MICHAŁ BORUCZKOWSKI

POZNAŃ 1918 – 2018 – 2118

Michał Boruczkowski
Radny Miasta Poznania

POZNAŃ 1918 – 2018 – 2118

Program wyborczy - Wybory samorządowe 2018 roku
Lista Prawa i Sprawiedliwości, Miejsce nr 3
Okręg wyborczy nr VI, Poznań
1 | Strona
 791-902-101

 radny@boruczkowski.pl

 www.boruczkowski.pl

MICHAŁ BORUCZKOWSKI

POZNAŃ 1918 – 2018 – 2118
Szanowni Państwo,
Poznań zmierza w kierunku pustki ideologii.
Aktualny Prezydent Miasta, dla budowania swej pozycji na politycznej arenie
ogólnopolskiej, chwyta się różnych happeningów i medialnych akcji oraz forsuje
pomysły, mające mu zyskać przychylność przede wszystkim szerokich mediów
reprezentujących liberalny punkt widzenia. Aby głośniej wybrzmieć na politycznym
forum, celowo wtłacza w życie miejskie, coraz większą ilość tematów
ideologicznych, które ze swej natury, przykuwają większą uwagę opinii społecznej,
ale są mniej istotne w codzienno-życiowej problematyce samorządowej,
i najczęściej skłócają mieszkańców ze sobą. Robiąc to dla własnej kariery, dobro
ogółu, czyli Poznania i jego mieszkańców, schodzi na plan dalszy.
Radni, dominującej w Radzie Miasta Poznania, koalicyjnej większości, biernie
podporządkowują się działaniom Pana Prezydenta, albo ze strachu przed utratą
własnej pozycji politycznej, albo z wyrachowania - by dzięki protekcji znaczniejszego
sojusznika, zabezpieczyć swoje własne polityczne bytowanie.
Jako radny Miasta Poznania, reprezentujący jego północne i północnozachodnie tereny, nie godzę się na takie politykierstwo uprawiane w centrum stolicy
Wielkopolski. Albowiem, centrum Poznania nie ma być Plac Kolegiacki,
ale człowiek!
Zrównoważony rozwój, zgodny z zasadami sprawiedliwości i solidaryzmu,
zarazem stosujący najnowocześniejsze narzędzia, po to, by Poznań stał się
miastem prawdziwie XXI-wiecznym, oto co chcę zaproponować Poznaniakom. Stąd
też, opracowałem najbardziej komplementarny, konkretny, nowoczesny i oryginalny
program wyborczy dla Poznania. Jego korzeniami jest pracowitość, a skrzydłami
kreatywność. Jest to najlepszy program wyborczy dla naszego Miasta, spośród tych,
z którymi zapoznacie się Państwo w aktualnych wyborach samorządowych.
Ale, aby go wdrożyć, muszę Państwa prosić o jedną tylko rzecz, choć bardzo
istotną. O Państwa głos w wyborach do Rady Miasta Poznania.
Wierzę, że po dniu tych, jakże ważnych wyborów, po 21-szym października
2018 roku, będę mógł dalej Państwu służyć swoją wiedzą, doświadczeniem
i zaangażowaniem.
Michał Boruczkowski
Radny Miasta Poznania
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I. PROGRAM OGÓLNOMIEJSKI
Poniżej przedstawiam mój program wyborczy dla całego Poznania.

1. KOMUNIKACJA
SYSTEM
 Rozwój transportu publicznego komunikacji szynowej: nowe linie tramwajowe,
zintensyfikowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, wykorzystanie obwodnicy
kolejowej Poznania
 Tworzenie linii busów dzielnicowych, współfinansowanych przez centra
handlowe do których dojeżdżają
 Wprowadzenie

systemu

na skrzyżowaniach

-

pierwszeństwa

automatyczne

przejazdu

zapalanie

się

tramwajów

zielonego

światła

dla nadjeżdżającego tramwaju
 Wprowadzenie zasady >5 minut< - takie usytuowanie przystanków transportu
publicznego, by w ciągu 5 minut każdy mieszkaniec mógł dojść do nich
piechotą
 Stworzenie systemu rekomendowania trasy najszybszej jazdy samochodom
poprzez smartfony podłączone do systemu GPS
 Tworzenie

stref

uspokojonego

ruchu

wewnątrz

osiedli

domków

jednorodzinnych
 Udostępnienie buspasów dla wszystkich mechanicznych pojazdów kołowych
osobowych, przewożących w danym momencie legalnie przynajmniej 5 osób
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BUDOWA
 Wprowadzenie dyrektywy, by nowe, większe skrzyżowania od początku były
budowane w formie rond
 Stawianie

