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Rozmowa

z Dominiką Jackowski, radną 
Koalicji Obywatelskiej

Zagłosowała pani za pro
jektem budżetu Szczecina 
na2020 roku. Co panią 
do tego przekonało?
To jest bardzo szczegóło

wy budżet, który były budo
wany przez cały rok. Wpraw
dzie wiele inwestycji zostało 
z niego usuniętych, ale dzięki 
temu jest realistyczny. Na in
westycje przewidziano 990 
milionów zł. To rekordowa 
kwota i wydaje mi się, że jest 
to akurat taka wartość inwe
stycji, jaką jesteśmy dzisiaj 
w stanie przerobić w urzę
dzie.

Tylko300tys. zł na równe 
chodniki i likwidacja pro
gramu jedna ulica rocznie. 
Równe chodniki to konty

nuacja zadania w ramach 
SBO. W rzeczywistości, w wy
niku inwestycji, na równe 
chodniki wydajemy setki mi
lionów złotych rocznie, ale 
budżet mimo wszystko nie 
iest zbvt oDtvmistvcznv. Zo

śką trzeba zmienić, bo dzisiaj 
jest niewydolna.

Jest pani zwolennikiem 
zmian na pi. Orła Białego. 
Mieszkańców nie zachwy
ciła jednak wersja z jednym 
hamakiem i drewnianymi 
paletami.
Nikt nie mówi, że to są 

konkretne rozwiązania. To są 
na razie narzędzia do ożywie
nia tego miejsca. Mamy różne 
propozycje, jak choćby lodo
wisko. Próbujemy przekonać 
mieszkańców, że to może być 
centrum miasta. Przez ponad 
30 lat plac służył jako par
king, dlatego że nikt nie miał 
żadnej koncepcji na to miej
sce. Wiemy, że zmieniły się 
potrzeby mieszkańców Stare
go Miasta. Dzisiaj już sygnali
zują, że nie chcą tam wybeto
nowanego placu, chcą terenu 
zielonego. To ciche i spokojne 
miejsce, seniorzy chcą na nim 
spędzać czas. Zanim zrobimy 
remont placu, musirny wy
pracować funkcję tego miej
sca, by nie popełnić takiego 
błędu jak na Alei Kwiatowej, 
która jest martwym miej
scem.

Podoba się pani forma lo
dowiska, które powstało 
na pl. Orła Białego? Biały 
namiot wzbudził protesty 
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ne do przeprowadzania re
strukturyzacji swoich przed
siębiorstw, są zmuszane 
do prowadzenia monitoringu, 
a to wszystko kosztuje. 
W ubiegłym roku faktyczny 
koszt miasta wywozu śmieci 
wyniósł 96 min zł, natomiast 
od mieszkańców gmina otrzy
mała mniej więcej 76 min zł. 
Różnicę pokryto z budżetu.

Wprowadzone w 2019 ro
ku podwyżki sięgają 100 
proc. Szczecin wydał po
nad 700min zł na budowę 
spalarni po to, by nie było 
tak ogromnego wzrostu 
cen. Poznań, który rów
nież ma spalarnię, ceny 
utrzymuje znacznie niższe. 
Mamy znacznie większą 

powierzchnię miasta niż Po
znań, dlatego u nas cena zaw
sze będzie większa. Z danych 
urzędu miasta wynika, że 
gdyby nie spalarnia, to każdy 
mieszkaniec Szczecina płacił
by dodatkowe 40 zł rocznie.

Gdzie powinien stanąć 
pomnik Piłsudskiego? Wi
ceprezydent Wacinkie- 
wicz mówi, żęto lekcewa
żenie ludzi, którzy wzięli 
udział w konsultacjach 
i opowiedzieli się za pl. 
Rodła. Najpierw trzeba za
kończyć jedną procedurę.
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