ukrytych celów) 
• umiejętności  komunikowania  (używania  dostępnych mediów do  wyjaśnienia  co  samorząd 

zrobi i jak ludzie będą mogli w tym uczestniczyć) 
• zatrudniania  profesjonalistów  (administratorzy  powinni  działać  jak  doradcy  pomagając 

ludziom znaleźć rozwiązanie dla problemu, a nie narzucając gotowe rozwiązania) 
• respektowania kontekstu społecznego (aspektu wieku, sytuacji ekonomicznej mieszkańców) i 

wiele innych 

Łezka zakręciła się w moim oku gdy pomyślałam sobie, że można by kiedyś te postulaty zrealizować w 
naszym  mieście.  Przenosząc  bowiem  komentarz  na  grunt  lokalny  wydaje  się,  że  Puszczykowo  jest 
modelowym przykładem wszystkich wskazanych na konferencji problemów, a konsultacje z mieszkańcami 
są działaniami tylko pozorowanymi. 

Dzięki  temu  niektórzy  mieszkańcy  Puszczykowa  okres  wiary  w  dobrą  wolę,  rzetelność  i  profesjonalne 
przygotowanie  Urzędu  w  zakresie  sporządzania  miejscowych  planów zagospodarowania  mają  już  poza 
sobą. Na własnym przykładzie przeszli bowiem przyspieszony kurs rozwoju w tym zakresie. Świadczą o tym 
choćby ostatnie prośby do radnych o interwencję w sprawie naruszania prywatnej własności przy realizacji 
przez miasto inwestycji miejskich, o narzucanie inwestycji w miejscu zagrażającym bezpieczeństwu (stacja 
benzynowa) i dokonywanie w planach zapisów, które naruszają ich interes prawny (Stajnia Niwka). 

Mówiąc o Puszczykowie trzeba się mocno zastanowić komu bardziej potrzebna jest edukacja w zakresie 
planowania przestrzennego: mieszkańcom czy urzędnikom? 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
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Proroctwo

Jakże prorocze okazały się słowa mojego felietonu sprzed dwóch lat o niespodziankach, które mogą spotkać 
mieszkańców  miasta  w  związku  z  brakiem  zabezpieczenia  gruntów  na  cele  publiczne  („W  interesie 
publicznym” Kurier Puszczykowski 27/2003). Napisałam wtedy, że od lat jeżdżąc ulicą Podleśną korzystamy 
z prywatnych gruntów, których miasto do tej pory nie wykupiło i że „któregoś dnia wielkim szokiem dla osób 
zmierzających do Urzędu Miasta będzie płot, którym właściciele ogrodzą swój prywatny teren i uniemożliwią  
przejazd mniej  więcej  od ulicy Jasnej  do Urzędu”.  Nieoczekiwane zwężenie  ulicy  nastąpiło  na razie  na 
wysokości skrzyżowania ulicy Jasnej z Podleśną. Właściciel stwierdził, że ma prawo do swojej ziemi i stawia 
już  kamienną  podmurówkę  pod  płotem.  Efektem  jest  znaczne  utrudnienie  przejazdu  zagrażające 
bezpieczeństwu  i  brak  możliwości  przejścia  suchą  nogą,  ponieważ  właściciel  grodzi  część,  na  której  
uprzednio był chodnik. Można oczywiście się dziwić dlaczego wspomniany mieszkaniec, w rekompensacie 
za fragment ulicy, nie domagał się uczciwej zapłaty i odszkodowania. Wygląda jednak na to, że bardziej niż 
na kawałku mało atrakcyjnego gruntu zależy mu na tym, by postawić na swoim i pokazać kto miał rację. 
Jego  racja,  ale  nasza  strata!  Kolejny  efekt  tzw.  błędów zaniechania  Urzędu!  Wcześniej  bowiem mamy 
przykład muru przerywającego trasę spacerową nad Wartą, który mimo obietnic Pana Burmistrza nie został  
rozebrany. Już dwa lata temu pisałam, że „Burmistrz miasta znając sytuację własnościowa gruntów dawno 
wszystkie nadwarciańskie tereny w interesie publicznym powinien dla miasta wykupić”.  Powinien zadbać 
również o uregulowanie własności innych newralgicznych dla miasta terenów, o których wiadomo, że są od 
lat  przedmiotem sporu  i  mogą  lada  dzień  stać  się  zarzewiem społecznego  konfliktu.  Czy  można  dalej  
tolerować  taką  ignorancję  potrzeb  publicznych?  Ktoś  może  mógłby  to  pytanie  sformułować  dosadniej  i 
zapytać: czy można dalej zgadzać się na działanie na szkodę miasta? 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
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Odpowiedzialność polityków

Nowy Orlean, w ciągu kilku dni przestał właściwie istnieć. Żywioł wody i wiatru po raz kolejny upokorzył ludzi.  
Mimo,  iż  pierwsze  doniesienia  o  10  000  ofiar  śmiertelnych  okazały  się  mocno  przesadzone  i  straty  w 
ludziach są mniejsze – pozostał strach i beznadzieja tych, którzy stracili wszystko i którzy nie mają dokąd 
wrócić. 

Piszę dzisiaj  o  tym,  ponieważ tragedię  tego niezwykłego  miasta  odczułam osobiście.  Spędziłam w nim 
prawie dwa lata swojego życia, zostawiłam tam wielu przyjaciół i pół serca. Do dziś, gdy zamykam oczy,  
widzę  roztańczony  korowód  ludzi  w  czasie  karnawału  Mardi  Gras,  słyszę  ostry  dźwięk  jazzującego 
saksofonu przy Jackson Square i  czuję zapach Jambolai na ulicach Francuskiej  Dzielnicy.  Moja pamięć 
zarejestrowała jednak i inne obrazy. Zaniedbane domy murzyńskiej większości miasta, strzały w tramwaju i 
zapełnione tylko czarnymi twarzami sale szpitala „Charity”. Mimo biedy i często społecznego wyizolowania 
czarnoskórzy mieszkańcy miasta potrafili  cieszyć się życiem i  mieli  nadzieję.  Wyrażali  ją  najpiękniej  jak 
potrafili,  kołysząc się i  śpiewając co niedziela pełnym głosem ewangelię - niezapomniane pieśni Gospel. 
Teraz pewnie pomyśleli, że Pan Bóg ich nie usłyszał! 

Gdy minął pierwszy szok, ludzie w USA i na całym świecie zaczęli  zadawać pytania. Czy do tej tragedii  
musiało dojść? Nie było to niezapowiedziane tsunami, przed którym nie było ucieczki.  Dwa lata temu w 
amerykańskim Magazynie Inżynierów Budownictwa ukazał się 13 stronicowy raport na temat ochrony miasta 
przed powodzą gdzie napisano, że "Jeśli sztorm 4 lub 5 kategorii uderzy w Nowy Orlean, to miasto może 
znaleźć się pod wodą o głębokości do 6 metrów". Autor raportu zwracał wtedy uwagę, że około 100 tysięcy  
biednych mieszkańców Nowego Orleanu żyje bez samochodów i nie będzie w stanie uciec przed żywiołem. 

Brak planu ewakuacji ludzi, którzy nie mieli jak wyjechać z miasta – to jeden z najczęstszych zarzutów pod 
adresem władz miasta i  władz stanowych. Przecież było wiadomo na kilka dni wcześniej,  że nadchodzi  
niespotykanej siły huragan, że grozi powódź. Wiadomo było, że setki tysięcy ludzi nie mają aut i nie zrobiono 
prawie nic poza otwarciem dla nich hal Superdome i Centrum Konferencyjnego. W mediach oskarża się 
również zarządzających o zaniechanie konserwacji umocnień przeciwpowodziowych, a administrację Busha 
o obcięcie wydatków na ochronę przed katastrofami naturalnymi, gdyż pieniądze poszły na wojnę w Iraku. 
Politycy jednak mają się  dobrze.  Ich odpowiedzialność za  niedopatrzenia  organizacyjne oraz deklaracje 
pomocy w chwilach klęsk, z niewielkimi wyjątkami, zamykają się w samych słowach. Tak się dzieje na całym 
świecie! 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
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„Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle” 

Nie należę bynajmniej do grona wojujących feministek i dlatego próba uzyskania dodatkowych punktów za 
„pro  kobiecość”,  we  wszelkiego  rodzaju  projektach  europejskich,  zawsze  budziła  moje  rozbawienie. 
Niewtajemniczonym powiem, że w formularzach wniosków o środki europejskie znajduje się taki punkt, który 
zawiera  pytanie  o  konsekwencje  podjętych  działań  dla  zrównania  statusu  kobiet  i  mężczyzn.  Za 
udowodnienie, że konsekwencje te będą pozytywne można wywalczyć przeważnie jeden punkt, który jest w 
stanie zaważyć o wygranej lub przegranej wniosku opiewającego na miliony zł. Dochodzi więc czasami do 
absurdów, bo osoby piszące wnioski wyspecjalizowały się w różnego rodzaju „żonglerce słownej” w wyniku 
której okazuje się, że „Kopernik też była kobietą”. To prawie tak jak w sympatycznym programie telewizyjnym 
„Śpiewające  fortepiany”,  w  którym  trzeba  udowodnić,  że  treść  zaśpiewanej  piosenki  kojarzy  się  ze 
wskazanymi  wcześniej  obrazkami.  Można  mieć  oczywiście  zastrzeżenia,  że  dla  komisji  oceniających 
większą wartość niż sama inwestycja mają słowa, którymi się ją opisuje, ale jest przynajmniej wesoło. W 
czasie prowadzonego ostatnio szkolenia, jeden z męskich jego uczestników doprowadził wszystkich do łez 
żartobliwą argumentacją, iż budowa kanalizacji  sanitarnej ma zdecydowanie korzystne konsekwencje dla  
zrównania statusu kobiet i  mężczyzn. Wytłumaczył  mianowicie, że jeśli  będzie kanalizacja, to nie będzie 
śmierdzieć, a jeśli nie będzie śmierdzieć, to panie, które mają bardziej wrażliwy zmysł powonienia nie będą  
miały migreny, a jeśli nie będą miały migreny to ….. 