nowych

peronów

kolejowych

dla

transportu

pasażerskiego

(szynobusów)
 Na wąskich uliczkach w strefie zamieszkania, likwidacja chodników i tworzenie
jednolitej przestrzeni komunikacyjnej (np. asfaltowej), dla pieszych, rowerów
i samochodów, z odpowiednim kolorowym oznakowaniem podłoża
 Kooperacja przy budowie odcinka linii kolejowej między stacją kolejową
Poznań - Wola a Lotniskiem Ławica (połączenie kolejowe lotniska z Dworcem
Poznań Główny)
PARKINGI
 Budowanie

przy

autostradach,

węzłach

komunikacyjnych

i

stacjach

przesiadkowych parkingów buforowych Park&Ride
 Budowa wież parkingowych dla samochodów
 Wykorzystanie do systemu parkingów Park&Ride miejsc na parkingach
komercyjnych, w tym galerii handlowych
 Sytuowanie miejsc parkingowych typu Kiss&Ride przy obiektach publicznych
o wysokiej częstotliwości odwiedzin
ROWERY
 Budowa wiat na rowery z dopompowaczami kół i monitoringiem
 Wprowadzenie do systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego rowerów typu
cargo (skrzynie w których można przewieźć dzieci albo towary)
 Dofinansowanie instalacji wiat rowerowych na terenach spółdzielczych
(umowa bezterminowego użyczenia wiaty), w sytuacjach, gdy spółdzielnia
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zapewnia monitoring wiaty
INFORMACJA
 Wprowadzenie liczników czasu świateł ulicznych
 Instalowanie wyświetlaczy prędkości na najbardziej ruchliwych ulicach
Poznania
 Utworzenie i darmowe udostępnianie aplikacji mobilnej pokazującej pozycje
autobusów i tramwajów na mapie (wirtualny monitor), w tym względem
przystanku na którym się stoi (opcja lokalizacji)
 Zorganizowanie akcji społecznej promującej wspólne między sąsiadami
dojazdy samochodem do pracy w centrum
 Propagowanie jazdy na rowerze jako sposobu na walkę z otyłością
PRZYSTANKI
 Budowa zatoczek autobusowych przy przystankach MPK, przy których ich
nie ma
 Stawianie elementów siłowni zewnętrznych (np. rowerków) przy dużych
przystankach komunikacji publicznej
 Ustawienie na przystankach komunikacji publicznej tablic reklamowych
z bezpłatnymi ogłoszeniami dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy swe
siedziby mają w pobliżu przystanku
 Budowa przejścia podziemnego między dolnym a górnym przystankiem PST
na Moście Teatralnym w kierunku os. J. III Sobieskiego
 Przeniesienie pętli z Ogrodów na róg ul. J. H. Dąbrowskiego i ul. Polskiej
BEZPIECZEŃSTWO
 Oświetlenie przejść dla pieszych, które dotychczas są nieoświetlone
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 Zorganizowanie rodziców-wolontariuszy przeprowadzających dzieci rano
i popołudniem przez zebry bez świateł ulicznych
 Budowa przejść dla pieszych na poduszkach berlińskich
 Malowanie progów spowalniających jasno-kolorowymi farbami
PASAŻEROWIE
 Kieszenie pełne noweli - zainstalowanie w taborze MPK metalowych kieszeni
z odrębnie wydrukowanymi opowiadaniami (nowelami) XX-wiecznych polskich
autorów, które pasażer może wziąć na kilka dni, by czytać w trakcie podróży,
ale później oddaje do kieszeni w taborze
 Wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej do końca szkoły średniej
dla biednych uczniów oraz dla osób niepełnosprawnych
POJAZDY ELEKTRYCZNE
 Wprowadzenie darmowych parkingów dla samochodów elektrycznych
 Budowa zewnętrznych ładowarek do samochodów elektrycznych
 Rozwój systemu elektrycznych skuterów miejskich
KONTYNUACJA PROGRAMU WYBORCZEGO Z 2014 ROKU
 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 ul. 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
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na Miłostowie

trasą

pomiędzy

Młyńskim

stawem

a

Nowym

Zoo

(np. ul. Warszawska - ul. Wandy - ul. Ziemowita - ul. Sędziwoja - ul. Browarna
- ul. Piwna (do końca ul. Piwnej) - odcinek między ul. Piwną a ul. Folwarczną ul. 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”)
 Poszerzenie tunelu i wmontowanie ruchomego chodnika na odcinku między
przystankiem PST Dworzec Zachodni a peronami PKP
 Postawienie jednokierunkowego przystanku tramwajowego na ul. Św. Marcin /
ul. Ratajczaka
 Utwardzanie dróg (m. in. w oparciu o podział kosztów między Miasto (75%)
a mieszkańców)
 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
 Budowa kolejki linowej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
 Wybudowanie kładki pieszo - rowerowej łączącej Wildę z Łazarzem (Teren
Wolnych Torów) na wysokości ZNTK
 Rozbudowa systemu rowerów miejskich
 Łączenie między sobą brakujących odcinków ścieżek rowerowych
 Postawienie liczników rowerowych na głównych szlakach
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 Tworzenie systemu promienistego ścieżek rowerowych - od dzielnic
peryferyjnych do centrum miasta

