Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 stycznia 2008 roku .

Szanowna Rado! Panie Przewodniczący !
Witam państwa serdecznie,, witam również obecnych na dzisiejszej sesji
mieszkańców naszej gminy i media.
Minął już rok, kiedy to głosy wyborców dały do rąk naszych , zaszczytny mandat
upoważniający do podejmowania decyzji, której celem jest rozwój naszej gminy.
Mnie osobiście zaszczyt objęcia stanowiska Burmistrza przypadł 6 miesięcy temu.
Obejmując to stanowisko postanowiłem informować społeczeństwo o działaniach,
jakie na mocy uchwał Rady Gminy podjąłem na jej rzecz, czyli na rzecz naszych
mieszkańców.
Dzisiejszy dzień jest wspaniałą okazją to tego, tym bardziej, że pojawiają się ostatnio
bezpodstawne opinie , próbujące naszą pracę przyodziać w czarne szaty.
Szaty, które psują opinię i rzucają cień na całą gminę i wszystkich jej mieszkańców.
Nasi wyborcy oddając swoje głosy na nas, obdarzyli nas swoim zaufaniem, licząc,
że sposób zarządzania gminą zmieni się na lepsze. Gdy decydowałem się na
kandydowanie w wyborach, też chciałem zmian.
Jako burmistrz chciałem je wprowadzić wspólnie z Radą Miejską.
Nieprawdą jest, że Rada Miejska i Burmistrz nie myślą o społeczeństwie.
Mimo bardzo trudnego roku 2007, który w pierwszej swojej połowie zaznaczył się
pewną dezorganizacją, pewnymi utrudnieniami oraz zahamowaniem inwestycji,
a w drugiej połowie był okresem wytężonej pracy nas wszystkich - przyniósł
nieoczekiwane, pozytywne efekty.
Zostały przeprowadzone wybory sołeckie, zrealizowano szereg inwestycji w tym :
dla mieszkańców Książa :
•
wybudowano ulicę Ogrodową w Książu Wlkp., z 50 miejscami parkingowymi,
•
uporządkowano, utwardzono i stworzono miejsca parkingowe za budynkiem
Urzędu Miejskiego,
•
wybudowano kanał burzowy w Książu Wlkp. przy ulicy Ogrodowej w stronę
Zakrzewic,
•
zmodernizowano chodnik w Książu Wlkp. ulica Stacha Wichury ,
dla mieszkańców naszych wiosek :
•
pobudowano drogę o długości 1280 m ze Świączynia do Książa na podbudowie
gruzobetonu,
•
poprawiano stan dróg ciężkim sprzętem poprzez uformowanie, wyrównanie ,
uzupełnienie żużlem i uwalcowanie dróg o łącznej długości 7 km. w takich
miejscowościach jak Radoszkowo, Radoszkowo Drugie, Zawory, Jarosławki,
Zaborowo .
•
wykonano 3 wjazdy między blokami z drogi powiatowej w Mchach,
•
poszerzono i wyasfaltowano drogę we Włościejewkach na najbardziej
niebezpiecznym, krętym odcinku,
•
poszerzono i utwardzono tłuczniem drogę w Chrząstowie w kierunku szkoły,
o której remont zabiegano od wielu lat,
•
ogrodzono boisko sportowe we Włościejewkach,

