
Tadeusz Dziuba, kandydat na prezydenta Poznania 

Tadeusz Dziuba, doktor nauk technicznych. Przez ponad 20 lat pracownik 

naukowy i nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Przyrodniczym 

w Poznaniu. W drugiej połowie lat '80 członek Rady Głównej Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. Poseł na Sejm w okresie przełomu (1989-1991). 

Później przez 17 lat pracownik Najwyższej Izbie Kontroli na stanowiskach 

kierowniczych w Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie. Był wojewodą 

wielkopolskim (2006-2007). Był też radnym miasta Poznania (2010-2011). 

Obecnie poseł na Sejm VII kadencji (od 2011 r.). Należy do Akademickiego 

Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego  

 

Szanowni Państwo! 

W niedzielę 16 listopada, będziemy mieli szansę realnie wpłynąć na przyszłość 

naszego miasta. Tego dnia wybierać będziemy władze samorządowe, w tym prezydenta 

Poznania. Tym razem mamy prawdziwą alternatywę. Możemy pozostać przy dotychczasowej 

polityce prezydenta miasta albo możemy dokonać niezbędnej zmiany. 

Polityka prezydenta R. Grobelnego prowadzi do powolnego degradowania Poznania. 

Długotrwały spadek liczby mieszkańców, tym samym spadek dochodów budżetu miasta, 

skłania go do zwiększania kosztów życia (drogie bilety MPK i inne usługi komunalne). 

Jednocześnie brak dostępnych (czyli tanich) mieszkań oraz różne niedogodności, których 

symbolem jest komunikacja publiczna, nie stwarzają warunków do osiedlania się w Poznaniu, 

w szczególności przez ludzi młodych, młode rodziny. Przyzwolenie na dominację galerii 

handlowych skutkuje upadkiem kupiectwa poznańskiego. Jesteśmy świadkami ignorowania 

wartościowej kultury, co jest m. in. następstwem finansowania z budżetu Poznania pseudo- 

artystycznych przedsięwzięć. Taki Poznań stanie się miastem kiepsko opłacanych najemnych 

pracowników, pozbawionych szans awansu materialnego i kulturowego. 

Możemy wybrać inny Poznań. Poznań przyjazny mieszkańcom i otwarty na 

gości. Poznań budownictwa czynszowego dającego szansę na znalezienie tu taniego 

mieszkania. Poznań niezawodnej i bezpłatnej komunikacji miejskiej. Poznań, w którym 

ceny wody i ścieków będą wynikać z rzeczywistych kosztów i ich rygorystycznej 

weryfikacji, co dziś jest nieosiągalne. Poznań, w którym lokalna działalność gospodarcza 

będzie hołubiona i doceniona, bo to ona tworzy miejsca pracy i zapewnia rozwój. 

Poznań pielęgnowania tradycji, otwarty na nowe przedsięwzięcia, tworzone bez zgody 

na wulgarne skandale i szokowanie, które pokrywać ma brak pomysłu i talentu. 

W dniu 16 listopada do wyboru takiego Poznania zachęcam gorąco.  

Proszę o Państwa głos. 

 

Z poważaniem 

 

 