2. PLANOWANIE PRZESTRZENNE, ZIELEŃ I OCHRONA
ŚRODOWISKA
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
 Przyspieszenie

uchwalania

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego - cel: pod koniec kadencji samorządowej w 2023 roku objęcie
uchwalonymi planami co najmniej 80% terenów Poznania
 W przestrzeni nic o nas bez nas - stworzenie aplikacji do śledzenia
i partycypacji w tworzeniu (w tym wnoszeniu uwag i wniosków) Miejscowych
Planów Zagospodarowania Przestrzennego i zmian do Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
PARKI
 Utworzenie sieci parków centralnych Poznania - 4 parki w śródmieściu, 2 parki
na Wildzie, 3 na Jeżycach, 3 na Łazarzu (poprzez wykup starych budynków
celem rozbiórki i tworzenia terenów zielonych)
 Park Księżycowy - stworzenie przy poznańskim obserwatorium UAM parku
tematycznego o Wszechświecie, w którym zostanie przedstawiony rzeźbami
model

Układu

Słonecznego

oraz

sylwetki

wybitnych

astronomów,

np. Ptolemeusza, Kopernika, Galileusza, Hubble'a
 Stworzenie Ogrodu Japońskiego na Sołaczu na terenie na zachód od Trasy
Niestachowskiej oraz na południe od ul. Warmińskiej
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ROŚLINY
 Zacienianie placów zabaw poprzez sadzenie drzew
 Tworzenie zielonych kwartałów na wewnętrznych podwórkach kamienic
 Nasadzanie w reprezentacyjnych alejkach Poznania platanów
 Projekt „Eden” - program kompleksowego i agresywnego zazielenienia jałowej
przestrzeni

Miasta

z

wykorzystaniem

najnowszych

zdobyczy

techniki

(np. tworzenie zieleni na budynkach - na ścianach pnącza, na dachach miejsc
rekreacyjnych dla mieszkańców, w tym sadzenie trawników i roślinności)
 Celem zwiększenia areału zadrzewienia, dostawa bezpłatnych sadzonek
drzew owocowych do nieruchomości, które mają drzewami obsadzone
już 50% terenu przewidzianego pod zieleń
EKOLOGIA
 We współpracy z samorządem Województwa Wielkopolskiego, Wojewodą
Wielkopolskim i Rządem RP, wybudowanie kanału łączącego Odrą z Obrą
i Obrę z Wartą (miejsca początku przekopu uzależnione od wysokości
przepływu, celem osiągnięcia naturalnego spadku), celem zwiększenia ilości
wody w Warcie i tworzenia bocznych zbiorników zalewowych, by zwiększyć
powierzchnię

parowania

i

zapobiegać

suszom

w

Wielkopolsce,

a także zbudowanie w Poznaniu odsysaczy wody z Warty połączonych
z uzdatniaczami wody
 Wymiana oświetlenia ulicznego na LED
 Instalowanie lamp solarnych
 Ustawianie ławek solarnych wraz z latarniami i punktami doładowującymi
komórki
 Badania geotermalne - odwierty badające możliwość pozyskania energii
geotermalnej
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WALKA ZE SMOGIEM
 Budowa wież antysmogowych (na wzór Smog Free Tower w Rotterdamie)
 We wszystkich budynkach Urzędu Miasta Poznania likwidacja pieców
węglowych i kotłów olejowych, a także instalacja paneli słonecznych
 Stawianie zielonych ekranów - instalacja dwustronnych ścian ze specjalnym
typem mchu, który pochłania znaczą ilość smogu (autor: Green City Solutions)
 Rozdawanie mieszkańcom za darmo i propagowanie hodowania w domach,
na