Mówiąc jednak bardziej serio, ten zapis o równym statusie kobiet i mężczyzn ma swoje uzasadnienie, tak 
samo jak mają uzasadnienie całe programy otwierające europejskie źródła finansowania dla inicjatyw kobiet i 
na rzecz kobiet. Chodzi bowiem o zmotywowanie państw europejskich, by w praktyce zechciały realizować 
politykę UE wobec kobiet, promując ich równą reprezentację i pozycję w życiu zawodowym i społecznym. 
Jeśli popatrzymy bowiem jak wygląda udział kobiet w życiu publicznym, to być może przyznamy, że podobne 
zapisy mają sens. Odsetek kobiet zaangażowanych np. w politykę jest ciągle bardzo mały, przy czym nie jest 
to problem charakterystyczny tylko dla Polski. Z drugiej strony trudno się dziwić, że panie nie mają ochoty 
stawać na  ringu  i  dawać się  obrzucać  błotem.  Dlatego  obserwując  przebieg  kampanii  prezydenckiej  w 
Polsce przyznałabym medal Pani Henryce Bochniarz za odwagę, za to że nie próbowała grać na emocjach i 
że do końca starała się promować profesjonalizm i zdrowy rozsądek. Na szczęście dla niej, nie bierze już  
udziału w drugiej turze wyborów i tym sposobem ”grzebanie w trupach” przodków zostało jej oszczędzone. 

Czy oznacza to,  że w polityce,  w biznesie nie ma dla kobiet  miejsca? Może byłoby to życzeniem wielu 
tradycjonalistów, jednak przykład Margaret Thatcher dowodzi, że mogą być niezwykle skutecznymi szefami 
państw (niestety ciągle w mniejszości),  a legenda Franciszki  Cegielskiej,  nieżyjącej już Prezydent Gdyni 
przypomina, że również znakomitymi liderami gmin. Wątku świetnego zarządzania przez kobiety dużymi 
korporacjami czy firmami nie będę już rozwijała. Słynne przysłowie mówi „gdzie diabeł nie może tam babę 
pośle” i z takim właśnie przeświadczeniem wyszłam po jednodniowym seminarium zorganizowanym przez 
Federację Klubów BPW Polska (klub kobiet profesjonalnie/ zawodowo aktywnych). Seminarium było efektem 
międzynarodowego projektu pod hasłem ”Kobiety w świecie biznesu”,  odbywało się w Puszczykowie,  w 
hotelu Atrium,  a jego gospodarzem była aktywna Puszczykowianka, Pani  Katarzyna Bekasiak – Prezes 
wspomnianej Federacji. Puszczykowskie spotkanie utwierdziło mnie w przekonaniu, że przedsiębiorczość w 
równym stopniu jest cechą kobiet i mężczyzn, , że jest nie tylko kombinacją wrodzonych predyspozycji, ale 
że można i warto ją rozwijać. Pomyślałam jednocześnie, że jeśli wszystkie stowarzyszenia kobiet w Polsce 
będą tak aktywne i tak dobrze przygotowane do pozyskiwania środków unijnych jak BPW, które uzyskało 
ostatnio duże dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację kolejnego projektu na 
rozwój kobiet, to drżyjcie Panowie! 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
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Dialog w gminach „mikroregionu WPN”- na półmetku

W listopadzie  br.  projekt  Dialog  w gminach  mikroregionu  WPN wkroczył  w  swoją  decydującą  fazę.  Po 
spotkaniach roboczych, które były podstawą do określenia głównych problemów związanych ze swoistym 
konfliktem interesów między potrzebami ochrony środowiska naturalnego (przede wszystkim lasów Parku) i 
potrzebami turystów i wycieczkowiczów, zaproponowano uczestnikom cykl spotkań edukacyjnych. Ich celem 
było poznanie doświadczeń ułatwiających podejmowanie przedsięwzięć turystycznych i rekreacyjnych oraz 
próba  podpatrzenia  dobrych,  sprawdzonych  na  innym terenie  rozwiązań  jako  inspiracji  do pozytywnych 
zmian. 

Warsztaty  zostały  podzielone na 6 bloków tematycznych:  ochrona środowiska w gminach mikroregionu, 
zagospodarowanie  turystyczne  i  ochrona  krajobrazu,  atrakcyjne  formy  edukacji  ekologicznej,  produkt 
turystyczny-  promocja  mikroregionu,  budowanie  partnerstwa  dla  zrównoważonego  rozwoju  turystyki, 
zarządzanie projektami i fundusze na rozwój turystyki. 

Poszczególne  warsztaty  były  adresowane  do  różnych  grup  słuchaczy:  nauczycieli,  urzędników  gmin,  
organizacji  pozarządowych,  przedstawicieli  biznesu,  organizatorów  turystyki.  Najbardziej  wytrwałe  i 
zaangażowane osoby przychodziły na wszystkie spotkania. W sumie, w okresie od 3 do 18 listopada przez 
budynek w Jeziorach przewinęło się około 250 osób. 

Warsztaty  poświęcone  ochronie  środowiska  zdominowane  zostały  przez  tematy  dotyczące  wdrażania 
programów ochrony środowiska i utrzymania porządku i czystości w gminach. O wymaganiach związanych z 
realizacją programów ochrony środowiska mówili: p. dr Agnieszka Byczyńska ze Stowarzyszenia Partnerzy 
dla  Samorządu  i  Pan  dyr.  Krzysztof  Genaralczyk  ze  Starostwa  Powiatowego w Poznaniu.  Przykładami 
skutecznych rozwiązań organizacyjnych w zakresie egzekucji  porządku i respektowania lokalnego prawa 
ochrony środowiska dzieliła się ze słuchaczami pani Violetta Szałata z Urzędu Gminy w Murowanej Goślinie.  
Natomiast pan Hubert Prałat, Przewodniczący Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współpracujących z 
Parkami Narodowymi opowiadał o ciekawych przykładach udanych przedsięwzięć w ochronie środowiska 
powstałych we współpracy samorządów i parków narodowych w Polsce. 

Ogromne zainteresowanie wzbudził wykład prof. Krzysztofa Kasprzaka z Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF 
w  Poznaniu,  który  komentował  niekorzystną  sytuację  braku  kompleksowych  planów  zagospodarowania 
przestrzennego  (fragmentacji  przestrzeni)  i  regionalnych  uzgodnień  w  zakresie  ochrony  krajobrazu. 
Podkreślał, że krajobraz WPN i otaczających go gmin jest bezcenny. Dlatego należy go za wszelką cenę 
chronić  i  propagować na tym terenie  krajoznawstwo,  które  jest  wyższą  formą turystyki,  ponieważ uczy 
patriotyzmu  i  ziemi  lokalnej.  Mówiąc  o  rekreacji,  odwoływał  się  do  obowiązującej  mody  i  trendów, 
szczególnie wśród zamożniejszej części społeczeństwa, uprawiania tzw. rekreacji zamkniętej, w obiektach 
typu hale sportowe, centra odnowy biologicznej. Jego zdaniem można je plasować poza terenem Parku, w 
otaczających gminach, które jeśli z rozmysłem rozbudują swoją infrastrukturę rekreacyjną mogą w znacznej 
mierze skumulować ruch turystyczny na swoim terenie, chroniąc dzięki temu cenne tereny leśne. 

Do tematu trendów w polskiej i światowej turystyce oraz oczekiwań turystów nawiązał w swoim wykładzie 
Pan Jakub Isański, socjolog z UAM Poznaniu. Roztoczył dość dramatyczną wizję „zadeptania” świata przez 
turystów, ale podkreślił jednocześnie, że turystyka zaplanowana, pozostająca pod kontrolą jest ze wszech 
miar pożądana, ponieważ stanowi niezaprzeczalnie rozwojową gałąź gospodarki. Dlatego z tak dużą uwagą 
uczestnicy wysłuchali p. Arkadiusza Bednarka z Murowanej Gośliny, który opowiadał o tym w jaki sposób 
„sterować ruchem turystycznym”, na przykładzie strategii rozwoju turystyki w Puszczy Zielonce. Mówił, że 
szlaki piesze, rowerowe, a nawet samochodowe (to dla leniwych) zostały wytyczone i są promowane, w taki  
sposób, by w jak największej mierze odciążyć lasy Puszczy Zielonki od turystów. W tym celu jednak zostały 
poczynione na obszarze 6 gmin Związku Międzygminnego Puszczy Zielonki inwestycje, które zatrzymują 
wycieczkowiczów na wyznaczonych i zagospodarowanych parkingach, miejscach piknikowych i wytyczonych 
i oznakowanych trasach. 

Prezentacja pana Bednarka ilustrowała jednocześnie, to o czym wspominał w wykładzie, pełnym pomysłów 
na skuteczne promowanie atrakcji gmin mikroregionu WPN, Pan Krzysztof Maruszewski z firmy „Creative 
PR”. Na przykładach innych projektów w Polsce, pokazał, że „współpraca jest drogą do sukcesu”, a dobry 
pomysł i wspólna jego promocja są szansą na niezły biznes. O potrzebie wspólnej promocji i kreowaniu tzw. 
produktów turystycznych przekonywała również pani  Marianna Strzelecka,  dowodząc,  że  sam Park jest  
atrakcją turystyczną i warto w nim i wokół niego kreować ekologiczne produkty turystyczne np. w postaci  
sieci ekologicznych ścieżek przyrodniczych. 

Bardzo wiele czasu poświęcono edukacji ekologicznej i potrzebie uatrakcyjnienia jej form, Goście z Krakowa; 
p.  Małgorzata  Łuszczek i  p.  Jacek Chyla,  z Fundacji  „Partnerstwo dla Środowiska”  zaprezentowali  dwa 
bardzo ciekawe programy edukacyjne realizowane obecnie na terenie całej Polski. Jeden skierowany do 
szkół  i  poprzez młodzież szkolną do społeczności  lokalnych o nazwie „Szkoły  dla  ekorozwoju”,  a  drugi 



skierowany do przedstawicieli obsługi ruchu turystycznego, znany pod nazwą „czysta turystyka. Szczególnie 
ten drugi program jest pomysłem na po- łączenie edukacji ekologicznej, podnoszenie poziomu świadczeń dla 
turystów oraz kreowania dobrego wizerunku firmy (hotelu, restauracji) jak i miejscowości, na terenie której 
firma działa. 

