LISTA NR 2
Nr

2

nowePSL

do Rady Gminy Oborniki

Dawid

GRĄDZIELEWSKI
Materiał jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

Szanowni Państwo,
Nazywam się Dawid Grądzielewski. Jestem politologiem, dobrze znam zagadnienia z zakresu administracji samorządowej.
W trakcie swojej działalności zawodowej przez ponad 4 lata pracowałem w jednostce samorządu terytorialnego, gdzie zajmowałem się sprawami związanymi z ochroną środowiska, gospodarowaniem nieruchomościami oraz pomagałem w pozyskiwaniu
funduszy na realizację gminnych inwestycji.
Podjąłem decyzję o kandydowaniu w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Obornikach, dlatego zwracam się do Państwa
w formie listu otwartego. Uważam, że radny powinien dać się poznać wszystkim mieszkańcom. Jestem związany z moim okręgiem
i miastem Oborniki od zawsze, tutaj się urodziłem i tutaj się wychowałem. Lokalne sprawy mieszkańców są także moimi sprawami i chcę działać dla naszego dobra w jako radny.
Chcę zadbać, aby nasze potrzeby były respektowane. Na odwrocie tego listu przedstawiłem sprawy, które uważam za ważne
i którymi chcę się zająć. Jako radny dołożę wszelkich starań, aby je zrealizować.
Moim zdaniem funkcja radnego to przede wszystkim reprezentacja głosu mieszkańców, służba mieszkańcom oraz utrzymywanie
stałej więzi z mieszkańcami. Dlatego jako radny Rady Miejskiej w Obornikach zorganizuję dyżury dla mieszkańców, podczas
których przyjmę zgłaszane postulaty i przekażę je do rozpatrzenia organom gminy. Będę także pomagał mieszkańcom
w rozwiązywaniu spraw urzędowych.
Aby móc zrealizować swoje zamierzenie, niezbędne jest mi Państwa poparcie. Proszę o zaufanie i oddanie na mnie głosu
w wyborach samorządowych 21 października.

Z wyrazami szacunku,
Dawid Grądzielewski

CZYM ZAMIERZAM ZAJĄĆ SIĘ JAKO RADNY?
Infrastruktura:
To jakimi drogami podróżujemy codziennie wpływa wymiernie na komfort naszego życia.
Chcę, aby gmina na podstawie rozmów z mieszkańcami określiła plan budowy i remontów dróg
osiedlowych i wskazała, które drogi będą remontowane w kolejnych latach. Potrzebne są remonty
i budowa dróg osiedlowych:
• drogi zlokalizowane na Osiedlu Leśnym, które zostały wybudowane wiele lat temu i obecnie wymagają remontu: ul. Armii Krajowej, Harcmistrza Jana Miękusa, Franciszka Łazarewicza, Antoniego
Kruszki, Szarych Szeregów, a także ul. Chłopska (w okolicach pływalni),
• budowy nawierzchni bitumicznej wymaga wciąż ul. Marii Skłodowskiej Curie, a także drogi zlokalizowane na Osiedlu Bielawy: ul. Gen. Stanisława Taczaka, Gen. Stefana Roweckiego, Gen. Franciszka Altera, Gen. Franciszka Kleeberga, Gen. Tadeusza Kościuszki oraz Gen. Kazimierza Pułaskiego.

Dostęp do infrastruktury sportowej:
• dzięki wybudowaniu 9 lat temu nowego boiska w tzw. „Wielkiej Dziurze” mieszkańcy Osiedla Leśnego
zyskali dostęp do profesjonalnej infrastruktury sportowej. Po tylu latach jednak boisko to wymaga
rewitalizacji, dokonania niezbędnych napraw oraz montażu nowego oświetlenia, aby było bezpieczne. Ponadto teren „Wielkiej Dziury” za boiskiem pozostaje niewykorzystany. Warto zagospodarować
go również w celach sportowych np. poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej.
• w poprzedniej kadencji samorządowej powstało boisko do piłki nożnej, przy skrzyżowaniu ulic
Gen. Stanisława Taczaka oraz Gen. Władysława Andersa. Mieszkańcy Bielaw podnoszą jednak kwestię
bezpieczeństwa dzieci korzystających z obiektu. Niezbędne jest zatem zamontowanie bezpiecznej i profesjonalnej nawierzchni boiska. Zadaniem dla nowo utworzonej Rady jest doprowadzenie do przeprowadzenia drugiego etapu prac w tym miejscu.