balkonach

i

w

ogródkach

roślin

antysmogowych

(wg

wykazu

osoba

uboga,

przygotowanego przez NASA)
 Wprowadzenie

5-letniego

dodatku

antysmogowego

-

która zdecyduje się wymienić stary system grzewczy na nowoczesny,
przez 5 lat będzie miała przez Miasto pokrywaną różnicę w kosztach
ogrzewania
ESTETYKA
 PoMuraluj mi świat - organizowanie konkursów na murale mające pokryć
nieciekawe ściany budynków oraz intensyfikacja i koordynacja pokrywania
muralami przestrzeni murów i ścian
 Dopasowywanie w każdej odrębnej dzielnicy wyglądu zewnętrznego latarni
ulicznych do charakteru i historii danej dzielnicy
 W ramach rewitalizacji stawianie obiektów małej architektury z elementów
usuwanych przekształcanej infrastruktury dzielnicy
 Rewitalizacja

wiaduktów

kolejowych

-

odmalowanie

na

żywe

kolory

oraz powieszenie donic z zielenią
 Rewitalizacja i zagospodarowanie położonej na północ od torów kolejowych
części Ostrowa Tumskiego
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 Wyburzenie PRL-owskich budynków Arsenału i Wielkopolskiego Muzeum
Wojskowego na Starym Rynku
WODA
 Multimedialna

Fontanna

Woda-Światło-Dźwięk

-

przerobienie

fontanny

przed Operą w obiekt multimedialny
 Budowa przed kościołem św. Marcina fontanny podświetlanej na barwy białą
i czerwoną
 Zarybianie akwenów

KONTYNUACJA PROGRAMU WYBORCZEGO Z 2014 ROKU
 Powstanie więcej skwerów zieleni w mieście, zamiast kolejnych galerii
handlowych, a w szczególności odbudowa promienisto-kolistego systemu
pasów zieleni w Poznaniu, tworzenie parków na terenach dawnych ogródków
działkowych, sytuowanie zieleni w pasach drogowych, tworzenie alei
spacerowych z drzewostanem i inną zielenią
 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
 Zorganizowanie

wybiegów

dla

psów

na

Wildzie,

Łazarzu,

Jeżycach

i w centrum
 Tworzenie przewijaków - miejsc gdzie rodzice mogą przewinąć niemowlę
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lub kobiety mogą je karmić piersią
 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

3. ŻYCIE SPOŁECZNE
INTERAKCJA Z MIESZKAŃCAMI
 Program „Mały brat patrzy” - umożliwienie obywatelom towarzyszenia
najważniejszym włodarzom Poznania jeden dzień w tygodniu podczas ich
zajęć
 Wizyty domowe urzędników u osób niemogących dotrzeć do urzędu
i nieumiejących załatwić sprawy przez Internet
INTEGRACJA
 Okrągłe Stoły - stawianie okrągłych stoliczków z kolistymi ławkami dookoła,
celem umożliwienia mieszkańcom wspólnych rozmów
 Zatrudnienie „zagadywaczy” - osób, które w taborze komunikacji publicznej,
nawiązują rozmowy z pasażerami (cele: oderwanie od smartfonów, wyjście
pasażera poza strefę anonimowości i odosobnienia, rozwoju umiejętności
komunikacyjno-relacyjnych

pasażerów,

budowa

realnej

wspólnoty

mieszkańców)
 Ogólnomiejski Portal Zapoznawczy - scalenie różnych lokalnych internetowych
serwisów randkowych w jeden portal, mający na celu tworzenie nie doraźnych,
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ale stałych relacji dla Poznaniaków i Poznanianek, którzy są sami
(zapobieganie,

jednemu

z

najważniejszych

problemów

społecznych,

współczesnej cywilizacji Zachodu, jakim jest lawinowy wzrost liczby osób
samotnych)
 Utworzenie

miejskiego

kanału

telewizji

internetowej

w

mediach

społecznościowych (zakładka na portalu www.poznan.pl, profil na portalu
społecznościowym Facebook oraz na Instagramie) - mieszkańcy Poznania
będą mogli udostępniać w ogólnomiejskim strumieniu swoje nagrania i relacje
z Facebook'a i Instagram’a
 Zbadanie ankietowe pomysłu dobrowolnego umieszczania zdjęć właścicieli
na skrzynkach pocztowych bądź drzwiach do lokalu
SOCJALIZACJA
 Utworzenie w śródmieściu Centrum Kulturalno-Społecznego „Nocny Marek”,
otwartego nie w dzień, lecz w nocy, między godziną 21 a 9 rano,
propagującego styl życia bez alkoholu, bez nikotyny, bez narkotyków,
bez dopalaczy, z siedzibą streetworkerów, klubem z bilardem, dyskoteką,
zmienianym co pół roku escape room'em, czytelnią, kawiarnią oraz salami
terepeutycznymi z nocnym dyżurem psychologa oraz ratownika medycznego
 Przeprowadzenie kampanii społecznej promującej aktywne życie - przeciw
alkoholizmowi,