Również  przykłady  programów  edukacji  ekologicznej  „z  naszego  podwórka”  dowodzą  o  ogromnej 
pomysłowości inspiratorów i pozytywnym odbiorze ludzi, do których są kierowane. O „Poznańskich dniach 
recyklingu”, czyli edukacji ekologicznej poprzez „happening” opowiadał pan Krzysztof Mączkowski z Agencji 
Informacji  i  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu.  O  interesujących  zajęciach  badawczo-  krajoznawczych, 
realizowanych w ramach programu zielonych szkół, najpierw na terenie Holandii, a potem w Polsce, mówił z 
kolei p. Jarosław Ossowski, nauczyciel z LO w Puszczykowie. 

Pokazanie udanych przedsięwzięć w rozwoju turystyki i rekreacji na terenie gmin Związku Międzygminnego 
Puszczy  Zielonki  było  jednocześnie  żywym  przykładem  dobrego  partnerstwa  między  samorządami.  O 
potrzebie  partnerstwa  i  technicznych  możliwościach  jego  rozwoju  przekonywała  słuchaczy,  główna 
pomysłodawczyni realizowanego projektu; Małgorzata Ornoch-Tabędzka ze Stowarzyszenia Partnerzy dla 
Samorządu.  Dyskutowano  między  innymi  o  możliwości  partnerstwa  w  ramach  porozumienia  gmin 
skupionych  wokół  WPN,  którego  historię  przypomniał  uczestnikom  warsztatów  pan  Wojciech  Ewicz, 
Zastępca Burmistrza miasta Puszczykowa. 

Na koniec skoncentrowano się na tym co najważniejsze,  a więc na umiejętności  zdobywania środków i  
przygotowywania  projektów  związanych  z  rozwojem  turystyki  i  edukacji  ekologicznej.  Praktycznymi 
umiejętnościami  wyznaczania  celów  i  komponowania  budżetu  dzieliła  się  ze  słuchaczami  p.  Iwona 
Jankowska, dyrektor poznańskiego oddziału Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 

Wszystkim spotkaniom towarzyszyła atmosfera ciekawości i oczekiwania na ożywienie współpracy między 
WPN i  samorządami.  Powstała już część rekomendacji  do strategii  zrównoważonego rozwoju turystyki  i 
programowego dokumentu WPN, którym jest Plan Ochrony Parku. Dodatkowe postulaty zostaną dopisane w 
wyniku analizy badań ankietowych oraz doświadczeń pięciu innych parków narodowych i samorządów w 
Polsce zaprezentowanych w czasie ogólnopolskiej konferencji w dniach 15-16 grudnia br. 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 

Projekt : 
Dialog w gminach „mikroregionu WPN” źródło inicjatyw i współpracy w zakresie rozwoju turystyki i edukacji  
ekologicznej 

Realizatorzy : 
Stowarzyszenie „Partnerzy dla Samorządu”(PDS) i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) 

Partnerzy : 
Wielkopolski  Park  Narodowy,  Urząd  Gminy  Mosina,  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Puszczykowa,  Majątek 
Rogalin 

Cel : 
Przygotowanie założeń do programu zrównoważonego rozwoju turystyki i programu edukacji ekologicznej 

Okres realizacji : 
1.09.2005-30.12.2005 

Dotacja : 
Ministerstwo Polityki Społecznej, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Uczestnicy projektu : 
przedstawiciele  urzędów,  szkół,  organizacji  pozarządowych,  biznesu,  instytucji  kultury  i  mieszkańcy 
„mikroregionu WPN”, do którego umownie zaliczono gminy: Brodnica, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, 
Mosina, Puszczykowo, Stęszew. 

Kierownik Projektu : 
Małgorzata Ornoch-Tabędzka - PDS

Koordynacja działań : 
Anna Okrajek, Iwona Jankowska - FRDL

Więcej informacji : 
www.partners.org.pl 
www.frdl-poznan.org.pl 

http://www.frdl-poznan.org.pl/
http://www.partners.org.pl/
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List od Świętego Mikołaja

Projekt „Dialog w gminach mikroregionu WPN” dobiegł końca. Były to cztery miesiące ogromnego wysiłku 
dużej grupy ludzi. W czasie jego trwania zdarzyło się jednak tyle pozytywnych rzeczy, że patrząc wstecz 
mówię bez wahania; warto było ten wysiłek podjąć! 

O bezpośrednich efektach działań oraz o kończącej projekt konferencji redakcja „Kuriera” zamieści zapewne 
obszerną relację w styczniu. Teraz, na gorąco chciałabym podzielić się tylko jedną refleksją. Obserwowałam 
proces  jednoczenia  się  ludzi  wokół  jednego  celu:  znalezienia  płaszczyzny  porozumienia  między 
zwolennikami  i  przeciwnikami  udostępniania  terenów  Wielkopolskiego  Parku  Narodowego  i  terenów 
przyległych gmin na cele turystyczne, od skrajnej niewiary w możliwość pogodzenia interesów („ z parkiem 
się  nie  da  rozmawiać!”),  poprzez  zaciekawienie  do  aktywnej  współpracy!  Wszystko  dzięki  możliwości 
wzajemnego wypowiedzenia się i wysłuchania różnych racji. 

Cztery miesiące, to bardzo krótki okres ale wydaje się, że w czasie wielu spotkań z reprezentantami gmin 
mikroregionu  władzom  Parku  udało  się  trochę  lepiej  poznać  potrzeby  wycieczkowiczów  i  sobotnio 
niedzielnych turystów, a tym ostatnim zrozumieć ograniczenia związane z obawą zniszczenia unikatowej 
przyrody. Otwartość Parku wyzwoliła wiele inicjatyw młodych ludzi, którzy objechali ścieżki rowerowe, szlaki  
konne,  miejsca  piknikowe i  zbiorniki  wodne dokonując  ich  własnej  oceny.  Nie  wszystkie  propozycje  są 
możliwe  do  zaakceptowania  i  zostaną  wykorzystane.  Najważniejsze,  że  stały  się  podstawą  wymiany 
poglądów i mogą stanowić płaszczyznę dalszej współpracy. 

O tym, że godzenie sprzecznych wydawałoby się interesów turystów, społeczności lokalnych, samorządów i 
parków narodowych jest  możliwe przekonali  się uczestnicy wieńczącej  projekt  ogólnopolskiej  konferencji 
„Partnerstwo w ochronie środowiska i krajobrazu szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu” 
Pokazano wiele  przykładów udanych przedsięwzięć turystycznych i  zaprezentowano wiele  pomysłów na 
rozwój rekreacji bez uszczerbku dla środowiska naturalnego. 

Konferencja  była  na  pewno ważnym wydarzeniem,  tak  ważnym,  że  oprócz  znamienitych  gości  z  kraju 
odwiedził ją również sam Św. Mikołaj! W czasie uroczystej kolacji odczytał uczestnikom list z następującymi  
życzeniami. 

Drodzy mieszkańcy Wielkopolskiego Parku Narodowego i okolic, 

Jak tradycja nakazuje
w grudniu Św. Mikołaj pracuje.
Biedzi się, zwija i poci
żeby wszystkim dogodzić.
Prezenty każdy rad dostać 

ale jak wszystkim sprostać?
Jaś chciałby samochód,
Zosia gwiazdkę z nieba,
A Wam kochani czego dzisiaj trzeba? 

Macie świeże powietrze
i piękny krajobraz.
To przecież dużo więcej
niż ja Wam mogę oddać! 

Park w którym mieszkacie
jest dobrem bezcennym,
więc żaden prezent
nie jest Wam potrzebny!
Dbajcie o Waszą przyrodę 

nie niszczcie jej bezmyślnie,
a wtedy Św. Mikołaj
mądrych turystów Wam przyśle,
którzy rozsławia ten kraj szeroko. 

A wszystko to zdarzy się
już przyszłym roku! 

Do których to życzeń i ja się dołączam! 
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Skuteczność działania 



Korespondencja burmistrza z mieszkańcami jest pasjonującą lekturą. Zachęcam do jej przeczytania. 

Byłam w ten weekend w Puszczykowie i jestem rozczarowana. Miasto nie jest w ogóle przygotowane na 
przyjęcie turystów. Dworce są straszne, brak jakiegoś kiosku z informacjami, brak koszy na śmieci! Gdzie ten 
klimat dawnego Puszczykowa? Czy Pan - skoro od tylu lat  rządzi  miastem - zapomniał  Pan o pięknym 
mieście Puszczykowie - sławie Wielkopolski? (Agnieszka z Czerwonaka, 2005-08-22 11:07:38) 

Też  nie  jestem  zadowolony  z  estetyki  dworców.  Miasta  nie  stać  na  utrzymanie  kiosku  z  informacjami 
turystycznymi, są one na stronie internetowej miasta Puszczykowa. (Burmistrz Miasta J. Napierała, 2005-08-
25 09:22:13) 

Czy  istnieje  możliwość  zrobienia  przejścia  dla  pieszych  (czyli  namalowania  pasów)  na  ul.  Wysokiej,  w 
miejscu odejścia ul. Posadzego? Jest to miejsce niebezpieczne zarówno dla pieszych, rowerzystów i matek 
z wózkami. Wszyscy tędy skracają sobie drogę, zresztą bardzo ruchliwą. Dziękuję (Wioleta, 2005-08-29 
09:49:49) 

Urząd Miejski w Puszczykowie wysłał pismo do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który jest  
zarządcą tej drogi. (Burmistrz Miasta, 2005-09-02 11:06:40) 

Czy może mi Pan udzielić informacji  dlaczego na stronie Puszczykowa nie ma danych statystycznych z 
okresu np. ostatnich 3 lat ? Np. .przyrostu naturalnego, migracji, pracy sezonowej??? (Karolina, 2005-10-09 
15:48:42) 

Dane które Panią interesują można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresami: 
www.stat.gov.pl  oraz serwis  poznański  www.stat.gov.pl/urzedy/poznan/index.htm (Burmistrz Miasta,  2005-
10-13 10:23:09) 

W tym miejscu mogłabym przytoczyć więcej cytatów odpowiedzi  burmistrza miasta,  w których w bardzo 
grzecznej formie daje odczuć mieszkańcom żeby mu dali mu święty spokój. Zrobił przecież swoje, przesłał  
pismo do urzędu wyższej instancji, nie jest zadowolony z estetyki dworców, ale co może na to poradzić, a 
dane statystyczne o mieszkańcach Puszczykowa nie są potrzebne na stronie internetowej miasta, skoro 
można je znaleźć na stronie Urzędu Statystycznego. 

