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I. WSTĘP 

 

 

 Mieszkańcy – sąsiedzi – obywatele! 

 

 Dziś rozwój Poznania zostaje daleko w tyle za naszymi marzeniami. Władze 

Miasta Poznania nie nadążają za mieszkańcami. Niezdecydowanie i kalkulacje 

polityczne od lat blokują rozwój Poznania. Dotyka mnie to szczególnie mocno, 

bo tu się urodziłem, tu się wykształciłem, tu pracuję i tu żyją moi najbliżsi. 

 Obecne władze nie umieją wytyczać nowych, ambitnych szlaków. Można 

mówić, co najwyżej, o próbach dostatecznego administrowania, ale nie 

o wizjonerstwie. Władza musi dawać nadzieję. Jej sprawowanie, nie może być 

realizowaniem dyrektywy okopania się za biurkami, lecz musi być wyjściem 

do drugiego człowieka. Władza musi dawać poczucie bezpieczeństwa, 

a nie bezradności. Nadawać pęd, a nie zaszczepiać marazm. 

 Poznań, to my. To, jaki będzie, zależy od nas. W Poznaniu są przecież zdolni 

ludzie, są pieniądze, są ogromne możliwości. Poznań – Miasto Możliwości, 

a nie „know-how”, którego wciąż nie stworzono. 

 Kiedy rozglądam się wokół i porównuję to, co jest, z tym, co mogłoby być, 

ogarnia mnie ogromne zniecierpliwienie, ale i wielka chęć do pracy. 

 Dlatego też, opracowałem i przedstawiam Wam mój program wyborczy - 

„Strategię dla Poznania”. Jego systematyczne wdrażanie, spowoduje, że Poznań 

znów stanie się przykładem dla całej Polski. Przykładem tego, jak społeczeństwo 

jest w stanie przemienić otaczającą rzeczywistość i przenieść ją na wyższy poziom. 

Przykładem tego, jak praca każdego z nas, może zwielokrotnić to, co chcemy 

przekazać naszym dzieciom – dobro wspólne. 

 

Michał Boruczkowski – Twój radny 
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II. PROGRAM WYBORCZY ODNOŚNIE PIĄTKOWA, 

PODOLAN, STRZESZYNA, KIEKRZA 

ORAZ KRZYŻOWNIK-SMOCHOWIC 

 

 

 Poniżej przedstawiam mój program wyborczy odnośnie pięciu dzielnic – 

Piątkowa, Podolan, Strzeszyna, Kiekrza oraz Krzyżownik-Smochowic – które 

wchodzą w skład okręgu wyborczego nr VII do Rady Miasta Poznania, z którego 

kandyduję. 

 

 

1. PIĄTKOWO 

 

 Wybudowanie skweru (miniparku) na terenie przy przystanku 

przy ul. Stróżyńskiego / ul. Wilanowskiej z ogrodzeniem i małą architekturą 

 Stworzenie Muzeum Piątkowa w murowanej (niższej) wieży telewizyjnej 

na Piątkowie wraz z punktem widokowym 

 Wybudowanie parkingu wzdłuż Kościoła Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

od strony wschodniej 

 Wybudowanie podziemnego parkingu buforowego przy zintegrowanym 

Dworcu Jana III Sobieskiego oraz powstanie specjalnej zatoki chwilowego 

postoju dla samochodów osobowych podwożących i odbierających pasażerów 

 Rozwiązanie sprawy pojawiania się dzików na Piątkowie 

 Ochrona Żurawińca przed ruchem samochodowym i zabudową 

 Stworzenie pełnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. S. Batorego, 

w tym zawierającego siłownię zewnętrzną, miejsce do gry w koszykówkę, plac 

zabaw dla dzieci i górkę saneczkową 

 Zielony tunel - zaprojektowanie i obsadzenie interesującą wizualnie zielenią 

korytarza PST od przystanku Sobieskiego aż do wiaduktu za przystankiem 
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Słowiańska 

  Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Kurpińskiego na os. B. Chrobrego 

 Lepsze oznakowanie przy głównych ulicach nazw osiedli oraz stawianie 

drogowskazów do budynków i instytucji (siedzib administracji osiedli, 

kościołów, posterunków Policji i Straży Miejskiej, siedziby Straży Pożarnej, 

szkół, etc.) 