narkotykom,

nikotynie,

uzależnieniu

od

Internetu,

nieostrożności na drodze, aborcji, eutanazji
 Czysta praca - zatrudnianie osób z marginesu i bezrobotnych do sprzątania
terenów rekreacyjnych i zielonych
 Adaptacja lokalu w przejściu podziemnym pod Rondem Kaponiera na potrzeby
punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych
 Stawianie na ulicach jadłodzielni - lodówek, gdzie ludzie mogą zostawiać
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jedzenie

im

nieprzydatne

bądź

bliskie

upływu

terminu

ważności,

a potrzebujący mogą je za darmo wziąć
WŁADZA PUBLICZNA
 Tworzenie ogólnopoznańskiej i dzielnicowych map wydatków - graficznego
przedstawienia

wydatków

inwestycyjnych

na

terenie

całego

miasta

i poszczególnych dzielnic
 Podwyższenie płac urzędnikom powiązane ze zwiększeniem wymogów
efektywności działania
 Umożliwienie urzędnikom miejskim odmowy wykonania poleceń służbowych
powołując się na klauzulę sumienia
 Wprowadzenie statystyk dot. aktywności radnych miejskich
 Milion od radnego dla Poznania - przydzielanie każdemu radnemu miejskiemu
jednego miliona złotych w projekcie budżetu do rozdysponowania na miejskie
zadania inwestycyjne
 Wprowadzenie transmisji online sesji samorządowych rad osiedli
 Wprowadzenie transmisji online przez profile na portalu społecznościowym
Facebook sesji Rady Miasta Poznania oraz sesji samorządowych rad osiedli
 Wprowadzenie

mechanizmu

możliwości

społecznego

finansowania

funkcjonowania oświetlenia ulicznego
 Wprowadzenie podziału na stałe i tymczasowe miasta partnerskie Poznania
 Promowanie zagraniczne Miasta Poznania hasłem „Poznań: fair city”
INTERNET
 Prowadzenie urzędowych aukcji i licytacji w formie elektronicznej
 Udostępnienie bezpłatnego WI-FI w obrębie całego śródmieścia
 Stworzenie

internetowej

mapy

siedzib

przedsiębiorców

i

organizacji
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pozarządowych w Poznaniu
RODZINA
 Biuro Wsparcia Samotnego Rodzica - utworzenie w ramach Centrum Inicjatyw
Rodzinnych specjalnie dedykowanej jednostki
 Organizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich, kursów gotowania, porad
wizażystek
SENIORZY
 Wprowadzenie

programu

zdalnej

opieki

nad

seniorami

80+

(w tym, wyposażenie ich w urządzenie kontaktowe, które wysyłałoby sygnał
do opiekuna)
 Uruchomienie interwencyjnej infolinii dla seniora
 Stworzenie programu mieszkań łączonych dla seniorów - umożliwienie
wspólne zamieszkiwanie w jednym mieszkaniu samotnym seniorom
TRADYCJA I PATRIOTYZM
 Organizacja warsztatów uczących tradycji świąt (Boże Narodzenie, Wielkanoc,
Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości), np. gotowania potraw,
zabaw

i

zwyczajów

postępowania,

wykonywania

ozdób,

zarówno

dla dorosłych, jak i dla dzieci
 Wprowadzenie wszelkich miejskich usług jako darmowych i udzielanych
w pierwszej kolejności dla weteranów II Wojny Światowej oraz osób
prześladowanych za czasów PRL, w tym dla ofiar Poznańskiego Czerwca '56
PRZEDSIĘBIORCY
 Wprowadzenie w Urzędzie Miasta Poznania opiekunów dużych klientów
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biznesowych i inwestorów
 Oferowanie darmowych biur dla młodych poznańskich przedsiębiorców
w lokalach ZKZL
 Promocja