Mieszkańcy ciągle w swojej  naiwności  oczekują od burmistrza miasta,  że będzie  jego gospodarzem, że 
będzie widział każdą dziurę, będzie reagował na ich potrzeby, będzie z nimi rozmawiał, a nawet pytał o  
opinię. Poza tym przeciętnego mieszkańca Puszczykowa, tak samo jak mieszkańca każdego innego miasta 
w Polsce nie obchodzi czy droga jest miejska, powiatowa, czy wojewódzka, czy nad bezpieczeństwem i 
porządkiem czuwa strażnik miejski, czy patrol policji, czy śmieci zbiera firma, która uzyskała koncesję czy 
robią to harcerze lub inni wolontariusze. Przeciętny mieszkaniec marzy jedynie o tym, by jego otoczenie było 
zadbane i bezpieczne, a służby miejskie skutecznie to egzekwowały. 

Wiem,  wiem!  Usłyszę,  że  urzędnikom  nie  wolno  przekraczać  kompetencji,  że  nie  można  przeskoczyć 
przepisów, pominąć drogi służbowej itd., a jedyne co można zrobić to ewentualnie wysłać pismo. Przykładów 
takiego działania w naszym mieście można mnożyć na pęczki. Szkoła podstawowa po „oddaniu w używanie”  
Akademii  Wychowania  Fizycznego  stała  przez  trzy  lata  pusta,  bo  pan  Rektor  nie  reagował  na  pisma, 
sławetny mur przegradzający ścieżkę spacerową nad Wartą ciągle stoi, bo pisma wysłane do Starostwa 
Powiatowego nie przynoszą rezultatu, w sprawie uciążliwości pubu „Jamajca” zostały wysłane pisma, a poza 
tym nic się nie da zrobić, bo nie ma regulacji prawnych itd. Wynika z tego, że w Puszczykowie przesłanie  
pisma do wyższej  instancji  jest  akceptowaną miarą skuteczności  działania.  A może by tak postukać do 
rożnych drzwi, porozmawiać z ludźmi, podjąć negocjacje i przekonać do zmiany działania, a może wyjść z 
inicjatywą ustawodawczą zmieniającą prawo lokalne, a może … 

Wydaje się, że w tym mieście zarówno pan burmistrz jak i część urzędników nie rozumie jaka jest różnica 
między zarządzaniem a administrowaniem. Może dlatego tak bardzo poczuli się oburzeni, gdy nazwałam 
„okrągłą” odpowiedź urzędniczki na moją interpelację w sprawie pubu „Jamajca” – kuriozalną. Dobrze byłoby 
gdyby  dotarło  do  urzędników,  że  mieszkańcy,  w  imieniu,  których  interweniowałam  nie  oczekują 
potwierdzenia istniejących faktów, oni oczekują skuteczności działania, czyli ZMIANY! 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
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Z przyjemnością informujemy, ze puszczykowska radna, p.  Małgorzata Ornoch- Tabędzka wygrała grant 
rządu amerykańskiego na staż samorządowy w Stanach Zjednoczonych. W czasie miesięcznego pobytu w 
USA wizytuje 6 małych i średnich miast należących do aglomeracji Tacoma-Seattle w Stanie Washington.  
Celem jej  pobytu  jest  zapoznanie  się  z  przykładami skutecznego zarządzania  samorządami opartego o 
partnerstwo publiczno-prywatne  i  wolontariat  na rzecz  lokalnej  społeczności.  Wierzymy,  ze  po powrocie 
podzieli  się  swoimi  wrażeniami  z  Czytelnikami  ”Kuriera  Puszczykowskiego”.  Gratulujemy  Jej  sukcesu  i  
życzymy powodzenia. 

Redakcja

Świadomi obywatele kształtują demokrację ¹ 

"Przysięgam lojalność fladze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republice, która reprezentuje jeden naród 
przed Bogiem, w imię wolności i sprawiedliwości dla wszystkich". 

Taką przysięgą rozpoczęło się zwyczajne posiedzenie Rady Miasta DuPont ²  w dniu 14 lutego 2006, w 
którym miałam przyjemność uczestniczyć, tak rozpoczynają się wszystkie ważniejsze spotkania dotyczące 
spraw publicznych. Głęboko poruszona pomyślałam, że jeśli kilkadziesiąt osób na sali wstaje i z ręką na 
sercu głośno wypowiada słowa przysięgi przypominając o najtrwalszych wartościach swojego państwa, to 
nie jest  chyba możliwe,  by za chwilę o tym zapomnieli  i  zaczęli  podejmować nieracjonalne decyzje  lub 
„skakać sobie do oczu”. 

Rzeczywiście  posiedzenie  Rady  trwało  2  godziny  i  10  minut  (łącznie  z  moją  prezentacją  o  rozwoju 
demokracji w Polsce), zaprzysiężono na nim 2 nowych policjantów, przyjęto 6 uchwał, wysłuchano spraw 4 
mieszkańców ³  oraz rozwiązano jeden poważny konflikt  między zarządem miasta  i  grupą mieszkańców. 
Sprawy, które były przedmiotem obrad bardzo przypominały nasze polskie, tak jak to w małej społeczności: 
obchody  100-lecia  miasta,  kompleksowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego,  urządzanie  parków  i 
terenów rekreacyjnych. Konflikt, który zażegnano mógłby się zdarzyć równie dobrze w Puszczykowie, tyle że 
jak pokazuje nasze doświadczenie jego zakończenie byłoby zapewne trochę inne. Otóż dotyczył ochrony 
starych dębów na obszarze przeznaczonym pod rozwój terenów rekreacyjnych dla miasta. Jest ich na całym 
obszarze w sumie 150. Grupa mieszkańców wystąpiła z protestem przeciwko planowi wycięcia 30 drzew w 
miejscu,  w  którym  zaplanowano  wybudowanie  skate  parku.  Prawdopodobny  scenariusz  rozwiązania 
konfliktu  w  Puszczykowie  byłby  następujący:  w  najlepszym  razie  burmistrz  wysłuchałby  protestów 
mieszkańców i…. zrobił swoje. W Du Pont natomiast radni poprosili o wizualizację terenu, poprosili również o 
analizę  drzewostanu.  Gdy  okazało  się,  że  powodem  wycinki  części  drzew  jest  ich  zły  stan  ogólny,  a 
alternatywą  utrzymania  dębów  jest  rezygnacja  z  terenu  rekreacyjnego  dla  młodzieży,  zaproponowali  
mieszkańcom rozwiązanie. „Zastosujmy strategię „wygraj-wygraj”. My ustąpimy i Wy trochę ustąpicie. By 
zmieścić skate park kilka drzew musi zostać wyciętych ale obok zostanie posadzonych kilkadziesiąt innych. 
Jeśli chcecie natomiast zachować pozostałe, to zaopiekujcie się nimi, ponieważ wymagają leczenia! Nie było  
emocji. Rzetelna analiza sytuacji i wola rozwiązania problemu dla dobra ogółu, zamknęły dyskusję. 

Nie  zawsze  rozwiązania  przychodzą  jednak  tak  łatwo  jak  w  DuPont,  szczególnie  gdy  w  grę  wchodzą 
pieniądze.  Wmieście  Lakewood*4,  w  czasie  trwania  komisji  rozwoju  ekonomicznego  byłam  świadkiem 
bardzo  gorącego  sporu.  Grupa  developerów  protestowała  przeciwko  ograniczeniom  transportowym 
wprowadzonym przez miasto. Gdy spór wydawał się prowadzić do „rękoczynów” ktoś z Rady zaproponował  
zaproszenie na następne spotkanie komisji  profesjonalnego negocjatora, który spojrzy na dokumenty, na 
naturę konfliktu i zaproponuje wyjście z sytuacji. Gdy zapytałam o koszty mediacji dostrzegłam zdziwienie w 
oczach zebranych. Będą na pewno mniejsze od kosztów sądowych, a poza tym warto zapłacić relatywnie 
nieduże  pieniądze  za  prace  negocjatora,  by  dojść  do  porozumienia  w  imię  uniwersalnych  wartości  
amerykańskich: „wolności i sprawiedliwości dla wszystkich”. 

Czy nie można by takiego sposobu myślenia przenieść na grunt Polski? 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 

1 tytuł pochodzi od Redakcji.
2 miasto w Stanie Washington, 30 mil od aglomeracji Tacoma-Seattle, 6 000 mieszkańców.
3 każdy mieszkaniec ma prawo zabrać głos i każdy ma na wypowiedę 3 minuty.
4 miasto w Stanie Washington, 20 mil od aglomeracji Tacoma-Seattle, 59 000 mieszkańców 
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Nie popełniajcie tych samych błędów

„Tu będziemy mieli  linię kolejową, a tu będzie stacja.  Już za rok ludzie będą mogli  dojeżdżać znacznie  
szybciej i wygodniej do pracy w Seattle” powiedział z dumą Bill McDonald, city manager miasta DuPont ( St.  
Washington)  oprowadzając mnie po jego terenie.  A potem dodał „nie zróbcie w Polsce takiego samego 
błędu, który popełniono USA . W latach 60-tych, w związku z rozwojem motoryzacji, zlikwidowano prawie 
wszystkie lokalne linie kolejowe, które teraz o wiele trudniej nam przywrócić. Wybudowano setki autostrad, a 
my i tak grzęźniemy w kilometrowych korkach.” 

Wizytując amerykańskie samorządy wielokrotnie słyszałam podobne przestrogi, a dotyczyły różnych dziedzin 
życia: edukacji, ochrony środowiska, planowania przestrzennego. 

