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Komentarz miesiąca
Szanowni  Mieszkańcy,

Przed wakacjami życie w mieście trochę  
przyspieszyło. Na ulicy Poznańskiej pojawi-
ły się koparki i wraz z nimi pierwsze utrud-
nienia remontowe. W szkołach odbywały 
się ostatnie klasyfikacje uczniów i przygo-
towania do zakończenia roku szkolnego, 
a na terenie MOSiR-u i zakola Warty ob-
chodziliśmy coroczne święto miasta. 

Jubileusz  45-lecia Puszczykowa stał się pretekstem 
do rozważań na temat  jego osiągnięć, oceny stanu 
rozwoju i odpowiedzi na pytanie o kształt miasta 
w przyszłości. Dyskusja dopiero się rozpoczyna, po-
nieważ przystępujemy do procesu aktualizacji strate-
gii rozwoju Puszczykowa i przygotowywania wielo-
letniego planu inwestycyjnego. Otwartym pytaniem 
pozostaje, kto się w ten proces włączy? Obserwując 
od lat publiczne debaty w Puszczykowie zauważyłam, 
że skupiają przeważnie wąską grupę, zwykle tych sa-
mych osób, dzielących się na zwolenników lub prze-
ciwników aktualnej polityki władz miasta. Czerwcowe 
spotkanie z mieszkańcami zorganizowane przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Puszczykowa w ramach akcji 
„Masz głos, masz wybór” było tego potwierdzeniem. 

Nie obrażam się bynajmniej na oponentów, prze-
ciwnie cieszę się, że są, że mają pomysły i że są ak-
tywni. Mogę tylko podziękować grupie mieszkańców 
Starego Puszczykowa, która deklaruje pomoc przy 
urządzaniu boiska na ul. Jarosławskiej. Wszystko, co 
zrobią będzie wartością dodaną, z której będą ko-
rzystali przede wszystkim młodzi ludzie. Może dzięki 
przedsiębiorczym mieszkańcom na boisku przy ul. Ja-
rosławskiej, na koniec lata będzie można  zorganizo-
wać turniej piłkarski drużyn niezrzeszonych? 

Ważne jest jednak to, że wbrew sceptykom sporo 
rzeczy udaje się w naszym mieście zrobić. Jubileuszowy 
piknik nad Wartą był tego potwierdzeniem. Niektórzy 
mieszkańcy odkryli na nowo, że nasze miasto leży nad 
piękną rzeką, która może być miejscem wypoczynku 
i źródłem radości. Przez teren zakola przewinęło się oko-
ło 4000 ludzi, z rejsów po Warcie skorzystało ponad 500 
osób, udekorowanych za zwycięstwa w rywalizacji spor-
towej zostało ponad 100 zawodniczek i zawodników, 
na scenie wystąpiło około 90 wykonawców, w spływie 
kajakowym uczestniczyło około 70 osób.  W prace orga-
nizacyjne zaangażowana była kilkunastoosobowa grupa 
harcerzy oraz wolontariuszy reprezentujących Młodzie-
żową Radę Miasta, a swój dorobek prezentowali zarów-
no puszczykowscy artyści, jak i organizacje pozarządo-
we.  Dni Puszczykowa pokazały, że ogromny potencjał 
tkwi przede wszystkim w ludziach. Za sprawą dwóch 
organizacji pozarządowych Klubu Rotary Puszczykowo-
Poznań oraz Fundacji Królowej Świętej Jadwigi zjechała 
do Puszczykowa legendarna drużyna Orłów Górskiego 

i odbył się mecz piłkarski inaugurujący Międzynarodo-
wy Integracyjny Klub Kibica. Dzięki pasjonatom ze Sto-
warzyszenia Warta i spod znaku  „Złamanego wiosła” 
w niedzielę 17 czerwca nasza rzeka „zakwitła” żółtymi 
kajakami przypominając, że naprawdę można i warto 
z jej uroków korzystać.  

Dziękuję  bez wyjątku wszystkim, którzy swoją obec-
nością uświetnili, zarówno pierwszy, jak i drugi dzień 
jubileuszu.  Mam jednocześnie nadzieję, że już druga 
impreza plenerowa organizowana na zakolu Warty 
na nowo zainicjuje dyskusję na temat przyszłości tego 
przepięknego terenu. Ciągle pozostaje on prywatną 
własnością i do końca roku możemy z niego korzystać 
dzięki umowie zawartej z właścicielem. Trzeba zdawać 
sobie sprawę, że potem na części terenu, na której do-
puszczona jest możliwość zabudowy wyrosną domy 
mieszkalne. Alternatywą jest wykupienie przez miasto 
do końca roku całego terenu, a następnie poszuka-
nie takich inwestorów, którzy wpiszą się swoją dzia-
łalnością w wizję stworzenia rekreacyjnego zaplecza 
dla całego obszaru zakola. Czy miasto jednak stać na 
taki wydatek? Od ubiegłego roku cena gruntu wzrosła 
o 50%! Czy mieszkańcy zrozumieją, że warto dla Warty 
zainwestować, bo grunty dalej drożeją i drugiej takiej 
szansy już nie będzie? Może lepiej zaciągnąć pożyczkę, 
wykupić teren w całości i z pozycji właściciela podejmo-
wać decyzje o jego przeznaczeniu? Wprawdzie zgod-
nie z istniejącą umową miasto będzie mogło za cenę  
450 000 zł nabyć 13 ha spacerowych nieużytków, ale 
ich posiadanie nie da możliwości stworzenia bazy dla 
plażowiczów, kajakarzy, rowerzystów i tych wszystkich, 
którzy chcieliby spacer nad rzeką zakończyć kawą czy 
dobrym obiadem. Z ciekawością czekam na wyniki an-
kiety, którą w czasie pikniku nad Wartą przeprowadza-
ło Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa oraz opinie 
mieszkańców na ten temat. W końcu lipca tematowi 
przyszłości zakola poświęcone będzie specjalne posie-
dzenie Komisji Rozwoju i Budżetu Miasta, jak zwykle 
otwarte dla wszystkich mieszkańców. W następnym 
numerze Echa Puszczykowa jeszcze raz przedstawimy 
historie i wszystkie aspekty tej sprawy. Już dziś jednak 
zapraszam wszystkich mieszkańców do dyskusji. Piszcie 
Państwo listy, przesyłajcie swoje uwagi pocztą tradycyj-
ną, bądź drogą elektroniczną. Co zyskamy, co stracimy 
kupując zakole Warty?

Miejcie Państwo świadomość, że raz dokonane zmiany 
w przestrzeni są nieodwracalne a decyzja o zakupie tere-
nu w dużej mierze zdecyduje o przyszłości Puszczykowa. 

Ponieważ rozpoczynają się wakacje życzę Wszystkim 
Mieszkańcom dobrego wypoczynku. Tym, którzy mają szan-
sę wyjechać – udanych wojaży, tym którzy pozostają w Pusz-
czykowie – dobrej pogody i  wytchnienia od obowiązków 
w czasie spacerów nad Wartą  Małgorzata Ornoch-Tabędzka