przeprowadzono dalsze prace przy budowie strażnicy OSP we Włościejewicach,
•
dokonano adaptacji pomieszczeń po policji z przeznaczeniem na Ośrodek Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp. dla potrzeb mieszkańców naszej Gminy
•
przy pomocy gminy dokonano zakupu wozu strażackiego dla OSP w Książu
Wlkp.
Wykonano również szereg innych mniejszych remontów i robót, których nie sposób
wymienić.
Planujemy ponadto w roku 2008 przy pomocy środków pozabudżetowych ;
•
budowę kanalizacji,
•
budowę boiska wielofunkcyjnego w Książu Wlkp. w połączeniu z modernizacją
stadionu amfiteatru i parku wpisanego do rejestru zabytków,
•
rozbudowę sieci uzdatniania wody w Książu Wlkp.
•
modernizację oczyszczalni ścieków poprzez zakup tzw. prasy do wytrącania
osadu ,
•
budowę dróg wiejskich ,
•
kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie
całej gminy .
Realizacja zamierzeń w 2007 roku była możliwa i zakończyła się sukcesem dzięki
wsparciu naszej rady i dzięki podejmowaniu słusznych decyzji.
Zdaję sobie sprawę, że wymienione projekty nie wyczerpują potrzeb naszej gminy.
Stoi przed nami jeszcze wiele bardzo trudnych wyzwań ku zadowoleniu całej
naszej społeczności. Mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia na takich odcinkach
chociażby infrastruktura, oświata, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, pomoc
społeczna.
Jestem ogromnie wdzięczny naszym radnym za podjęcie inicjatywy sporządzenia
raportu o aktualnym stanie oświaty na terenie naszej gminy. Raport ten pokazał jak
bardzo odbiegamy na tym odcinku od wielu ościennych gmin i jak wiele jest do
zrobienia w tej dziedzinie. Raport ten dał podstawy do podjęcia prób zmiany tego
stanu rzeczy i stał się wytyczną do opracowania Polityki Oświatowej naszej gminy na
lata 2008-2013.
Polityka oświatowa o której mowa była wielokrotnym tematem rozmów Komisji
Wspólnej Rady Miejskiej przy współudziale dyrektorów szkół, nauczycieli, rad
rodziców, Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Debaty doprowadziły do wspólnych ustaleń zmian, które w naszej oświacie muszą
nastąpić, a które winny być przeprowadzone już kilka lat wcześniej.
Szkoły są miejscem, w którym zdobywamy wiedzę o otaczającym świecie, uczymy
się pisać i czytać w ojczystym języku, choć coraz częściej nie tylko w ojczystym.
Poznajemy świat materialny przez prawa fizyki, biologii czy chemii,uczymy się reguł
matematyki. Na lekcjach historii uczymy się o przeszłości swojego kraju i świata,
poznajemy dawne cywilizacje i współczesność. Uczymy się także malować, śpiewać
i ćwiczyć własne ciało na lekcjach wychowania fizycznego.
Szkoła uczy też rywalizacji, współdziałania, koleżeństwa,integracji,
odpowiedzialności i lojalności.
•

I wreszcie uczymy się samych siebie, poznając swoje zalety i wady. Szkoła daje nam
start w dorosłe życie.
Stwarzając naszym dzieciom lepsze warunki nauki, w lepiej doposażonych
placówkach, wyremontowanych, wzbogaconych o infrastrukturę sportową, damy im
szansę na rozwój umiejętności i talentów drzemiących w nich. Umożliwimy naszym
pociechom zdobyć bagaż wiedzy i doświadczeń, by łatwiej było im później wkroczyć
w świat dorosłych.
Dzisiejszy dzień , to dzień podjęcia trudnych decyzji, decyzji, które mogą nie spełnić
wszystkich oczekiwać.
Spadkowa demografia, konieczność stworzenia lepszych warunków nauki,
racjonalność zmiany obwodów szkolnych oraz czynnik ekonomiczny przemawiają za
sensownością wprowadzenia zmian oświatowych w naszej gminie. Te zmiany to nie
zamknięcie możliwości nauki, to otwarcie furtki z nadzieją i szansą na lepszą
edukację.
Szanowna Rado! Panie Przewodniczący !
Przed wami bardzo trudna decyzja, decyzja, która może mieć istotny wpływ na
dynamikę rozwoju naszego szkolnictwa.
Apeluję jednocześnie do społeczeństwa o duży obiektywizm w ocenianiu mnie jako
burmistrza i radnych naszej gminy, a nie kierowanie się wyłącznie emocjami
przysłaniającymi realizm i wyrządzającymi niepotrzebną krzywdę.
Rota ślubowania burmistrza i radnych wyraźnie mówi o sprawowaniu Urzędu dla
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy, w globalnym tego słowa
znaczeniu. Podejmowanie decyzji jest niezmiernie trudne ,ale zawsze wybiera się
dobro ogółu, który również czeka na spełnienie oczekiwań.
Swoimi decyzjami nie jesteśmy w stanie zadowolić wszystkich mieszkańców.
Proszę jednak pamiętać, że gminny budżet ma swoje ograniczenia. Dlatego proszę
o cierpliwość, wyrozumiałość i obiektywizm w ocenie.
Na tym chciałbym zakończyć swoje wystąpienie, serdecznie dziękuję radnym
i państwu za poświęcenie uwagi.

