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Mieczysław Szczurek spotkał się z
mieszkańcami
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W poniedziałek (03.11) w Cieszynie odbyło się spotkanie burmistrza Mieczysława Szczurka
z mieszkańcami. Przedwyborcza debata była okazją do zaprezentowania tego, co zostało
zrealizowane w mieście przez ostatnie 4 lata. Uczestnicy spotkania mogli się również
zapoznać z programem wyborczym KW Stowarzyszenia SCI.

Otwarte spotkanie przedwyborcze z burmistrzem Cieszyna Mieczysławem Szczurkiem odbyło się w poniedziałek
(03.11) w sali lustrzanej Kamienicy Konczakowskich. Spotkanie było okazją do rozmów o tym, co udało się w mieście
przez ostatnie 4 lata zrobić oraz o przyszłości. Dobiega końca moja kadencja. Przez te 4 lata dużo
obiecywałem. Chciałbym teraz Państwu w dużym skrócie powiedzieć, ile z tych obietnic udało się
zrealizować – tymi słowami Mieczysław Szczurek rozpoczął spotkanie z mieszkańcami.
Jednym z pierwszych tematów, który się pojawił była kanalizacja. W związku z tą inwestycją budzę w ostatnim
czasie skrajne emocje. Jednak nikt nie zaczyna budować domu od dachu. Tylko najpierw robi solidne
fundamenty. Ja uważam, iż takie właśnie fundamenty w Cieszynie zostały zrobione – podkreślał Burmistrz.
Mieczysław Szczurek wspomniał również o rewitalizacji cieszyńskiej Wenecji. Posuwamy się do przodu z pracami
w tym zakresie. Termin zakończenia zaplanowano w 2015 roku. Pojawiła się również informacja o
wykonanych pracach modernizacyjnych na cieszyńskich cmentarzach. Mówiąc o sporcie, Burmistrz wspomniał o
kompleksie rekreacyjno-sportowy pod Wałką oraz o ścieżkach rowerowych, które tam powstały. Kontynuujemy
to zadanie – zaznaczył.

Cieszyn to również kultura – mówił Szczurek, po czym dodał. W tej kadencji udało się tak zagospodarować
środki, że Galeria Szara, która ogłaszała swoją upadłość, dzięki wsparciu miasta ciągle funkcjonuje.
Współpraca z Czeskim Cieszynem w przypadku kina na Granicy również przynosi efekty. Udało się także
wyremontować i przekazać Muzeum Drukarstwa pomieszczenie z wejściem od ul. Głębokiej.
Burmistrz wspomniał o remoncie Biblioteki Miejskiej, jak również remoncie i termomodernizacji przedszkoli,
żłobków oraz modernizacji targowiska rolno-spożywczego przy ul. Stawowej. Poruszony został także temat
komunikacji w mieście. Po kilku latach starań udało się przejąć bezpłatnie dworzec PKP. PKS można było
kupić za kilka mln zł. Miasto musiałoby jednak wyłożyć pieniądze również na remont. PKP wprawdzie
będzie nas kosztowało około 9 mln zł., dokładny koszt będzie znany po przetargu. Jednak różnica polega
na tym, iż z tych 9 mln zł. miasto będzie musiało wydać około 1 mln zł. Reszta będzie pochodziła ze
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Stąd taka, a nie inna decyzja – tłumaczył Szczurek.
Mieczysław Szczurek podsumowując swoją 4-letnią kadencję poruszył również kwestię parkingów. Za mojej
kadencji przybyło 300 miejsc parkingowych – podkreślał. Zaznaczył również, iż trzeba myśleć o dalszych
rozwiązaniach komunikacyjnych, aby usprawnić ruch w mieście. Wskazał na ronda, które powstały w ostatnim
czasie w Cieszynie oraz remonty dróg i chodników.
Burmistrz dodał, iż przez ostatnie 4 lata zwiększyło się bezpieczeństwo w mieście. Poruszył również kwestię
mieszkań. Do tej pory stawialiśmy na mieszkania socjalne, które miasto musi zapewnić. Wybudowaliśmy
dwa budynki przy ul. Motocrossowej i jeden przy ul. Wiślańskiej. Teraz pojawiła się możliwość, by w
przyszłym roku ZBM ruszył z budową dwóch budynków przy ul. Mickiewicza. Będą to budynki

wielorodzinne w systemie deweloperskim.
Mieczysław Szczurek o planach na przyszłość nie mówił zbyt dużo. Odesłał uczestników spotkania na stronę
internetową KW Stowarzyszenia SCI, by tam dokładnie zapoznali się z programem wyborczym na lata 2015-2018. W
kolejnej części debaty Szczurek przedstawił swoich kandydatów do Rady Miasta. 21 osób, które startują w
zbliżających się wyborach z ramienia KW Stowarzyszenia SCI pokrótce przedstawiło się mieszkańcom. Podczas
spotkania nie zabrakło również pytań z sali. Pytano m.in. o miejsca parkingowe dla inwalidów, środki dla
sportowców niepełnosprawnych, straż miejską w mieście, o to, czy istnieje szansa, by zmieniły się warunki w
szpitalu oraz o udogodnienia dla rodzin wielodzietnych.
Burmistrz odpowiadał krótko i zwięźle. Wskazał, iż miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przybyło. Zaś
w kwestii stypendiów, czy nagród dla sportowców niepełnosprawnych zaznaczył, iż takie nagrody są przyznawane,
jednak ciągle jest ich zbyt mało. Dodał również, iż wszelkie prace, które są wykonywane w Cieszynie często muszą
być konsultowane z konserwatorem zabytków, co uniemożliwia, bądź wydłuża pewne inwestycje. W kwestii szpitala
Szczurek zaznaczył, iż trzeba w tej sprawie rozmawiać ze Starostwem. Nie mamy prawnych ingerencji w szpital. Jeżeli
ktoś obiecuje, że coś zrobi w tej sprawie, to po prostu kłamie – podkreślał. Odnosząc się do rodzin wielodzietnych
Szczurek zaznaczył, iż są pewne rzeczy, które należą się z przepisów prawa. Dodał jednak, iż nie wszystkie usługi
związane ze sportem czy kulturą mogą być darmowe.

Nasz program jest realny. Ja wiem, jak wyglądają ﬁnanse tego miasta. Dlatego nie obiecuję Państwu
czegoś, co nie jest realne. Trzeba pamiętać, iż działamy w oparciu o przepisy prawa. Dlatego, jak
najbardziej rozmawiajmy, lobbujmy, ale też i trzymajmy się prawa – podkreślała Mieczysław Szczurek.
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