i

liberalizacja

uprzywilejowanie
zasad

lokalnych

komercyjnego

produktów,

umieszczania

w

szczególności

herbu

Poznania

na produktach
 Promowanie w biurowcach mieszczących wiele przedsiębiorstw tworzenia
wspólnych przestrzeni jadalnych
FINANSE
 Wprowadzenie symbolicznej stawki wymiaru jednej złotówki rocznie podatku
leśnego (całkowite wpływy to 126 tys. zł rocznie)
 Zniesienie obowiązku płacenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych (całkowite wpływy to 3,5 tys. rocznie)
 Poznań wolny od długów - doprowadzenie do stopniowej likwidacji zadłużenia
miasta
 Wprowadzenie jednorazowego dodatku pokrywającego koszty wzięcia psa
ze schroniska, w wys. 2 tys. zł, realizowanego kuponami w przychodniach
weterynaryjnych
KONTYNUACJA PROGRAMU WYBORCZEGO Z 2014 ROKU
 Stworzenie wewnątrzmiejskiego elektronicznego systemu przepływu informacji
dla samorządów pomocniczych
 Opracowanie strategii walki o to, by inwestycje mające być czynione w Polsce,
były lokowane w Poznaniu
 Rozwój inwestycji z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego
 Radykalna polityka prorodzinna, obejmująca w szczególności zwiększenie
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ilości oraz wysokości zniżek i bonifikat w ramach programu Karta Dużej
Rodziny
 Wsparcie finansowe wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z ubogich rodzin
 Zwiększenie ilości lokali socjalnych

4. BEZPIECZEŃSTWO
 Współfinansowanie patroli antyterrorystycznych na ulicach, w tym po jednym
obligatoryjnym patrolu na Dworcu Głównym PKP/PKS oraz Lotnisku Ławica
 Bezpiecznie Elektroniczna Komórka Aglomeracyjna - BEK@ - powołanie
jednostki uczącej uczniów i promującej wśród mieszkańców CyberEtykę,
w tym w jaki sposób bezpiecznie korzystać z nowych technologii, jak się
zachować i gdzie uzyskać pomoc, w sytuacji zagrożenia wynikającego
z obcowania z cyfrową rzeczywistością
 Stworzenie programów edukacyjnych dla

seniorów przeciwdziałającym

wyłudzeniom
 Zwiększenie ilości rowerowych patroli Policji i Straży Miejskiej
 Doposażenie ochotniczych straży pożarnych
 Umieszczenie na każdym przystanku MPK informacji graficznej wskazującej
na sposoby udzielania pierwszej pomocy
 Wprowadzenie obowiązków posiadania czujników gazu, w mieszkaniach
z grzewczą instalacją gazową
 Intensyfikacja przesiedlania dzików na tereny z dala od Miasta
KONTYNUACJA PROGRAMU WYBORCZEGO Z 2014 ROKU
 Włączenie do sieci monitoringu wszystkich przejść podziemnych w mieście
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 Doświetlenie parków miejskich
 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

wolontaryjnych

patroli

obywatelskich

z

odpowiednimi

oznaczeniami

5. EDUKACJA I NAUKA
EDUKACJA
 Budowa szkoły średniej w północno-zachodniej części Poznania
 Reforma świetlic szkolnych w kierunku centrów aktywności uczniowskiej
 Wprowadzenie w każdej jednostce oświatowej jednolitej przerwy na drugie
śniadanie (wspólne posiłki) i serwowanie darmowego drugiego śniadania
dla każdego ucznia
 Angielski Zaawansowany - przeznaczenie dodatkowych środków na lekcje
języka angielskiego we wszystkich jednostkach oświatowych i promowanie
związanych z tym wyższych standardów egzaminacyjnych
 Szkolny Budżet Obywatelski - każda szkoła ponadpodstawowa otrzymuje
rocznie po 1000,- zł na jeden projekt, który wygrywa w organizowanym
w szkole konkursie budżetu obywatelskiego uczniów
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 Tworzenie zadaszonych wiat rowerowych przy każdej szkole
 Zainstalowanie w każdej jednostce oświatowej dystrybutora wody z kranu
 Instalacja oczyszczaczy powietrza w żłobkach i przedszkolach
 Wprowadzenie w jednostkach oświatowych kwartalnych dyżurów dietetyków
 Wprowadzenie w przedszkolach dyżurów pielęgniarek
 Zakup mobilnego planetarium - krążącego po poznańskich jednostkach
oświatowych (a następnie też po filiach Biblioteki Raczyńskich i domach
kultury)
KURSY
 Nowe języki dla początkujących - dofinansowanie organizacji pozarządowych
w

zakresie

prowadzenia

kursów

językowych

dla

początkujących

w nietypowych, acz używanych przez wiele milionów ludzi, językach (japoński,
chiński, hindi, bengalski, koreański, arabski, turecki, perski, suahili)
 Wprowadzenie bezpłatnych kursów dla seniorów z obsługi smartfonów
(w tym robienia selfie), komputerów, używania mediów społecznościowych,
poruszania się po Internecie, w szczególności załatwiania spraw urzędowych
i finansowych
NIEPEŁNOSPRAWNI
 Dofinansowanie dodatkowych wyjazdów edukacyjnych dla dzieci niewidomych
i niedowidzących
 Organizowanie warsztatów z alternatywnych metod komunikacji dla osób
niepełnosprawnych