 Postawienie wiaty na przystanku autobusowym przy blokach OBCH nr 37-39 

 

 

2. PODOLANY 

 

 Wprowadzenie kursów szynobusa po torach PKP na trasie: centrum Poznania 

- Podolany - Strzeszyn - Złotniki - Oborniki (potencjalnie do Rogoźna 

i Chodzieży), połączonych z wybudowaniem przystanku kolejowego „Poznań - 

Podolany” przy torach kolejowych oraz podziemnego przejazdu 

samochodowego wraz z nitką dla pieszych na wysokości przejścia 

dla pieszych pomiędzy ul. Szczawnicką a ul. Owidiusza 

 Budowa Domu Kultury Podolan połączonego z odbudową filii Biblioteki 

Raczyńskich, wygospodarowaniem salki dla seniorów oraz stworzeniem 

siedziby dla samorządowej rady osiedla 

 Utworzenie zintegrowanego projektu kanalizacji, chodników i ulic 

 Stworzenie terenu rekreacji dla młodzieży przy ul. Druskiennickiej 

 Budowa chodnika do przychodni lekarza rodzinnego na ul. Druskiennickiej 

wraz z budową małego ronda przy wylocie ul. Zakopiańskiej 

na ul. Druskiennicką 

 Połączenie ul. Jasielskiej z ul. Obornicką i z ul. Lutycką 

 Poprowadzenie ścieżki rowerowej do centrum - wybudowanie drogi pieszo-

rowerowej wzdłuż ul. Druskiennickiej, ul. Szczawnickiej i ul. Podolańskiej 

 Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym przez ul. Lutycką 
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3. STRZESZYN 

 

 (jw.) Stworzenie ścieżki rowerowej z ul. Biskupińskiej do plaży w Strzeszynku 

 Rozszerzenie trasy autobusu 46 o Strzeszyn Grecki 

 Kontynuacja budowy ul. Literackiej aż do ul. Biskupińskiej 

 Budowa nowego przedszkola 

 Dokończenie ronda przy zbiegu ulic M. Wańkowicza i A. Fieldorfa 

 Wprowadzenie kursów szynobusa po torach PKP na trasie: centrum Poznania 

- Podolany - Strzeszyn - Złotniki - Oborniki (potencjalnie do Rogoźna 

i Chodzieży), połączonych z wybudowaniem przystanku kolejowego „Poznań - 

Podolany” przy torach kolejowych oraz podziemnego przejazdu 

samochodowego wraz z nitką dla pieszych na wysokości przejścia 

dla pieszych pomiędzy ul. Szczawnicką a ul. Owidiusza 

 Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wańkowicza i ul. Hezjoda 

 Położenie chodnika dookoła szkoły na ul. Hezjoda 

 Stworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Koszalińskiej i ul. Golęcińskiej 

 (jw.) Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym przez ul. Lutycką 

 

 

4. KIEKRZ 

 

 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu 

drogowego 

 Trwałe rozwiązanie problemu rejonizacji - umożliwienie wspólnego chodzenia 

do szkół dzieciom z Kiekrza i Rokietnicy 

 Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego nad Jeziorem Kierskim 

z ogólnodostępną plażą 

 Stworzenie wspólnie z gminą Tarnowo Podgórne tramwaju wodnego 

przez Jezioro Kierskie od ul. Chojnickiej na wys. rzeczki Samicy (przystanek 

nr 1) do ul. Bagiennej w Tarnowie Podgórnym (przystanek nr 2) 
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 Zaprojektowanie i udostępnienie pieszych szlaków umożliwiających przejście 

dookoła jeziora Kierskiego 

 Wybudowanie ścieżki rowerowej do centrum Miasta 

 Oczyszczenie Jeziora Kierskiego 

 Wybudowanie kanału między Jeziorem Strzeszyńskim a Jeziorem Kierskim 

 

 

5. KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

 

 Oczyszczenie Jeziora Kierskiego połączone ze zmodernizowaniem 

infrastruktury terenów plaży 

 Tramwaj wodny - od plaży na Jeziorze Kierskim przy ul. Międzyzdrojskiej 

(przystanek nr 3 - por. program dla Kiekrza) do plaży przy molo na Jeziorze 

Strzeszyńskim (przystanek nr 4) 

 Zbudowanie dialogu w sprawie pola golfowego i ostateczne ustalenie kwestii 

 Ustawienie po południowej stronie torów kolejowych ekranów akustycznych 

od ul. Lutyckiej do ul. Biskupińskiej 

 Postawienie posterunku Policji 

 Sportowe zagospodarowanie terenu przy dojściu ul. Lubowskiej 

do ul. Człuchowskiej 

 Zintensyfikowanie dotychczasowej komunikacji autobusowej, a także 

zlikwidowanie białej plamy komunikacyjnej w rejonie ul. Sianowskiej - 

ul. Chodzieskiej 

 Utwardzenie powierzchni dróg, w tym dokończenie budowy nawierzchni 

na ulicy Sytkowskiej (od ul. Czarnkowskiej do ul. Lutyckiej) 

 Stworzenie parkingu dla samochodów i rowerów przy stacji Poznań-Wola 

 Budowa ścieżki rowerowej do centrum Poznania 

 Złagodzenie wymogów prawnych (zmiana miejskiego planu 

zagospodarowania przestrzennego) odnośnie mieszkania na terenach 

działkowych na południowej stronie ul. J. H. Dąbrowskiego 
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III. PROGRAM OGÓLNOMIEJSKI (DLA CAŁEGO 

POZNANIA) 

 

 

 Poniżej przedstawiam mój program wyborczy dla całego Poznania. 