Jednym z projektów, który obserwowałam w mieście Lakewood był program edukacji społeczności lokalnej, 
adresowany przede wszystkim do rodziców młodzieży szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych o nazwie 
„Wheat  &  seets”  („chwasty  i  nasiona”).  Teoretycznie  dotyczył  eliminacji  patologii  z  życia  społecznego 
(chwasty) ale praktycznie koncentrował się na zwróceniu uwagi na problem porzucania przez 16-19-latków 
szkół i nie kontynuowania nauki oraz podejmowania działań motywujących i wspomagających młodych ludzi 
(nasiona) do rozpoczynania przez nich studiów. Opis systemu edukacji  amerykańskiej i  zadań w samym 
projekcie przekracza oczywiście rozmiary tego felietonu. Jeśli wspominam o nim, to z dwóch powodów. Po 
pierwsze z powodu zdiagnozowanych przyczyn porzucania szkół przez młodzież, a po drugie z powodu 
argumentów, które były podstawą do zaangażowania się Samorządu w projekt. Diagnoza w sumie znana i w  
Polsce: rodzice coraz więcej pracują, by zapewnić rodzinie coraz lepsze warunki życia, mają coraz mniej 
czasu dla dzieci, które przy braku zainteresowania rodziny ulegają różnym pokusom i nałogom (szczególnie 
w okresie dojrzewania). Następstwem są seks w młodym wieku, niechciane ciąże, narkotyki,  alkoholizm, 
wreszcie  przestępczość i  degradacja środowiska z którego trudno wyjść.  Straty społeczne są ogromne. 
Zgodnie  z  przeprowadzonymi  badaniami  80% przestępców w Stanach  nie  ma  ukończonego  średniego 
wykształcenia.  Motywacja Samorządu do przystąpienia do programu była więc bardzo prosta:  im więcej 
młodzieży ukończy szkołę średnią i pójdzie na studia tym będą mieli większe szanse na rynku pracy, ich 
status społeczny będzie wyższy, wyjdą z zaniedbanych środowisk znajdą lepiej płatna pracę, będą płacili  
wyższe podatki, które trafią do kasy miasta. Na dodatek zmniejszy się przestępczość i nie trzeba będzie  
ponosić  wydatków z  opieki  społecznej.  Roześmiałam się,  bo  zabrzmiało  to  dla  mnie  jak  przysłowiowe 
odkrywanie „Ameryki”.  Przecież my to od dawna wiemy- powiedziałam. Moja rozmówczyni,  czarnoskóra 
amerykanka spojrzała ze zrozumieniem i powiedziała: „to róbcie coś zawczasu, nie popełniajcie naszych 
błędów, nie ulegajcie tylko konsumpcji, stawiajcie na rodzinę i na edukację” 

Samorządy podejmują również wiele innych działań motywujących do zmiany stylu życia i podniesienia jego 
jakości. Jednym z priorytetów planowania przestrzennego jest projektowanie w obszarze miasta przestrzeni 
publicznej, która niesie za sobą ofertę możliwości atrakcyjnego zagospodarowania czasu wolnego, rekreacji i 
integracji społecznej. 

Z uporem maniaka oglądałam we wszystkich miastach parki miejskie, które tym różniły się od otaczających 
miasta lasów, że miały skwerki z ławeczkami i klombami, place zabaw dla dzieci, ścieżki zdrowia, boiska do 
zabaw z piłka i wiele innych. W mieście Camas w ostatnich 5 latach skupiono od prywatnych właścicieli i  
scalono ponad 20 ha gruntów. Dla Lloyda Halversona, city managera tego miasta – to oczywiste. Ale o tym 
napiszę już może w następnym felietonie. 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
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Skorzystać z europejskich pieniędzy – znaczy umieć dostrzegać szanse! 

Wyobrażam sobie, że burmistrz miasta najchętniej  zapomniałby zarówno o misji  miasta -  ogrodu jak i  o  
preambule  do  statutu  miasta  Puszczykowa  przypominającej  o  bezcennych  walorach  przyrodniczych 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Obie pozostają przecież w dużej sprzeczności z bieżącymi działaniami, 
których cechą jest przede wszystkim brak woli działania zgodnie z zapisami najważniejszych dla miasta 
dokumentów. 

By nie być gołosłowna przytoczę kilka przykładów: 

• Najpierw,  uchwała poprzedniej  Rady,  leśna część terenu Miejskiego Ośrodka Sportu  i  Rekreacji 
(przy kościele) miała zostać podzielona na działki rezydencjonalne i sprzedana. W końcu, gdy po 
wielu  naciskach  miasto  wycofało  się  z  tego  „ekonomicznego”  pomysłu,  pan  burmistrz  chce 
uszczęśliwić mieszkańców budową na tym terenie luksusowego hotelu. Dodać należy, że z kasy 
miasta  wydano  już  pieniądze  na  trzy  projekty  zagospodarowania  MOSIR-u,  zupełnie  ignorując 
wnioski radnych o rozpisanie konkursu na urządzenie parku i sportowo-rekreacyjne wykorzystanie 
tego  terenu.  W  przypadkowej  rozmowie  stosunkowo  młody  mieszkaniec  miasta  powiedział  mi 
kiedyś,  że  chciałby  dożyć  czasu,  gdy  jeden  z  najbardziej  atrakcyjnych  publicznych  terenów 
Puszczykowa będzie przez cały rok dostępny dla spacerowiczów.” Marzy mi się – powiedział - że 
będą tam klomby z kwiatami, ławki, plac zabaw dla dzieci i że bez obawy, że dostanę od jakichś 
wyrostków po zębach będę mógł przychodzić tu z moją córką, na spacer”. 

• Kolejny przykład to historia walki o las przy ulicy Mazurskiej – Pomorskiej, która ciągnie się od kilku  
lat. Teren miał zostać przeznaczony pod tzw. „aktywizację gospodarczą”. Gdyby nie determinacja 
mieszkańców,  którzy wygrali  z  burmistrzem sprawę w Naczelnym Sądzie  Administracyjnym,  być 
może  stałby  tam  teraz  jakiś  supermarket.  Grupa  mieszkańców  wielokrotnie  zwracała  się  do 
burmistrza z ofertą przekształcenia lasu w park leśny oferując swój czas i  projekty na zrobienie 
boiska, ścieżki zdrowia etc. Radna Hanna Rapalska-Kaczmarek kilka miesięcy temu złożyła projekt 
uchwały w tej sprawie. Jakież było jej zdumienie, gdy otrzymała pismo, z którego wynikało, że parku 
w Puszczykowie zrobić się nie da! 

• Puszczykowo jest jedyną spośród 8 gmin mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, która 
nie wyraziła intencji współuczestniczenia w budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju turystyki i  
jedyną, która mnoży problemy i oddelegowanie urzędników do zespołu roboczego pracującego nad 
strategią warunkuje od formalnego porozumienia, i to na dodatek w połowie trwania projektu. 

• Od  prawie  czterech  lat  część  radnych  domaga  się  kompleksowego  planu  urządzenia  zieleni 
miejskiej, nasadzeń wzdłuż ulic, zaprojektowania skwerów, planu ochrony zieleni istniejącej. W tym 
roku jakby coś drgnęło, bo w budżecie nagle na taki plan znalazły się pieniądze. Jednocześnie na 
ulicach widać pewne zabiegi pielęgnacyjne, a na rondzie posadzono nawet kwiaty. Gdyby wybory 
mogły być co roku, to może by tak zostało już na zawsze? 

• Przypomnienie spraw: „zakola Warty”,  nie wykupienia na czas pasa terenu, który przez wiele lat 
pełnił funkcję nadwarciańskiego bulwaru i przyciągał tłumy spacerowiczów, czy w końcu wykreślenia 
przez pana burmistrza zapisu o wiodącej funkcji turystycznej miasta ze Studium Zagospodarowania i  
Uwarunkowań Przestrzennych, jest dopełnieniem listy sprzeczności wobec cytowanych na wstępie: 
misji i preambuły do statutu miasta. 

Jeśli podzieliłam się z czytelnikami Kuriera Puszczykowskiego swoimi uwagami, to nie tylko z powodu żalu, 
że jako miasto straciliśmy już wiele szans, ale głownie z powodu obawy, że możemy stracić jeszcze więcej.  
Biorę obecnie udział w międzynarodowym projekcie przygotowującym samorządy Holandii, Czech, Węgier i 
Polski do sięgania po fundusze z programu INTERREG w następnym okresie budżetowym Unii Europejskiej, 
w latach 2007-2013. Zachowując resztki terenów, które mogą zostać uznane za publiczne obszary zieleni,  
współdziałając przy budowaniu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Mikroregionu WPN i patrząc 
dalej niż dwa lata do przodu, mamy realną szansę z tych pieniędzy skorzystać! 

Może  warto  wycofać  się  więc  z  kontrowersyjnych  i  nieskonsultowanych  z  mieszkańcami  pomysłów  i  
rozpocząć  od  nowa  dyskusję  nad  wizją  rozwoju  miasta,  biorąc  pod  uwagę  zmieniające  się  warunki  
zewnętrzne  i  pojawiające  się  nowe  możliwości  finansowania  obiektów  rekreacyjno-  turystycznych.  Tym 
bardziej, gdy na terenie miasta pojawia się inwestor, który organizuje międzynarodowe imprezy sportowe i  
ściąga zagranicznych gości. Z wydanej niedawno przez Urząd Miasta Puszczykowa ulotki (!) dowiedziałam 
się, że właściciel hali sportowej planuje jeszcze budowę tzw. „Spa i Welness Center”, co po polsku brzmi nie 
tak efektownie, ale w przybliżeniu można by nazwać „Centrum Uzdrowiskowo - Zdrowotnym”. Jeśli widzi w 
tym swoją szansę biznesmen, to może powinien ją dostrzec również burmistrz i wspierający rozwój sportu i 
rekreacji radni? 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 



OD  REDAKCJI:  Mieszkańcom  Puszczykowa,  którzy  nie  mieli  do  tej  pory  okazji  zapoznać  się  z 
najważniejszymi dla miasta dokumentami - przypominamy ich brzmienie. Oba zostały jednogłośnie przyjęte 
przez  Radę  Miasta  i  powinny  wyznaczać  zarówno  kierunki  rozwoju  jak  i  bieżącą  politykę  zarządzania 
miastem.  W  całości  dostępne  są  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej:  
www.puszczykowo.pl. 

