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Andrzej
DUDA

Wiatr zmian wieje w Polsce. Wyrazem
tego jest wybór Andrzeja Dudy na Prezydenta, dobry wynik Pawła Kukiza
w wyborach oraz kandydatura Beaty
Szydło na premiera. Wielu z nas przyjmuje te zmiany z nadzieją, niezależnie
od naszych przyzwyczajeń wyborczych.
Nie brakuje jednak osób, które przyglądają się im z rezerwą. Także do nich
skierowana jest ta gazetka.
Od trzech miesięcy koordynuję prace
PiS w powiecie poznańskim. Staram
się, aby dobre zmiany stały się udziałem
naszego regionu. Składają się na nie:
program, ludzie i inny styl działania.
Potrzebujemy władzy skromniejszej,
transparentnej, odrzucającej praktyki
korupcyjne, nepotyczne i kolesiostwo,
działającej nie z myślą o sobie, ale na
rzecz nas wszystkich. Jesteśmy otwarci
na spotkanie i rozmowę. Prosimy o kredyt zaufania i zapraszamy Państwa do
współpracy.
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Prezydentowi elektowi Andrzejowi Dudzie leży
na sercu pomoc zwykłym ludziom. Temu służy
DudaPomoc – biuro wsparcia obywateli w trudnych dla nich sprawach prawnych. Szczególnie
dotyczy to sytuacji, w których przyczyną problemów są zaniedbania państwa. Czy nie warto
rozwinąć tego pomysłu na szczeblu lokalnym?
Jako mieszkańcy Poznania, powiatu poznańskiego i całej Wielkopolski mamy przecież
własne tradycje w prowadzeniu pracy organicznej mającej na celu zrównoważony rozwój całej
naszej społeczności. W tym także pomoc
osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji.
Chcemy rozwinąć sieć punktów wspierających
od strony prawnej mieszkańców regionu, działających w ramach lokalnych struktur PiS, wspólnot sołeckich i parafialnych oraz organizacji
pozarządowych. Warto byłoby także podjąć
działania na rzecz podnoszenia wiedzy prawniczej wśród obywateli. W ten sposób możemy
budować prawdziwie obywatelskie społeczeństwo – ludzi świadomych swoich praw, dla
których państwo będzie partnerem, a nie przeciwnikiem! Ważnym elementem tej inicjatywy
mogą być także regularne spotkania z wykwalifikowanymi prawnikami, podczas których będą
omawiane aktualne i budzące zainteresowanie
zagadnienia prawne.
mec. Mikołaj Drozdowicz
radca prawny
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Zadaniem samorządu terytorialnego jest prowadzenie polityki
sprzyjającej poprawie jakości życia. Badania dowodzą, że bardzo
ważnym czynnikiem wpływającym na poprawę jakości życia jest
edukacja. Wpływa ona na samopoczucie, ułatwia znalezienie pracy,
stworzenie biznesu, zdobycie kapitału, a tym samym zwiększa
poczucie kontroli nad własnym życiem. Polska, nie chcąc wpaść
w pułapkę średniego poziomu rozwoju, musi skupić się na budowie
mocnego fundamentu, jakim jest edukacja. Inwestycje w ludzi są
kluczowe i niezbędne, jeśli chcemy, żeby kraj konkurował z innymi
jakością technologiczną, a nie tylko dzięki niskim kosztom pracy.
Wsparcie edukacji powinno rozpocząć się m.in. poprzez: wprowadzenie do szkół podstawowych nauki drugiego języka obcego
(mózgi dzieci, które od wczesnego dzieciństwa uczą się dwóch języków obcych, lepiej się rozwijają, szybciej zdobywają wiedzę), udoskonalenie narzędzi metodycznych w nauczaniu przedmiotów
ścisłych, stworzenie systemu, który będzie premiował pedagogów
osiągających sukcesy w nauczaniu, motywował do doskonalenia
warsztatu dydaktycznego.
Takie podejście przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich. Musimy ukierunkować nasze postępowanie na inwestycję
w wykształcenie naszych dzieci. Z uwagi na dużą nierówność
dochodów wśród społeczeństwa do zadań lokalnej i centralnej
władzy publicznej powinno należeć aktywniejsze wspieranie inwestycji w kapitał ludzki. Taka inwestycja przyniesie korzyści nam
wszystkim.
dr hab. inż. Justyna Górna
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
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Mieszkania
dla młodych
Problem braku własnego mieszkania dotyczy
wielu z nas i naszych dzieci. Oferowane przez
deweloperów mieszkania są często tak drogie,
że ich zakup powoduje zadłużenie nabywcy na
co najmniej 30 lat. Dlatego upragniony własny kąt nadal pozostaje w sferze naszych marzeń. Trudno się dziwić, że tysiące młodych
ludzi, nie widząc dla siebie perspektyw na
dobrze płatną pracę i własny kąt, decyduje się
na emigrację.
Proponujemy stworzenie specjalnego programu mieszkaniowego skierowanego do rodzin,
umożliwiającego zakup mieszkania w drodze
dojścia do własności w ratach lub alternatywnie taniego wynajmu. W planach jest uwolnienie pod budownictwo mieszkaniowe gruntów będących w zasobie Skarbu Państwa.
Szersza dostępność tanich gruntów spowoduje, że nowe mieszkania oferowane w programie będą tańsze aż o 30 procent od tych z oferty deweloperskiej. W ramach środków unijnych stworzona zostanie także możliwość zdobycia środków na uzbrajanie terenów przekazanych pod budownictwo. Efektem ubocznym
takiego programu będzie obniżenie cen na
rynku sprzedaży i wynajmu mieszkań, co pozwoli na realną poprawę warunków mieszkaniowych.
Ewa Jemielity, radna Miasta Poznania