 

 

1. KOMUNIKACJA 

 

 Budowa kolejnych odcinków autostrady – obwodnicy (III Ramy 

Komunikacyjnej) 

 Budowa tras tramwajowych: 1) od przystanku „INEA Stadion” 

ul. Jugosłowiańską i Ściegiennego aż do ul. Głogowskiej; 2) z pętli 

na Ogrodach ul. Szpitalną i Grochowską aż do ul. Grunwaldzkiej (przystanek 

„Grochowska”) i dalej ul. Grochowską aż do ul. Hetmańskiej; 3) z pętli Górczyn 

do pętli Dębiec, z pętli Dębiec do pętli Starołęka; 4) ul. Ratajczaka od Placu 

Wolności do ul. Wierzbięcice; 5) z pętli na Miłostowie trasą pomiędzy 

Młyńskim stawem a Nowym Zoo (np. ul. Warszawska – Wandy – Ziemowita – 

Sędziwoja – Browarna – Piwna (do końca Piwnej) – odcinek między Piwną 

a Folwarczną – Folwarczna) aż do pętli na Franowie; 6) od Ronda 

Solidarności – ul. Murawa do skrzyżowania z ul. Lechicką – fragmentem obok 

ogródków działkowych im. F. Roosevelta aż do ul. Naramowickiej – 

ul. Naramowicką na północ aż do skrzyżowania z ul. Rumiankową 

i tam postawienie małej pętli; 7) od pętli Zawady – ul. Hlonda do skrzyżowania 

z ul. Główną – ul. Główną do trójkąta Główna/Wiejska/Krańcowa – dalej 

ul. Krańcową na południe (w tym pod torami) aż do ul. Warszawskiej 

(przystanek „Krańcowa”); 8) (opcjonalnie, po konsultacjach z mieszkańcami) 

od pętli Piątkowska przez Rondo Obornickie – ul. Lutycką aż do skrzyżowania 

z ul. Strzeszyńską, na północ ul. Strzeszyńską aż do ronda z ul. Kosowską – 

ul. Kosowską do torów kolejowych – pod torami wzdłuż ul. Stachury 
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do ul. Literackiej – zakończona małą pętlą 

 Wmontowanie ruchomego chodnika na odcinku przystanek PST Dworzec 

Zachodni a peronami PKP 

 Postawienie na dworcu PKS więcej ławek dla pasażerów i budowa 

zewnętrznej zatoczki postojowej dla wysiadających/wsiadających (system Kiss 

and Ride) 

 Postawienie jednokierunkowego przystanku tramwajowego na ul. Św. Marcin / 

ul. Ratajczaka 

 Remont torowiska na ulicy Zwierzynieckiej 

 Utwardzanie dróg (m. in. w oparciu o podział kosztów między Miasto (75%) 

a mieszkańców) 

 Program „Łatanie na żądanie” - stworzenie odrębnego funduszu 

do wypełniania dziur w ulicach i chodnikach, który byłby uruchamiany 

na podstawie zleceń mieszkańców składanych również telefonicznie czy przez 

Internet, zaś realizacja zlecenia trwałaby nie dłużej niż 7 dni; 

 Budowa tramwajowych przystanków wiedeńskich 

 Tworzenie na każdym przystanku wiaty przystankowej i kosza na śmieci 

 Wybudowanie przy każdej instytucji publicznej podestu dla niepełnosprawnych 

 Wzmocnienie sieci transportu publicznego do szkół wyższych, 

w szczególności Kampusu Morasko 

 Stworzenie turystycznej linii autobusowej łączącej najważniejsze atrakcje 

turystyczne Poznania 

 Budowa kolejki linowej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 

 Przedłużenie w częściowym zakresie w piątki i soboty kursowania publicznego 

transportu miejskiego do 1-szej w nocy 

 Budowanie podziemnych parkingów buforowych przy najważniejszych 

węzłach komunikacyjnych (stworzenie systemu „parkuj i jedź”) 