ze

znacznie

ograniczonymi

możliwościami

porozumiewania się i ze znaczną niepełnosprawnością kończyn dolnych
i górnych
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NAUKA
 Wprowadzenie ułatwień planistyczno-lokalowo-finansowych dla powstawania
centrów badawczo-rozwojowych
 Testowanie w ograniczonej przestrzeni miejskiej wynalazków poznańskich
naukowców
 Wsparcie miejskie dla komercjalizacji wyników badań poznańskich uczelni
wyższych
 „Mieszkanie dla geniusza” - dla osób bardzo zdolnych, wprowadzenie umów
zerowego czynszu najmu mieszkań komunalnych na okresy 5-letnie,
pod warunkiem wykazania się wybitnymi osiągnięciami społecznymi
KONTYNUACJA PROGRAMU WYBORCZEGO Z 2014 ROKU
 Tworzenie miasteczek oświatowych - lokalnych sieci współpracy jednostek
oświatowych
 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,

w

tym

wprowadzanie

infrastruktury dla osób niepełnosprawnych

6. ZDROWIE
OBIEKTY
 Wsparcie budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego
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 Budowa Centrum Neuropsychiatrii
 Otwarcie miejskiej pracowni medycznej EEG Biofeedback ze specjalistycznym
sprzętem do diagnozy i terapii, celem prowadzenia terapii dla uczniów
poprawiającej koncentrację, pamięć i kontrolę nad gniewem, a zmniejszającej
nadpobudliwość

psychoruchową

(też

wykorzystywanie

innych

metod,

np. Tomatisa, Warnkego)
 Utworzenie świetlicy dla osób z chorobą Parkinsona
 Utworzenie ogrodu terapeutycznego dla osób autystycznych
 Lokalizowanie tężni solankowych w różnych punktach miasta
 Na

wniosek

wspólnot

mieszkaniowych,

spółdzielni

mieszkaniowych

czy zarządców nieruchomości, wprowadzanie na wybranych terenach stref
wolnych od sprzedaży alkoholu
PROGRAMY
 Gwarancja niezbędnych dopłat miejskich dla kosztownych zabiegów, dających
szansę wyleczenia, a nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
 Wprowadzenie

programu

edukacyjnego

dla

dorosłych

mieszkańców

nt. zapobiegania nadwadze i otyłości
 Wprowadzenie szerokich, zdrowotnych programów profilaktycznych na panele
markerów nowotworowych, PSA, HPV czy badania genetyczne
 Finansowanie

bezpłatnych

badań

mammograficznych

w

mammobusie

dla kobiet
 Organizowanie bezpłatnych kursów (w tym przez Internet) podstawowych
umiejętności masażu leczniczego i rozluźniającego
SENIORZY / OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
 Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Opieki Paliatywnej
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 Stworzenie mapy potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów (np. wskazująca
schodki bez podjazdu)
 Poznań na dotknięcie ręki - postawienie map tyflograficznych (dotykowe,
z opisami w druku powiększonym i języku Braille'a) wybranych rejonów,
szlaków

(np.

Traktu

Królewsko-Cesarskiego)

oraz

miejsc

Poznania

(np. parków)
 Stworzenie elektronicznej platformy drugiego obiegu sprzętu rehabilitacyjnego
 Wprowadzenie w systemie Poznańskiego Roweru Miejskiego rowerów
integracyjnych typu handbike
KONTYNUACJA PROGRAMU WYBORCZEGO Z 2014 ROKU
 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
 Dobudowa skrzydła (na 80 miejsc) do budynku Zakładu OpiekuńczoLeczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej
 Prowadzenie kampanii w lokalnych mediach przeciw uzależnieniom