Start-up’y

Wesprzyjmy młodych
przedsiębiorców
Dziś wiele się mówi o start-up’ach, często kojarzonych z biznesami z obszaru technologicznego. Ale start-up’em można nazwać każdą nowo zakładaną firmę jednoosobową, rodzinną czy niewielką spółkę działającą w dowolnej branży, np. rolnictwa ekologicznego, inżynieryjno-projektowej, opieki domowej czy gastronomii. Start-up,
niezależnie od branży, to po prostu firma na starcie, pomysł na biznes.
Kluczowym wyzwaniem dla debiutujących przedsiębiorców, niezależnie od ich wieku,
jest aktywne odnalezienie się na rynku, dobre rozpoznanie potrzeb klientów i niskie
koszty działalności na stracie. Słowem: potrzebne jest zbudowanie takiego modelu
biznesowego, który gwarantowałby firmie szybkie okrzepnięcie na rynku i rozwój.
Tego nie da się zrobić bez wsparcia, wymiany doświadczeń z innymi, fachowego
doradztwa. Istnieje zatem potrzeba organizowania się polskich przedsiębiorców w
grupy współdziałania i pozyskiwania ekspertów i doradców, którzy pomogą stawiać
pierwsze i kolejne kroki w biznesie. Potrzeba oddolnych, prywatnych inicjatyw, tego
co w USA określane jest terminem „społeczności start-up’owe”, czyli miejsc, środowisk, skupiających start-upy i doświadczonych przedsiębiorców, z aktywnym wsparciem instytucji publicznych, samorządowych i uczelni.
Sławomir Malewski, przedsiębiorca, doradca biznesowy, ekspert Fundacji ALTUM

Tak dla
współpracy
Poznania
i powiatu
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Okolice Poznania rozwijają się dziś bardzo
prężnie. Wielu mieszkańców Poznania już
wyprowadziło się poza granice miasta, wielu
myśli o takiej wyprowadzce. Trudno się dziwić
– życie w mieście jest drogie. Bywa też głośne
i uciążliwe. Powiat – poza uciążliwością
dojazdów – oferuje ciszę, miłą „lokalność’,
mniejsze koszty życia i możliwość kupienia
lub wybudowania choćby skromnego „domu
z ogródkiem” za kwotę, która w mieście
starczyłaby ledwie na niewielkie mieszkanie.
W Polsce nie ma rejestru umów majątkowych
małżeńskich, co zagraża bezpieczeństwu transakcji gospodarczych. Umowa małżeńska ustanawiająca rozdzielność majątkową jest nieskuteczna względem wierzyciela, jeżeli o niej nie
wiedział. W takiej sytuacji będzie on mógł
dochodzić wierzytelności od obojga małżonków.
Osoby, które zawarły umowy majątkowe, nie
mają dziś skutecznego i prostego instrumentu,
by dowieść, że wierzyciel był o nich poinformowany. Obecny stan szkodzi zarówno przedsiębiorcom i małżonkom.
Problem rozwiązałoby utworzenie oficjalnego
rejestru umów majątkowych małżeńskich.
Pomysł ten popiera także samorząd notariuszy.
Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że nie

jest to uzasadnione, choć rejestry takie funkcjonują w wielu krajach Unii Europejskiej, a
doświadczenia tych państw pokazują, że rejestracja umów małżeńskich jest korzystna.
Podobna sytuacja dotyczy pełnomocnictw. Nie
można sprawdzić, czy przedstawione pełnomocnictwo zostało odwołane. Tymczasem odwołany
pełnomocnik może wyrządzić wiele szkód:
sprzedać majątek lub zaciągnąć kredyt. Utworzenie wspomnianych rejestrów miałoby istotny
wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. Jednocześnie nie wymaga dużych zmian w
prawie.
Michał Mickiewicz, notariusz, Prezes Stowarzyszenia „Poznaj Swoje Prawa”

Władze Poznania powinny uwzględnić fakt, że
przyjazna integracja miasta z powiatem, czyli
budowa metropolii z prawdziwego zdarzenia,
leży w interesie nas wszystkich. Receptą nie są
na pewno zaproponowane przez Prezydenta
Poznania Jacka Jaśkowiaka „siłowe” włączanie gmin do Poznania czy zwężanie wjazdów
do miasta. Musimy raczej usprawnić komunikację autobusową i kolejową z Poznaniem,
poprawić stan dróg łączących miasto i powiat.
W każdej sprawie chcemy uwzględniać głos
mieszkańców powiatu przy podejmowaniu
strategicznych decyzji dotyczących całej
aglomeracji.
Szymon Szynkowski vel Sęk, radny Miasta
Poznania, przewodniczący klubu radnych PiS
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