 Tworzenie miejsc parkingowych i rozbudowa chodników na Cytadeli 

 Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu 

 Stworzenie ronda na krzyżówce ul. Szczepankowa z ul. Skibową 
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 Zainstalowanie windy pod przejściem podziemnym na rondzie Śródka 

dla osób niepełnosprawnych oraz dla wózków z dziećmi 

 Wybudowanie kładki pieszo – rowerowej łączącej Wildę z Łazarzem (Teren 

Wolnych Torów) na wysokości ZNTK 

 Budowa kładki pieszo – rowerowej do Czerwonaka na wysokości Leśniczówki 

na Naramowicach 

 Wydłużenie czasu palenia się zielonych świateł dla pieszych 

 Rozbudowa systemu rowerów miejskich 

 Stworzenie w centrum samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów 

 Łączenie między sobą brakujących odcinków ścieżek rowerowych 

 Zawieszenie antykolizyjnych luster w tunelach (dla pieszych) PST 

 Postawienie liczników rowerowych na głównych szlakach 

 Tworzenie systemu promienistego ścieżek rowerowych – od dzielnic 

peryferyjnych do centrum miasta 

 Budowa Rowerowej Trasy Grunwaldzkiej: od Lasku Marcelińskiego 

południową stroną ul. Węgorka, dalej ul. Grunwaldzką, przez Park Manitiusa 

aż do Parku Kasprowicza 

 

 

2. PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ZIELEŃ 

 

 Powstanie więcej skwerów zieleni w mieście, zamiast kolejnych galerii 

handlowych, a w szczególności odbudowa promienisto- kolistego systemu 

pasów zieleni w Poznaniu, wykup starych budynków celem rozbiórki 

i tworzenia terenów zielonych, tworzenie parków na terenach dawnych 

ogródków działkowych, sytuowanie zieleni w pasach drogowych, tworzenie 

alei spacerowych z drzewostanem i inną zielenią 

 Projekt „Eden” - program kompleksowego i agresywnego zazielenienia jałowej 

przestrzeni Miasta z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki 

(np. tworzenie zieleni na budynkach – pnącza na ścianach, drzewa i krzewy 
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na dachach) 

 Stosowanie do nowych nasadzeń przynajmniej średnio wysokich drzew 

 Uchwalanie Miejskich Planów Zagospodarowania Przestrzennego 

(i wywoływanie zmian w już uchwalonych) ukierunkowanych na projektowanie 

szczególnie rozległych terenów zielonych 

 Sporządzenie programów rekwalifikacji nieużytków gruntowych i budynków 

na nich stojących (np. miejskich gruntów postindustrialnych) oraz objęcie ich 

planami zagospodarowania przestrzennego 

 Wprowadzenie obowiązków wiążących budownictwo mieszkaniowe 

z automatycznym budowaniem okalającej przestrzeni komunikacyjnej, zielonej 

i rekreacyjnej (chodniki, skwery, place zabaw, etc) 

 Wprowadzenie zasad tworzenia numeracji bloków i oznaczenia graficznego 

numeracji (np. oznaczenie dużymi znakami umieszczane w górnej części 

ścian zewnętrznych) 