Preambuła Statutu Miasta Puszczykowa

Położenie  Puszczykowa  nad  rzeką  Wartą,  w  otoczeniu  lasów  i  w  pobliżu  jezior,  określa  jego  swoisty 
charakter. Walory przyrodnicze i krajobrazowe zdecydowały również o utworzeniu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, którego znaczenie dla zachowania przyrody jest bezcenne i który swoim zasięgiem obejmuje 
znaczną część Puszczykowa. To wyjątkowo urzekające położenie oraz sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku 
Narodowego  stwarzają  warunki  do  wymarzonego  miejsca  zamieszkania,  wypoczynku  i  rekreacji. 
Powinnością  organów samorządowych jest  respektować istniejące warunki  naturalne do życia  i  rozwoju 
Miasta, właściwie wykorzystywać jego walory, ochraniać dziedzictwo przyrody, promować i upowszechniać 
turystykę, tworzyć i realizować plany umożliwiające wypoczynek, a nade wszystko zapewniać mieszkańcom 
normalną  egzystencję.  Każda  działalność  realizująca  te  zamierzenia  winna  być  prowadzona  zgodnie  z 
wymogami ochrony środowiska. 

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUSZCZYKOWA NA LATA 2004-2013 

4.1. Misja 

Misja  określa,  jaki  powinien  być  wizerunek  miasta  w  perspektywie  następnych  kilkunastu  lat  i  jakie  są 
priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Jest ona sentencją, która 
najlepiej  ujmuje  główne  kierunki  działania  samorządu,  jednocześnie  wskazuje  priorytety  działalności  w 
najbliższych latach, ale przede wszystkim jest najlepszym podsumowaniem całego opracowywanego planu 
strategicznego. 

Puszczykowo to „miasto – ogród”, zapewniające wysoki poziom życia mieszkańców. 

4.2. Cele strategiczne 

W rezultacie przeprowadzonych warsztatów strategicznych z szerokim udziałem mieszkańców, pracowników 
Urzędu  Miasta  i  jednostek  podległych,  radnych,  szefów  wielu  innych  instytucji  i  przedsiębiorstw, 
sformułowano dwa strategiczne cele rozwoju miasta Puszczykowa: 

(…) W przypadku Puszczykowa cele strategiczne bezpośrednio nawiązują do sformułowań zawartych w 
misji, co dodatkowo potwierdza logiczne powiązania wewnątrz strategii. Realizacja programów, prowadząca 
do  osiągnięcia  celów,  szczególnie  tych  związanych  z  podniesieniem  warunków  życia  mieszkańców  w 
mieście, będzie prowadziła do osiągnięcia pożądanego statusu określonego w misji.  Plan strategiczny w 
rozumieniu  jego  twórców  -  przedstawicieli  społeczności  lokalnej  -  nie  jest  bowiem  tylko  listą  życzeń  i 
dokumentem opisującym marzenia o przyszłości, ale od momentu zatwierdzenia stanie się podstawą pracy 
personelu zarządzającego i  kierującego usługami,  dokumentem ustalającym hierarchię ważności  zadań i 
określającym czas ich realizacji. 

Uzasadnienie wyboru powyższych celów jest następujące: MIASTO-OGRÓD 

Puszczykowo  jest  miastem  zamkniętym,  nie  posiada  już  wiele  przestrzeni  rozwojowej,  gruntów 
inwestycyjnych czy znacznych obszarów, które mogłyby być przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne.  
Zadaniem strategicznego planu rozwoju opartego o miejscowe zasoby będzie więc poprawa istniejącego 
stanu zagospodarowania poszczególnych terenów mieszkaniowych i komunalnych. Przede wszystkim w tym 
celu strategicznym znalazły  się  projekty związane z uatrakcyjnieniem poszczególnych części  miasta dla 
samych mieszkańców, poprawą estetyki i zagospodarowania posesji i terenów miejskich. Bardzo ważnym 
elementem jest konieczność wdrożenia całościowej koncepcji zagospodarowania zieleni miejskiej. Otoczenie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego i zasoby przyrodnicze oraz walory środowiskowe szczególnie sprzyjały 
do  tej  pory  rozwojowi  funkcji  letniskowych  i  rekreacyjnych  Puszczykowa  i  na  pewno  w  tym  miejscu 
pozostaną.  Dlatego  należy  je  maksymalnie,  a  jednocześnie  rozsądnie  wykorzystać  zgodnie  z  głównym 
założeniem misji,  którym jest  podnoszenie  poziomu życia mieszkańców.  Przewiduje się  więc wspieranie 
wszelkich  inicjatyw  i  działań  zmierzających  do  rewitalizacji  starej  zabytkowej  zabudowy  miasta,  
uporządkowania terenów, w tym również terenów spacerowych, wykorzystania brzegu Warty jako głównego 
ciągu rekreacyjnego w mieście. 
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Parki z wizją i z sercem tworzone

Przypominanie, o misji miasta Puszczykowa jest o tyle ważne, że jeśli w planowaniu przestrzeni publicznej 
za późno jest na zastosowanie klasycznej koncepcji miasta - ogrodu, to można przynajmniej ratować to, co  
pozostało w tej przestrzeni cennego. 

Jeden ze współpracujących z nami w projekcie; Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego – Zielone 
Płuca Wielkopolski, ekspertów powiedział mi ostatnio „daj spokój, z Puszczykowa miasta - ogrodu już nie 
zrobisz”. Osobiście wierzę jednak, że chcieć, to móc! 

Spróbuję  pokazać  na  przykładach  amerykańskich  kilka  inicjatyw  lokalnych,  które  doprowadziły  do 
przekształcenia  nieużytków,  zaśmieconych  lasów,  zapomnianych  skrawków  ziemi  niczyjej,  a  nawet 
niechcianych  w warunkach miejskich  sadów,  w piękne parki  miejskie.  Pisałam niedawno,  że  w mieście 
Camas w Stanie Washington (12 000) rada miasta zdecydowała o zakupie kilkunastu hektarów gruntu na 
kolejny,  14  już  park  miejski!  W  ubiegłym  roku  wydano  specjalną  mapę  z  opisem  wszystkich  terenów 
zielonych i szlaków komunikacyjnych łączących miejsca wypoczynku. Ich kompleksowy plan rozwoju został 
opracowany  dwa  lata  wcześniej.  Jego  celem  było  wykorzystanie  zaniedbanych  nieużytków,  terenów 
podmokłych i włączenia ich do miejskiej sieci rekreacyjnej. W dokumencie planistycznym napisano, że w 
celu uwzględnienia sugestii społeczności lokalnej wszystkie pomysły były konsultowane z mieszkańcami w 
ramach: 

• powołanego w tym celu komitetu doradczego planistów 
• ankiety na temat potrzeb rekreacyjnych w mieście 
• tzw. publicznego wysłuchania 
• kontaktu z grupami osób stale korzystających z urządzeń rekreacyjnych 
• powołanego komitetu realizacyjnego, składającego się z przedstawicieli miasta i powiatu. 

W efekcie powstała gruba księga, w której opisano w jaki sposób, kiedy i kto (łącznie z wolontariuszami) 
będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie i utrzymanie każdego skrawka zieleni. Koszty dbałości o te  
tereny  są  wysokie.  By  je  obniżyć,  na  mocy  miejscowego  prawa,  postanowiono  zatrudniać  do  prac 
porządkowych ludzi,  którzy nie  mają pieniędzy na zapłacenie  kar  np.  za nieprawidłowe parkowanie  lub 
przekraczanie prędkości. Mimo, że w Camas każdy przeważnie mieszka we własnym domu z ogródkiem, od 
wczesnych godzin porannych do późnego wieczora widziałam ludzi (w tym wielu starszych), którzy w celach 
utrzymywania dobrej kondycji przemierzali ścieżki spacerowe. Najpierw korzystali z ulokowanych wzdłuż tras 
różnego rodzaju  urządzeń sportowych,  a  na  koniec  siadali  w ulubionym barze i  na świeżym powietrzu  
wypijali kawę z sąsiadami. 

W Lakewood (60 000) pokazano mi teren po byłym poligonie. Przez lata zarastał chwastami. Część wykupiło  
miasto,  ale  nie  było  pieniędzy  na  jego  przekształcenie.  W  wyniku  publicznej  debaty,  do  której  bardzo 
aktywnie włączył się miejscowy Rotary Club, powstała wielofunkcyjna koncepcja parku, który pozostawiono 
częściowo w stanie naturalnym, ku uciesze właścicieli  czworonogów. Wygrodzono ponad 5 ha dla psów, 
dzięki  czemu mają  teraz  miejsce  do biegania  bez smyczy  (na  pozostałym terenie  jest  to  zabronione!).  
Pozostały obszar został przeznaczony pod budowane przez mieszkańców (!) boiska sportowe i ogromny 
plac  zabaw dla  dzieci.  Rotary  Club  w  Lakwood  zebrał  ponad  200  000  USD i  co  ważniejsze  kierował 
programem przygotowania projektu i jego wykonania. W ubiegłym roku w lecie, w ciągu jednego tygodnia, 
2000 wolontariuszy od podstaw zbudowało z drewna zabawowe królestwo. To Rotarianie zajęli się logistyką. 
Wcześniej jednak zatrudnili planistów i architektów przestrzeni, którzy przepytali 300 dzieci w miejscowych 
przedszkolach, o to jak ma wyglądać plac zabaw ich marzeń. Dzieci nie tylko mają tam swoje ulubione 
kolejki, zjeżdżalnie i labirynty. Mają również płot ze swoimi imionami. Każdy z rodziców mógł za 50 dolarów 
wykupić  jedną  sztachetkę  płotu  z  wyżłobionym w drewnie  imieniem dziecka.  Efektem są:  splendor  dla 
Rotarian, oszczędności dla miasta i radość dla dzieci i rodziców. 

