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Cieszyn: rozmowy o mieście trwają. Co z nich
wynika?
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Od początku września na Rynku można porozmawiać z przedstawicielami cieszyńskiego
samorządu. Magistrat zorganizował też dwa specjalne spacery po miejscowości, na które
zapraszał mieszkańców. Jak jednak przyznaje Gabriela Staszkiewicz, projekt szerokich
konsultacji dotyczących rozwoju miasta nie cieszy się niestety odpowiednią popularnością.

fot. KR/Ox.pl

- W całym poprzednim roku, gdy prowadziliśmy tradycyjne konsultacje społeczne, przyjęłam na
wtorkowych dyżurach prawie 200 osób. Dwustu mieszkańców przyszło do miasta, a podobne aktywności
mieli też wiceburmistrzowie Krzysztof Kasztura i Przemysław Major. Mamy jednak wrażenie, że takie
spotkania - jak na przykład spacery po mieście, które odbywały się w soboty o godzinie 15:00, kiedy
mogliśmy pójść w konkretne miejsca, gdzie występują problemy - cieszyły się one umiarkowanym
powodzeniem. Na Hali Widowiskowo-Sportowej odbyło się spotkanie dotyczące planu zagospodarowania
przestrzennego dla śródmieścia. Też nie było na nim tłumów - mówiła burmistrzyni Cieszyna na dzisiejszej
(28.09) konferencji prasowej.
"Porozmawiajmy o Cieszynie" - bo tak nazywa się projekt konsultacji z mieszkańcami - to inicjatywa podjęta w
związku z Programem Rozwój Lokalny, który jest finansowany z funduszy norweskich. Co oczywiste, część

zgłaszanych przez Cieszyniaków uwag nie dotyczy zagadnień, których on dotyczy. - Nawet jeśli to, co zgłaszają
mieszkańcy nie wpisuje się w ten program, to wykorzystamy te uwagi w perspektywie przyszłorocznego
budżetu lub strategii rozwoju miasta - zaznacza Katarzyna Koczwara, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w
Cieszynie.
Staszkiewicz podkreśla, że miasto ma kontakt z mieszkańcami za pośrednictwem Facebooka i poczty e-mail. Żałuje
jednak, że w rozmowy na temat przyszłości Cieszyna nie jest zaangażowane młode pokolenie. - W ubiegłym
tygodniu specjalnie poszłam na Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, który odbywał się na Rynku i
powiedziałam: was tutaj nie ma. Przychodzicie i robicie strajk, ale co z tego? Tą energię możnaby
spożytkować, aby dowiedzieć się jak złożyć wniosek do programu Czyste Powietrze, jak zawnioskować do
miasta Cieszyn o zmianę pieców na gazowe - żebyście zrobili to dla swoich sąsiadów, rodziców, dziatków,
wtedy miałoby to sens w obronie klimatu - argumentuje.
Warto też dodać, że do 30 września mieszkańcy Cieszyna mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące planu
zagospodarowania śródmieścia - ankietę na ten temat można wypełnić tutaj.
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