 Wdrażanie polityki chroniącej posiadaczy ogródków działkowych 

 Utworzenie miejskiego systemu monitoringu skażeń i zanieczyszczeń 

powietrza – rozlokowanie urządzeń pomiarowych w różnych punktach centrum 

(w szczególności w śródmieściu, na Wildzie, Łazarzu i na tzw. starych 

Jeżycach), celem następczej analizy danych i podejmowania działań 

rewitalizacyjnych 

 Rewitalizacja rynków: Łazarskiego, Jeżyckiego i Wildeckiego 

 Zorganizowanie wybiegów dla psów na Wildzie, Łazarzu, Jeżycach 

i w centrum 

 Rewitalizacja ogródków jordanowskich 

 Wykup terenów ZNTK i zagospodarowanie ich wraz z zielonym terenem 

Wolnych Torów (wzdłuż ul. Roboczej, na północ od ul. Kosińskiego) na duży 

park 

 Uporządkowanie wszystkich 40 stawów na terenach Szachtów Poznańkich, 

wybudowanie wokół nich ścieżek rowerowych i alejek spacerowych, 

i przeobrażenie tego terenu w duży park krajobrazowy o charakterze rekreacji 



 STRATEGIA DLA POZNANIA  

12 | S t r o n a  

ogólnej 

 Utworzenie ogólnodostępnych winnic na zboczach Warty 

 Stworzenie reprezentacyjnego bulwaru nadwarciańskiego z ciągiem 

rekreacyjno–usługowym 

 Tworzenie przewijaków – miejsc gdzie rodzice mogą przewinąć niemowlę 

lub kobiety mogą je karmić piersią 

 Stworzenie w każdej dzielnicy fontanny lub oczka wodnego 

 Stawianie większej ilości ławek miejskich, w tym o ciekawym designie 

 Budowa obiektów małej architektury, np. małych rzeźb, kapliczek 

 Instalowanie na budynkach miejskich baterii słonecznych 

 Zawieszanie neonów w centrum miasta 

 Budowa wież lęgowych dla jeżyków w skupiskach zieleni 

 Zwolnienie z opłaty za psa, właścicieli, którzy wzięli psa ze schroniska 

 

 

3. ŻYCIE SPOŁECZNE 

 

 Utworzenie dzielnic samorządowych, decentralizacja części kompetencji 

na działaczy lokalnych (np. A) wszystkich zadań w zakresie: 1) współpracy 

z podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych 

i nie działającymi w celu osiągnięcia zysku; 2) dróg wewnętrznych; 

3) ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej; 4) żłobków, przedszkoli, 

przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic szkolnych; 

5) ośrodków wsparcia; 6) domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów; 

B) zadań o znaczeniu dzielnicowym w zakresie: 1) gminnych dróg 

publicznych; 2) straży miejskiej; 3) zwalczania narkomanii i przeciwdziałania 

alkoholizmowi; 4) ośrodków pomocy społecznej; 5) gospodarki odpadami, 

oczyszczania Miasta, utrzymania zieleni; 6) oświetlenie ulic, placów i dróg; 

7) bibliotek; 8) rezerwatów i pomników przyrody; 9) obiektów sportowych, 
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instytucji kultury fizycznej; C) realizowanych z wyodrębnionej puli środków 

dzielnicy przeznaczonych na zadania własne - wszystkie zadania, które może 

realizować Miasto, czyli zadania własne i powierzone gminy oraz zadania 

własne i powierzone powiatu) oraz przeniesienie części urzędników miejskich 

z centrum do dzielnic (biura obsługi) 

 Stworzenie wewnątrzmiejskiego elektronicznego systemu przepływu informacji 

dla samorządów pomocniczych 

 Opracowanie systemu oceny pracy radnych i efektywności uchwał Rady 

Miasta Poznania 

 Stworzenie ogólnopolskiego systemu komunikacji międzygminnej 

 Bieżący monitoring aktów prawa powszechnie obowiązującego (ustaw 

i rozporządzeń) oraz opracowywanie w poszczególnych obszarach 

kompetencyjnych przez urzędników miejskich i kluby Rady Miasta zestawów 

propozycji zmian do ustaw i rozporządzeń koniecznych do lepszego 

funkcjonowania systemu prawnego w zakresie polityki lokalnej oraz tworzenie 

koalicji poselskiej ponad podziałami celem rozpoczęcia sejmowej ścieżki 

legislacyjnej 

 Opracowanie strategii walki o to, by inwestycje mające być czynione w Polsce, 

były lokowane w Poznaniu 

 Stworzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta – organ doradczy 

złożony z czołowych przedsiębiorców Poznania powoływanych odrębnie 

z 3 różnych grup określonych osobnymi kryteriami: reprezentatywności 

branży, wielkości zatrudnienia oraz zamożności 

 Rozwój inwestycji z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego 

 Radykalna polityka prorodzinna, obejmująca w szczególności zwiększenie 

ilości oraz wysokości zniżek i bonifikat w ramach programu Karta Dużej 

Rodziny 

 Wsparcie finansowe wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z ubogich rodzin 

 Poszanowanie dla rodzin wielodzietnych – ograniczenie do minimum kontroli 

MOPR, odgórna interwencja wyłącznie w przypadkach ewidentnych 
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i skrajnych 

 Rozwój przepisów porządkowych ułatwiających poruszanie się po Poznaniu 

osobom niepełnosprawnym w towarzystwie psa opiekuna 

 Wyższe bonifikaty i ułatwienia (rozkładanie na raty; zamiast zapłaty 

ustanawianie hipoteki na rzecz Miasta, która byłaby spłacana w sytuacji 

sprzedaży mieszkania) dla wykupu gruntów będących w użytkowaniu 

wieczystym mieszkańców 

 Rewizja opłat lokalnych, np. opłat z tytułu „położenia osiedla” 