W mieście  Univercity  Place (20 0000) zachwyciłam się  dwoma parkami.  Jeden to  park rododendronów 
sadzonych w lesie (podobnym jak na terenie MOSIR), a drugi to stary sad owocowy. Oba urządzone przez 
wolontariuszy! Zasada utrzymania jest prosta. Każdy „adoptuje” jedno drzewo lub wykupuje krzew dla bliskiej 
sobie osoby i w zamian za posadzenie i pielęgnację może umieścić tabliczkę z jej imieniem i nazwiskiem, a 
nawet krótką biografią. W czasie owocobrania z adoptowanej jabłoni każdy ma prawo zebrać jabłka dla 
siebie.  Tradycją  jest,  że  wszyscy  robią  przetwory,  a  potem  je  wspólnie  degustują,  biesiadując  przy 
rozstawionych w parku stołach. 

Czy po takim zaangażowaniu własnej pracy i serca ktoś ośmieli się te miejsca zniszczyć? 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 



Kurier Puszczykowski nr 56 

W co Pan gra Panie Burmistrzu?

List otwarty do Pana Janusza Napierały, burmistrza miasta Puszczykowa. 

Panie Burmistrzu, działa Pan z zadziwiającą niekonsekwencją. Gdybym mogła zrozumieć Pana intencje, być 
może potrafiłabym sobie wytłumaczyć sprzeczności w Pana decyzjach i zrozumiała dlaczego od kilkunastu 
lat pozbawia Pan Puszczykowo walorów, dla których cieszyło się sławą podpoznańskiego kurortu. W co Pan 
gra Panie Burmistrzu?

• W roku 1995 był Pan jednym z inicjatorów i sygnatariuszy Porozumienia dla ochrony środowiska w 
gminach położonych w rejonie Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otulinie. Jednym z jego 
celów  miało  być  zagospodarowanie  rekreacyjne.  W  protokole  z  zebrania  konstytuującego 
porozumienie istnieje zapis wypowiedzi ówczesnego członka zarządu miasta Puszczykowa, o tym, 
że miejscowości położone przy Parku powinny zarabiać na turystyce. 

• Rok później zlecił Pan za publiczne pieniądze przygotowanie Strategii rozwoju turystyki w mieście 
Puszczykowo.  Dokument,  który  po  10  latach  odnalazłam  w  bibliotece  Instytutu  Turystyki  w 
Warszawie nigdy nie ujrzał światła dziennego. Nie tylko nie zrealizowano założeń strategicznych ale 
nawet nie dyskutowano ich z mieszkańcami! 

• W 1998 roku, przy tworzeniu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta  Puszczykowa,  kluczowego dokumentu  dla  rozwoju  miasta,  na  Pana wniosek  projektanci 
wykreślili zapis o wiodącej funkcji turystycznej miasta i zamienili ją na funkcję usługowo- mieszkalną. 
Tym jednym zapisem pozbawił Pan Puszczykowo jego niepowtarzalnego, rekreacyjnego charakteru. 
To nie Rada, a Pan zdecydował w tym momencie o, nie obrażając naszych sąsiadów, „lubonizacji”  
miasta. 

• W 2001 roku zlecił  Pan sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod 
tereny rekreacyjne i turystyczne łącznika ekologicznego w rejonie ulic: Wysoka-Lipowa-Poznańska. 
W jakim celu, skoro wycofał się Pan wcześniej z rozwoju turystyki? Na prognozy i plany wydał Pan 
wiele pieniędzy. Szkoda, że nie sprawdził Pan najpierw, że teren ten został wpisany do krajowej sieci 
EKONET i z punktu widzenia ochrony przyrody nie będzie mógł zostać zabudowany. 

• W  2001-2002  roku  na  Pana  wniosek  przygotowywano  plany  i  dokumenty  przesądzające  o 
rozparcelowaniu i  sprzedaniu centralnego, publicznego terenu rekreacyjnego leżącego na terenie 
MOSIR, na działki  rezydencjonalne, co nie przeszkadzało Panu w 2002 roku w czasie realizacji  
Strategii  rozwoju  miasta  Puszczykowa  chwalić  się  w  wywiadach  prasowych  przyjęciem  w  tym 
dokumencie misji miasta ogrodu. 

• W  2004  roku  Rada  uchwaliła  i  tym  samym  zobowiązała  Pana  do  realizacji  Strategii  Rozwoju 
Puszczykowa, w której jednym z programów jest Rekreacyjne wykorzystanie zasobów, a jednym z 
projektów operacyjnych projekt zagospodarowania brzegów rzeki Warty. 

• W  tym  właśnie  roku  pojawił  się  problem  sprzedaży  zakola  Warty.  Stowarzyszenie  Przyjaciół 
Puszczykowa  wystąpiło  z  inicjatywą  ustalenia  dla  tego  terenu  w  miejscowym  planie 
zagospodarowania funkcji tylko rekreacyjnej. Poparło je w tej inicjatywie prawie 800 mieszkańców 
miasta. Dyskusja na temat wykupu terenu od właściciela i tego czy miasto na to stać, czy nie - to 
jedna sprawa. Określenie natomiast funkcji obszaru, to sprawa druga. Wydaje się, że do tej pory 
zrobił  Pan  wszystko,  by  na  złość  mieszkańcom  ten  najpiękniejszy  krajobrazowo  fragment 
Puszczykowa zabudować domami mieszkalnymi. 

• W 2005 i  2006 roku dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu i 
Fundacja  Rozwoju  Demokracji  Lokalnej  zainicjowały  dialog  z  mieszkańcami  i  władzami  8  gmin 
położonych w pobliżu Wielkopolskiego Parku Narodowego dla stworzenia strategii zrównoważonego 
rozwoju turystyki. Puszczykowo jest jedyną gminą, która, w osobie burmistrza, nie podpisała listu 
intencyjnego w sprawie realizacji drugiego projektu współfinansowanego ze środków UE, pomimo 
deklaracji, że nie będzie to wiązało się z żadnymi obciążeniami finansowymi dla budżetu miasta. 

• W kwietniu 2006 otrzymałam od Pana Pismo warunkujące uczestniczenie pracowników urzędu w 
pracach nad projektem od podpisania z miastem umowy. Zgodnie z Pana prośbą przygotowałam 
projekt porozumienia, w którym określiłam wzajemne zobowiązania i korzyści. Niestety przez prawie 
2 miesiące nie otrzymałam w tej sprawie od Pana odpowiedzi. W tym czasie reprezentanci urzędów 
7  gmin  wnosili  swoje  uwagi,  przekazywali  propozycje,  które  pomogą  w  przygotowaniu  ofert 
rekreacyjno-turystycznych. Za Pana przyczyną nie będzie tylko oficjalnych propozycji Puszczykowa! 

Panie  Burmistrzu,  torpedowanie  dużego,  ponadlokalnego  projektu  Mikroregion  WPN  -  Zielone  Płuca 
Wielkopolski, to nie jest już tylko ignorowanie mojej osoby, TO JEST DZIAŁANIE NA SZKODĘ MIASTA. Ze 
mną może się Pan nie zgadzać, może mnie Pan nawet nie lubić, ale jako osobie biorącej odpowiedzialność 
za  przyszłość  Puszczykowa  nie  wolno  Panu pozbawiać  miasta  i  jego  mieszkańców szansy  rozwoju,  w 
kierunku, w którym cały świat zmierza już od 1992 roku. Od czasu uchwalenia Agendy 21, zrównoważony 
rozwój, w tym zrównoważony rozwój turystyki na terenach przyrodniczo chronionych, jest priorytetem Unii 



Europejskiej. Planowanie, projektowanie i wdrażanie działań w tych obszarach będzie dofinansowywane z 
kasy UE, tylko pod warunkiem, że kraje i regiony, takie jak region WPN, wykażą się dobrym przygotowaniem 
do wydania tych pieniędzy.

Panie Burmistrzu, pomimo zaoferowania Panu swojej wiedzy i doświadczenia, nie dał mi Pan szansy na 
współpracę. Wielokrotnie udowodnił Pan, że jako radna nie mam żadnego wpływu na kluczowe decyzje w 
mieście. Zmarnowałam wiele czasu i energii  na przebijanie głową muru i więcej nie zamierzam! Dlatego 
podjęłam decyzję o zgłoszeniu swojej kandydatury w najbliższych wyborach samorządowych na stanowisko 
burmistrza Puszczykowa. Spróbuję przekonać moich przyszłych wyborców, że zarządzanie miastem można 
oprzeć na współpracy i dialogu ZE WSZYSTKIMI MIESZKAŃCAMI, czego w Pana wykonaniu do tej pory nie 
zauważyłam. 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka

Od redakcji: Pismo p. burmistrza Napierały do Stowarzyszenia Partnerzy dla Samorządu oraz odpowiedź p.  
Prezes  Małgorzaty  Ornoch-Tabędzkiej  wraz  z  propozycją  porozumienia  w  sprawie  realizacji  zadań  w 
projekcie:”  Mikroregion  Wielkopolskiego  Parku  Narodowego  -  Zielone  Płuca  Wielkopolski”,  znajdziecie 
Państwo  na  stronie  internetowej  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Puszczykowa:  www.puszczykowo.info.pl.  Na 
stronie tej znajdują się również kopie spisów treści i fragmentów innych, wspomnianych wyżej dokumentów. 

Konferencja : Samorządy Lokalne a Wielkopolski Park Narodowy. Jeziory - Pałac, 21 września 1993

   

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Konferencji pt. "Samorządy Lokalne a Wielkopolski Park Narodowy" 
Jeziory - Pałac, 21 września 1993

  

Protokół z zebrania dotyczącego założenia "Związku Gmin" dla ochrony środowiska w gminach położonych 
w rejonie Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otulinie - Mosina, 16 stycznia 1995

  

Porozumienie dotyczące ochrony środowiska Wielkopolskiego Parku Narodowego - Jeziory, 14 marca 1995

  

Strategia rozwoju turystyki w mieście Puszczykowo - rok 1996

  

  

Opinia  dotycząca  zagospodarowania  "łącznika  ekologicznego"  w  otulinie  Wielkopolskiego  Parku 
Narodowego na terenie miasta Puszczykowa w rejonie ulic Wysoka, Lipowa i Poznańska. Poznań, lipiec 
2001.