Organizacja przestrzeni miejskiej:
• zagospodarowanie Parku przy ulicy 4 stycznia 1919 r. - należy ożywić i odnowić tę
przestrzeń miejską: posadzić nowe rośliny i postawić nowe ławki,
• odnowa terenów na trasie od młyna Dahlmana do pływalni - las Dahlmana zlokalizowany w malowniczej okolicy rzeki Wełny jest doskonałym miejscem do spacerów na
świeżym powietrzu, warto dokonać rewitalizacji tego miejsca poprzez nasadzenie
nowej zieleni oraz urządzenie alei spacerowej wraz z nowymi ławkami.

Bezpieczeństwo:
• poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w rejonie ulicy Obrzyckiej poprzez montaż nowego oświetlenia. Lampy obecnie zamontowane przy ulicy Obrzyckiej oświetlają głównie drogę, natomiast chodnik dla ruchu pieszych jest słabo oświetlony.
Mieszkańcy tej okolicy zwracają uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa
w tym miejscu.

Środowisko:
• Wprowadzenie gminnego programu wymiany starych pieców: stare piece i palenie w nich niewłaściwymi materiałami to źródło zanieczyszczenia, które jest szkodliwe dla ludzi. Niestety nowoczesne piece, spełniające najwyższe normy, są bardzo drogie, a ogromna ilość mieszkańców
sama nie udźwignie ciężaru finansowego ich wymiany. Konieczne jest znalezienie środków w budżecie gminy na dofinansowanie wymiany pieców.

JAKO RADNY CHCĘ WSPIERAĆ RÓWNIEŻ PROJEKTY, KTÓRE WPŁYNĄ NA POPRAWĘ KOMFORTU ŻYCIA
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY:
• budowa kina, na wzór sąsiednich miast,
• rozbudowa infrastruktury wzdłuż modernizowanej kolei aglomeracyjnej (parking typu park & ride),
• parkingi typu kiss & ride w okolicach szkół,
• dalsza rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem (Uścikowo-Chrustowo,
Popówko-Osowo, Dąbrówka Leśna-Lipa, Rożnowo-Parkowo, wzdłuż DK11 w stronę Chludowa),
• wybiegi dla psów; gmina powinna wyznaczyć miejsca, gdzie nasze czworonogi będą mogły swobodnie
i bezpiecznie pobiegać. Obecnie w naszym mieście powstają nowe osiedla, budynki i biurowce, a miejsc
dla psów ubywa. Rozwiązaniem jest stworzenie wybiegów dla psów, które będą też świetnym miejscem
do spędzania czasu na świeżym powietrzu, niezależnie od pory roku,
• ponowne zwrócenie się miasta w stronę rzeki poprzez budowę Wartostrady i odzyskanie nadwarciańskich terenów zielonych dla mieszkańców,
• montaż w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy szafek dla uczniów; szkoły podstawowe powinny zapewnić uczniom, szczególnie młodszym, możliwość pozostawienia podręczników i przyborów w szkole, aby odciążyć plecaki szkolne naszych dzieci. Według projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej obowiązek ten będzie spoczywał na dyrektorach szkół. Gmina powinna znaleźć środki w budżecie na dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

Szanowni Państwo,
W zbliżających się wyborach stawiam na ludzi takich jak Dawid, młodych, którzy
zdobyli już doświadczenie w samorządzie. Chcę, aby Rada Miejska była miejscem,
gdzie pracuje się na rzecz społeczności lokalnej, realizuje nowe, dobre pomysły, które
prowadzić będą do rozwoju naszego miasta, a także, aby w prowadzonych działaniach
uwzględniany był przede wszystkim głos mieszkańców.
Krzysztof Paszyk
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