 Ułatwienie wykupu lokali komunalnych 

 Zwiększenie ilości lokali socjalnych 

 Umożliwianie biedniejszym mieszkańcom wynajmu lokali za niższą cenę 

w zamian za wyremontowanie przez nich tych lokali 

 Tworzenie noclegowni dla bezdomnych 

 Stawianie kontenerów na zbiórkę odzieży 

 Umożliwienie każdemu pełnoletniemu mieszkańcowi >dobrowolnego< 

dodatkowego opodatkowania się na cele poznańskich organizacji 

pozarządowych 

 Kontrola sprawności i usprawnienie faktycznej sieci punktów darmowych 

porad prawnych oraz rozpropagowanie informacji o takich punktach 

 Program „Usługa za pół ceny”, aktywizujący rencistów i emerytów, 

którzy mogą służyć wiedzą i doświadczeniem i mają ochotę dzielić się nią 

jednocześnie zwiększając swoje dochody 

 Stworzenie Ogólnomiejskiego Domu Dziennego Seniora – Centrum 

Kulturalno-Rozrywkowego w centrum Miasta dla seniorów (np. w jednym 

z wieżowców na św. Marcinie) 

 Zapewnienie, by w każdej dzielnicy istniała infrastruktura lokalowa 

umożliwiająca seniorom spotkania 

 Promowanie uniwersytetów trzeciego wieku 

 Kierowanie się w pełnieniu funkcji radnego wartościami chrześcijańskimi 

oraz promowanie chrześcijaństwa w przestrzeni publicznej 
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4. BEZPIECZEŃSTWO 

 

 Włączenie do sieci monitoringu wszystkich przejść podziemnych w mieście 

 Doświetlenie parków miejskich 

 Zwiększenie ilości patroli służ porządkowych w nocy z piątku na sobotę 

oraz z soboty na niedzielę 

 Wypracowanie nowego modelu pracy dzielnicowego (bezpośredni i stały 

kontakt z mieszkańcami; umożliwienie samorządom pomocniczym 

wykupywanie części etatu dzielnicowego (np. służba kontraktowa); 

ograniczenie spraw do tych związanych z przydzielonym rejonem i odciążenie 

od prowadzenia postępowań przygotowawczych) 

 Wprowadzenie bezpłatnych, ochotniczych kursów samoobrony dla kobiet 

 Wprowadzenie w jednostkach oświatowych obowiązkowych rozmów z każdym 

uczniem nt. zauważonych przez niego zagrożeń (w szczególności 

dot. narkotyków, alkoholu, papierosów, przemocy oraz molestowania) 

 Wprowadzenie w szkołach skrzynek ratunkowych – skrzynek, do których 

uczniowie będą mogli wrzucać anonimowe informacje nt. zauważonych 

przestępstw w swoim środowisku 

 Inspirowanie w szkołach akcji przeprowadzanych przez rówieśników 

(np. antynikotynowych, antynarkotykowych) 

 Wprowadzenie lekcji podstawowej samoobrony dla seniorów i wyposażenie 

ich w gaz łzawiący i alarmy osobiste 

 Wprowadzenie wolontaryjnych patroli obywatelskich z odpowiednimi 

oznaczeniami 

 

 

5. EDUKACJA 

 

 Tworzenie miasteczek oświatowych – lokalnych sieci współpracy jednostek 

oświatowych 
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 Budowa stojaków rowerowych przy każdej jednostce oświatowej 

 Obowiązek wprowadzenia posiadania przez sklepiki szkolne zdrowej żywności 

(warzywa, owoce, woda mineralna, kefiry, etc.), w tym z marżą, która jedynie 

będzie miała w stopniu niezbędnym pokrywać koszty działalności 

 Stworzenie publicznego punktu ostrzegawczego dla rodziców udzielającego 

informacji nt. placówek oświatowych w których dochodzi do wdrażania 

programów mogących zakłócać naturalną tożsamość płciową dzieci 

i młodzieży 

 Przekształcenie większej ilości szkół w placówki integracyjne z młodzieżą 

niepełnosprawną, w szczególności umysłowo 

 Remonty i unowocześnianie szkół i przedszkoli, w tym wprowadzanie 

infrastruktury dla osób niepełnosprawnych 

 Wdrażanie programu „Otwarte boiska” dla młodzieży dzielnicowej 

 

 

6. ZDROWIE 

 

 Zakup karetek i sprzętu dla oddziałów ratunkowych i doprowadzenie 

do zwiększenia ilości ratowników i skrócenia czasu oczekiwania na karetkę 

pogotowia 

 Wyposażenie oddziałów Straży Miejskiej i Policji w automatyczne defibrylatory 

zewnętrzne (AED) a także rozmieszczenie ich w punktach w których 

przemieszcza się duża ilość ludzi 

 Partycypacja Miasta w budowie Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń 

w Poznaniu 

 Dobudowa skrzydła do budynku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji 