   

Wstępna informacja o projekcie w fazie przygotowania/składania wniosku - wrzesień, 2005

 

Pismo  p.  burmistrza  Napierały  do  Stowarzyszenia  partnerzy  dla  Samorząu  oraz  odpowiedź  p.  Prezes 
Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej  wraz z propozycją  porozumienia w sprawie realizacji  zadań w projekcie : 
"Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego - Zielone Płuca Wielkopolski"

  

  



Kurier Puszczykowski nr 57 

Sztuka manipulacji

Czytając  w  ostatnim  „Echu  Puszczykowa"  o  wszystkich  niezwykłych  osiągnięciach  Pana  Burmistrza 
zastanawiałam się, dlaczego przy każdym następnym zdaniu przeprowadzanego z nim wywiadu (nawiasem- 
nie wiadomo kto go przeprowadzał!)  włączał mi się mechanizm obronny na tzw. „propagandę sukcesu". 
Dlaczego trudno było dzielić mi radość z powodu zapowiedzi utwardzenia wielu ulic i pobudowania ścieżki 
rowerowej? 

Wynika to chyba stąd, że po kilkudziesięciu latach życia w zakłamanym kraju jestem szczególnie uczulona 
na manipulację słowem i obrazem. Przypomniał mi się nawet radiowy program z połowy lat 70 pod nazwą  
„Tu jedynka", którego sam sygnał wywoływał już we mnie dreszcz obrzydzenia. W naprzemienny sposób 
komponowano w nim informacje o kolejnym wybudowanym moście czy domu i o podburzaniu społeczeństwa 
przez  opozycyjne  siły  wrogie  władzy,  a  jedynym  celem  tego  było  wprowadzenie  słuchaczy  w  błąd  i 
odwrócenie uwagi od rzeczywistych problemów. 

Przecież  budowanie  dróg  jest  zadaniem miasta.  Po to  wybraliśmy Burmistrza,  by  zarządzając  naszymi 
pieniędzmi budował ich jak najwięcej i jak najlepiej. Dlaczego nie utwardzano dróg tłuczniem bezpośrednio 
po zasypaniu rur kanalizacyjnych, gdy na słabo zagęszczonym podłożu samochody zaczęły grzęznąć po 
jednym dniu solidnego deszczu? Dlaczego wyrzucono w błoto mnóstwo pieniędzy na równanie ulic zamiast 
przeznaczyć je właśnie na tego typu utwardzanie? Dlaczego wreszcie kryteria utwardzania ulic i  pewien 
harmonogram prac przyjęto dopiero pod naciskiem opozycji i mieszkańców, którzy zaczęli słać obelżywe listy 
i awanturować się na sesjach? 

Uzmysłowiłam  sobie,  że  o  wiele  bardziej  cenię  sobie  rzetelność  rzemieślnika,  który  przedstawia  mi 
kosztorys, plan oraz harmonogram realizacji zadań i zgodnie z założeniami i dostępnym budżetem wykonuje 
go i  rozlicza się z każdej  wydanej złotówki,  niż działanie  artysty,  który raz na cztery lata,  w przypływie 
twórczej energii  rzuca się do pracy, kumuluje środki,  zaciąga pożyczki,  by na koniec olśnić dziełem nie  
koniecznie przemyślanym i nie do końca chcianym. 

Czy  Pan  Burmistrz  zapytał  kiedykolwiek  mieszkańców,  czy  chcą  mieć  rynek?  Czy  może  przedstawił  
kalkulację,  ile  będzie  kosztowało zrobienie  nawierzchni  rynku,  parkingu  i  ich  utrzymanie  i  jaka to  skala 
wydatków  w  porównaniu  np.  do  utwardzenia  jednej  ulicy?  A  może  mieszkańcy  zamiast  realizacji 
wielkomiejskich  ambicji  woleliby  te  pieniądze  przeznaczyć  na  całkowity  wykup  terenu  nad  Wartą,  bez 
którego krajobraz Puszczykowa zostanie nieodwracalnie okaleczony? 

Pan Burmistrz nie tylko nie pyta, ale i nie słucha mieszkańców. Czy ponad 800 głosów (około 18% dorosłej  
populacji mieszkańców Puszczykowa) optujących za przeznaczeniem w całości terenu Zakola Warty na cele 
rekreacyjne, to za mało, by uwzględnić je w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego? Czy 
koniecznie musi powtórzyć się sytuacja stacji benzynowej, w której na złość mieszkańcom gospodarz miasta 
nie znalazł czasu i woli, by rozważyć inną lokalizację, a teraz okazuje się, że kwestionuje ją nie tylko grupa 
„oszołomów" ale również minister gospodarki? 

Pamiętam, że sama powiedziałam kiedyś Panu Burmistrzowi,  iż mieszkańców można próbować zawsze 
przekonać używając dobrych argumentów. Perswazja różni się jednak tym od manipulacji, że opiera się na 
racjonalnym uzasadnieniu słuszności działania, łagodzi konflikty i jej celem jest osiągnięcie porozumienia, a 
nie osiąganie sobie tylko wiadomych korzyści. 

Osoba, która przeprowadzała wywiad z Panem Burmistrzem, musi mieć świadomość, że istnieje bardzo 
wąska granica między propagandą sukcesu i manipulacją. Starając się być jednak obiektywną przyznaję, że 
propaganda sukcesu, która obecnie przyjęła bardziej  wyszukaną nazwę public rela-tions jest w pewnym 
stopniu uprawiana przez wszystkich rządzących. Na szczęście skuteczną przeciwwagą są dla niej wolne 
media, które nie tylko pozwalają rządzącym patrzeć na ręce, ale mogą również prezentować inne opinie! 

Małgorzata Ornoch-Tabędzka 



Kurier Puszczykowski nr 58 

Zwykłe marzenia 

Od wielu osób słyszę, że tak bardzo są zniesmaczeni wydarzeniami w polityce, że do wyborów najpewniej 
nie  pójdą.  Kolejne  informacje  o  roszadach  rządowo-partyjnych  przyjmują  już  nie  z  oburzeniem  ale  z 
uśmiechem ironii, coraz bardziej dystansując się od władzy, od problemów kraju i od naszego udziału w ich 
rozwiązywaniu. Przecież i tak na nic nie mają wpływu. 

Zdaję sobie sprawę z wagi tych opinii w przededniu wyborów samorządowych. Bystrzy obserwatorzy życia 
puszczy-kowskiego powiedzą, że w naszej lokalnej polityce działo się nie lepiej. Kłótnie, napastliwe teksty w 
gazetach, brak porozumienia i współpracy... 

I tak to może wyglądać z zewnątrz. Słowa wspaniałej piosenki Budki Suflera przekonują jednak, że do „tanga  
trzeba dwojga". Miłośnicy programu „Tańca z gwiazdami" wiedzą, że tango jest efektownym ale wyjątkowo 
trudnym  tańcem.  Uczestnicy,  by  dostać  dobre  noty,  najpierw  muszą  pokazać  jak  umiejętnie  zaprosić 
partnera, potem starają się wsłuchać w muzykę, w rytm, potem ustalają na parkiecie kto taniec prowadzi, a  
na koniec pokazują jak należy współpracować przy wykonywaniu trudnych figur. 

Te  proste  zasady  można  by  przenieść  właściwie  na  każdą  dziedzinę  życia.  Najpierw  trzeba  kogoś  do 
współpracy zaprosić, potem trzeba się wsłuchać w jego potrzeby, dalej poprowadzić do rozwiązań, a na 
końcu pokazać,  że dopiero połączenie dobrego przywództwa i  współpracy daje pożądany efekt.  Zasady 
oczywiste,  ale  jakże  trudne  do  wykonania,  jeśli  nie  ma  lidera  lub  jeśli  nie  ma  partnerstwa.  Jak  nigdy 
wcześniej zdałam sobie z tego sprawę na spotkaniu z mieszkańcami Puszczykowa, które odbyło się w piątek 
22 września w ramach ogólnopolskiego programu przedwyborczego „Masz głos masz wybór". Słuchając 
bardzo zaangażowanych ludzi, którzy żyją sprawami Puszczykowa nabrałam pewności, że w skali lokalnej  
mamy wybór i możemy mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Możemy ponad podziałami i ponad 
różnymi partykularnymi interesami, wspólnie, zrobić wiele dobrego dla tego miasta. Jednak warunkiem, by 
mieszkańcy nie zamknęli się w domach i nie wycofali  z uczestniczenia w życiu naszej społeczności jest 
zaproszenie ich do współdecydowania i współdziałania. 

Będąc na stażu samorządowym w Stanach obserwowałam aktywność mieszkańców małych miasteczek, 
która rozpoczynała się od wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, a kończyła np. na dużej akcji wspierającej szkoły. 
Czy można wyobrazić sobie w Polsce akcję rodziców, którzy w imię dobrze pojętych interesów szkół w całym 
powiecie (nie tylko tej jednej, do której chodzą ich dzieci) zmobilizowali setki wolontariuszy i przez ponad  
dwa tygodnie stali  „oblepieni" plakatami, w kilkunastu miejscowościach na skrzyżowaniach ulic rozdawali 
ulotki i tłumaczyli jakie zmiany są potrzebne i dlaczego. Przy tak dużym nacisku władze nie mogły pozostać  
obojętne.  Marzy  mi  się  podobna aktywność  u  nas.  Marzy  mi  się,  by zaangażowanie  mieszkańców nie 
ograniczyło się tylko do tego jednorazowego aktu wyrażenia woli,  kto ma reprezentować ich interesy w 
Radzie Miasta. Chciałabym, by w następnej kadencji mieszkańcy uczestniczyli częściej i liczniej w sesjach 
Rady, by rozliczali swojego burmistrza i radnych z pracy na rzecz miasta na co dzień, a nie tylko raz na 
cztery lata. 

Czy wiara w mobilizację mieszkańców, którzy potrafią włączyć się w rozwiązywanie lokalnych problemów 
musi pozostawać tylko marzeniem? Jestem pewna, że w Puszczykowie nie!

Małgorzata Ornoch-Tabędzka


