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Walka o ostatni wolny skrawek

Dziś odbyły się konsultacje społeczne dotyczące tego, w jaki sposób zostanie
zagospodarowana jedna z najcenniejszych wolnych przestrzeni pozostających w rękach
miasta. Chodzi o niezabudowaną, jeszcze, działkę przy ulicy Rajskiej. Spotkanie z
mieszkańcami odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.

To, że miasto do konsultacji podeszło poważnie, można było zobaczyć już przed wejściem. Dało się
poznać po jednym z prestiżowych magistrackich pojazdów, które wożą urzędników wysokiego
szczebla, przede wszystkim wiceprezydentów, a prowadzone są przez szoferów. Pojazd, pewnikiem
przez jednego z tych szoferów (na zdjęciu czyta gazetę), został zaparkowany naprzeciwko wejścia:
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Przebieg konsultacji można streścić tak: mieszkańcy dowiedzieli się, że miasto chce zabetonować
ten teren tylko w 60 proc. Głośno domagali się 100 proc. zieleni. Pani prezydent i jej ludzie dołożyli
wszelkich starań, aby przekonać ich, że 40 proc. to znacznie lepszy pomysł.

To była dyskusja w kluczowej dla miasta sprawie. Jak myślicie ilu radnych miejskich pofatygowało
się, aby wesprzeć w walce swoich wyborców?

Jeden. Aleksander Miszalski.

Grzegorz Krzywak
Z wykształcenia kulturoznawca i historyk, z zawodu dziennikarz, a z pochodzenia
krakowianin. Współpracował z Radiem Kraków, pisał dla Placu Wolności, a obecnie
dumnie reprezentuje Radio Eska. Pomysłodawca akcji „Azorskie murale”.

 Więcej artykułów autora Grzegorz Krzywak
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Chabrowa. Czy
mury runą? |
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Europo, ucz się od nas! ...

 Zobacz komentarz
Szofer, którego z prezydentów został
mistrzem parkowania? tiny.pl/xh4h3
 @OlekMiszalski @GKrzywak
 pic.twitter.com/OZMCZYHafa

Tomasz Borejza @TBorejza

Pokaż zdjęcie

Marketerzy mają poważny problem ze
zrozumieniem ludzi starszych 
tym że demografia wywróci 
 bit.ly/1DVtZzR

Jakub Müller @JakubMller

Rozwiń

@TBorejza zgadzam się, ale czy nie jest to
odwracanie ewolucyjne, stopniowe? gdy
stanie na głowie,my możemy już być gotowi
 @MarketingNewsPL

Konrad Buraczewski @kburaczewski

@TBorejza @MarketingNewsPL
zwróćmy uwagę,że ten problem nie uderzy w
nas dziś, tylko za X lat,razem z naszym
starzeniem się

Konrad Buraczewski @kburaczewski

Konrad Buraczewski @kburaczewski

Tweety

Napisz nowego tweeta...
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