Medycznej przy ul. Mogileńskiej (80 miejsc) 

 Budowa nowego obiektu dla filii w Owińskach (90 osób) 

 Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala – standaryzacja ZOZ 

Poznań–Jeżyce oraz ZOZ Poznań ul. Szwajcarska 



 STRATEGIA DLA POZNANIA  

17 | S t r o n a  

 Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego na 60 miejsc z pełną infrastrukturą 

 Kampanie w mediach przeciw uzależnieniom 

 

 

7. GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

 Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej, w tym budowa systemów 

kanalizacji w dzielnicach peryferyjnych w oparciu o podział kosztów między 

Miasto a mieszkańców dopasowany do przeciętnej zamożności mieszkańców 

danej dzielnicy 

 Dbanie o czystość terenów nadrzecznych 

 Program Wejścia/Wyjścia – oczyszczenie rzeki Warty przy wpływaniu na teren 

Poznania, jak i w momencie wypływania 

 Oczyszczenie dna Warty 

 Oczyszczenie cieków rzeki Cybiny i Bogdanki 

 Instalowanie sezonowych (kwiecień – wrzesień) poidełek dla mieszkańców 

i zwierząt 

 

 

8. SPORT I REKREACJA 

 

 Wybudowanie wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej mieszczącej 

kilkunastotysieczną widownię (10.000-12.000), by móc organizować imprezy 

sportowe o najwyższej randze – MŚ, ME 

 Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wokół Areny (modernizacja 

hali, budowa boisk sportowych i nowoczesnych placów zabaw, modernizacja 

torów łuczniczych, basenu letniego) 

 Rozbudowa i zwiększenie atrakcyjności kompleksu sportowego-rekreacyjnego 

wokół Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej 

 Budowa/rozbudowa kompleksu sportowego na Golęcinie 
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 Powstanie wielkiego parku rozrywki 

 Rozbudowa toru narciarskiego na Malcie do podwójnej szerokości i podwójnej 

wysokości 

 Budowa sali gimnastycznej dla mieszkańców Krzesin, Pokrzywna, 

Garaszewa, Szczepankowa, Spławie i Krzesinek 

 Budowa pływalni na os. Zwycięstwa 

 Postawienie infrastruktury flowparku w Parku Jana Pawła II 

 Stworzenie toru wrotkarskiego nad Maltą 

 Budowa centrum szkoleniowo-olimpijskiego piłki stołowej 

 Wybudowanie publicznego pola golfowego 

 Stworzenie toru do buli 

 Tworzenie boisk sportowych do koszykówki, plaż do siatkówki i kortów 

tenisowych 

 Postawienie toitoi'ów przy Orlikach 

 Budowanie górek saneczkowych w różnych punktach miasta (np. poprzez 

podwyższanie dotychczas istniejących wzniesień) 

 Tworzenie skate parków 

 Tworzenie siłowni zewnętrznych 

 Stawianie ścian wspinaczkowych 

 Tworzenie ścieżek biegowych 

 Budowa toru przeszkód dla psów 

 Dostosowanie koryta Warty do celów rekreacyjnych 

 Bezpieczna Warta – tworzenie (dostosowanie dna, ograniczenie ogrodzeniem) 

zamkniętych, płytkich kąpielisk w oczyszczonej rzece Warcie 

 Utworzenie bezpośredniego ciągu komunikacyjnego dla kajakarzy pomiędzy 

rzeką Wartą a Jeziorem Maltańskim, m. in. poprzez budowę nowego cieku 

wodnego lub umożliwienie komunikacji rzeką Cybiną 

 Wybudowanie wypożyczalni sprzętu wodnego nad Wartą 

 Tworzenie placów gier i zabaw dla dzieci 

 Sytuowanie palenisk (miejsc na ogniska) dla mieszkańców 
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 Wykorzystanie pływalni w Parku Kasprowicza na cele rekreacyjne 

 Odbudowa Ośrodka Harcerskiego ZHP Poznań Nowe Miasto 

 

 

9. KULTURA 

 

 Wybudowanie dużych obiektów architektonicznych, które przyciągną turystów 

do Poznania (np. Jerozolimskiego Łuku Triumfalnego będącego mosiężną 

bramą do Miasta, którego kolumny będą rozstawione po obydwu stronach 

ul. Święty Marcin na wysokości Auli Nowej Akademii Muzycznej; stworzenie 

Wielkiego Muzeum Miejskiego) 

 Aktywne wykorzystywanie symboli marketingowych Poznania 

 Wsparcie, reaktywacja oraz tworzenie Dzielnicowych Domów Kultury 

 Modernizacja na cele edukacyjne i usługowe obiektów fortecznych 

 Tworzenie muzeów lokalnych – związanych z historią poszczególnych dzielnic 

 Stworzenie Muzeum Figur Woskowych Historii Polski 

 Odbudowa Pomnika Wdzięczności Najświętszego Serca Pana Jezusa 

oraz odbudowa synagogi na rogu ul. Wronieckiej i ul. Stawnej 

(w tym wyposażenie jej w szklaną kopułę, Muzeum Historii Poznańskich 

Żydów, oraz przestrzeń, którą będzie użytkowała poznańska gmina żydowska) 

 Stworzenie muzeum – Domu Tramwajarza na Jeżycach 

 Rewitalizacja Starego Zoo 

 Odtworzenie starego, zabytkowego młyna w okolicy Wilczego Młyna 

 Północne Kino Letnie - odtworzenie muszli koncertowej w parku przy hotelu 

Naramowice 

 Połączenie organizacyjne Wielkopolskiego Muzeum Walk 

Niepodległościowych z podobnymi muzeami w całej Wielkopolsce, celem 

stworzenia zintegrowanej przestrzeni historycznej Powstania Wielkopolskiego 

 Intensywna rozbudowa księgozbiorów Biblioteki Raczyńskich 

 Wyposażanie wszystkich filii biblioteki Raczyńskich w nowoczesne komputery 
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z dostępem do Internetu dla mieszkańców 

 Umieszczenie powiększalników tekstu Clear View HD w filiach biblioteki 

Raczyńskich, celem umożliwienia niedowidzącym zapoznawania się z tekstem 

 Tworzenie punktów darmowego dostępu do WI-FI 

 Ustawienie darmowo dostępnych betonowych słupów ogłoszeniowych 

w różnych punktach Miasta 

 Instalowanie specyficznych zegarów w przestrzeni miejskiej – np. wodnych, 

piaskowych, słonecznych 

 Program Bezcenna Sztuka – w cenie jednego jednodniowego biletu, będzie 

można zwiedzić wszystkie muzea i galerie w Poznaniu 

 Tworzenie w Mieście tras turystycznych 

 Organizowanie lotów balonem nad Miastem 

 Intensyfikacja i koordynacja pokrywania muralami przestrzeni murów i ścian 

 Wsparcie organizacyjno-finansowe operetki (Teatr Muzyczny), aby wystawiała 

repertuar musicalowy na światowym poziomie i przyciągała do Miasta turystów 

 Wprowadzenie wymogu przedstawienia do akceptacji władz Miasta treści, 

finansowanych ze środków samorządowych, spektakli, mających być 

wystawionymi w ramach Festiwalu Malta, celem wyeliminowania treści 

pornograficznych, propagujących przemoc, rasizm, czy cechujących się 

nietolerancją religijną 

 Coroczne organizowanie w czerwcu koncertu gwiazdy światowego formatu 

za niską opłatą wstępu dla mieszkańców Poznania 
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IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

 

 Poniżej przedstawiam źródła finansowania zamierzeń przedstawianych 

przeze mnie w moim programie wyborczym. 

 

 

1. SAMORZĄD 

 

 Budżet Miasta Poznania 

 Budżet własny spółek: Aquanet, Dalkia, Enea Operator, Wielkopolska Spółka 

Gazownictwa 

 Budżety uczelni poznańskich 

 Budżet jednostek samorządu terytorialnego Metropolii Poznań 

 Budżet Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” 

 Budżet Województwa (w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej) 

 

 

2. RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

 Budżet Państwa (np. dotacje celowe, granty resortowe, w szczególności 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Sportu 

i Turystyki) 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 Bank Gospodarstwa Krajowego (w tym Fundusz Dopłat) 
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3. UNIA EUROPEJSKA 

 

 Programy krajowe: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program 

Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 

Rozwój, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

 Programy Ramowe Unii Europejskiej 

 Europejski Fundusz Społeczny 

 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

(w tym Inicjatywa Jessica) 

 Europejski Bank Inwestycyjny 

 

 

4. PRZEDSIĘBIORCY 

 

 Środki uzyskane od przedsiębiorców w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego i koncesji 

 Środki własne przedsiębiorstw przekazane na zasadzie sponsoringu 

 

 

5. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

 Środki organizacji pozarządowych, w tym fundacji, stowarzyszeń, klubów 

i innych działających na rzecz rozwoju Miasta 

 

 

6. OSOBY FIZYCZNE 

 

 Kapitał prywatny od darczyńców, a także mecenasów kultury 