7. GOSPODARKA KOMUNALNA
MIESZKANIA
 Rezerwowanie w nowych budynkach komunalnych, mieszkań na parterze,
dla osób starszych i niepełnosprawnych
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 Stworzenie programu zamiany mieszkań na mieszkania dostosowane
dla seniora / osoby niepełnosprawnej - senior / osoba niepełnosprawna
przekazuje Miastu własność mieszkania większego, w zamian otrzymuje
od Miasta mieszkanie mniejsze, lecz z usprawnieniami dla osób starszych /
niepełnosprawnych
CMENTARZE KOMUNALNE
 Budowa nowego cmentarza w południowo-wschodniej części Poznania
 Utwardzenie na cmentarzach w brakujących miejscach kostką brukową alejek
gruntowych
 Sadzenie na cmentarzach tradycyjnych roślin funeralnych (np. lilak pospolity,
bluszcz pospolity, barwinek pospolity)
 Kotwice pamięci - inwentaryzacja fotograficzna wszystkich nagrobków
na wszystkich cmentarzach w Poznaniu
 Utworzenie mini parku dla grzebania zwierząt domowych
TOALETY
 Organizacja konkursu na projekt architektoniczno-funkcjonalny miejskiej
toalety oraz realizacja w różnych punktach Miasta zwycięskiego projektu
 Wprowadzenie zasady bezpłatności wejścia, światła i wody w toaletach
publicznych
ODPADY
 Zastąpienie na ulicach pojedynczych koszy do śmieci wielokomorowymi
pojemnikami do segregacji
 Wprowadzenie czujników w pojemnikach na śmieci, informujących zdalnie
o zapełnieniu pojemnika
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KONTYNUACJA PROGRAMU WYBORCZEGO Z 2014 ROKU
 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
DUŻE OBIEKTY
 Stworzenie Muzeum Historii KKS Lech
 Skateplaza Poznań - budowa parku dla rolkarzy, wrotkarzy, deskorolkarzy,
rowerzystów

wyczynowych

z

bowl

(półkula

w

ziemi),

pumptruckiem

i zadaszonym placem do jazdy na rolkach
 Przyjazna strzelnica - utworzenie centrum strzelectwo sportowego
 Budowa kąpieliska w prawej odnodze rzeki Warty (poprzedzonego mini
oczyszczalnią wody) oraz postawienie obok całorocznej szklanej sauny
plenerowej
 Bulwar Fizyków - we współpracy z UAM stworzenie na terenie Kampusu
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Morasko, otwartego i ogólnodostępnego parku doświadczeń fizycznych
 Rozbudowa toru narciarskiego na Malcie do podwójnej szerokości i podwójnej
wysokości oraz utworzenie snowparku ze sztucznym naśnieżaniem
 Koloseum - stworzenie obiektu, który będzie stanowić centrum gier, zarówno
klasycznych

(brydż,

szachy),

planszowych,

RPG,

nowych

karcianek,

komputerowych
 Stworzenie dużego, dwuczęściowego pola bitwy do gry w paintballa - pierwsza
część to przestrzeń otwarta, druga część to mocno zaciemniony budynek
 Żółwi Dom - rewitalizacja nieużywanych budynków na terenie Starego Zoo
w pawilon z różnorodnymi żółwiami
 Animapark - stworzenie parku zabaw dla mieszkańców z psami i kotami
 Stworzenie

na

Warcie

promu

poruszanego

siłą

prądu

rzecznego,

poprzez umieszczenie linki z obu stron rzeki i zaczepienie do niej promu,
oraz poruszanie się trzymanego przez linkę promu od jednego brzegu rzeki
do drugiego
 Poprowadzenie Wartostrady do północnej granicy Poznania
 Budowa

tych

obiektów

rangi

mistrzowskiej

dziedzin

Letnich

Igrzysk

Olimpijskich, których w Poznaniu jeszcze nie ma
MAŁE OBIEKTY
 Aquamobilia

-

stawianie

w

Ogródkach

Jordanowskich

instalacji

hydromechanicznych, zasilanych mięśniami ludzkimi
 Budowa naturalnych placów zabaw - wykorzystujących istniejącą zieleń,
ukształtowanie terenu oraz wkomponowujące w nie urządzenia do zabawy,
z infrastrukturą wodną (młynki i pompki) oraz ze stworzeniem warunków
przyjaznych do zasiedlenia przez drobne zwierzęta (budki lęgowe, domki
dla jeży)
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 Tworzenie wodnych placów zabaw
 Budowa na placach zabaw piramid linowych do wspinania oraz bezpiecznych
trampolin
 Stawianie na placach zabaw infrastruktury przystosowanej do dzieci
niepełnosprawnych
 Zadaszanie ruchomymi balonami niektórych odkrytych boisk sportowych
 Montowanie na ulicach infrastruktury do gier miejskich
 Tworzenie parkietów do tańca (wraz z budkami, gdzie można by podłączyć
sprzęt grający)
 Zawieszanie hamaków w parkach
 Stawianie w parkach stolików szachowych i warcabowych
 Stawianie przyrządów do ćwiczeń mieszkańców w otoczeniu poznańskich
lasów
 Tworzenie szlaków biegowych
 Pływające Bulwary - ustawianie swobodnie pływających po jeziorach
podestów dla wielu osób do przebywania
 Ustawianie na plażach nad Wartą mat, które ułatwią poruszanie się osobom
niepełnosprawnym, starszym oraz rodzicom z wózkami z dziećmi
 Tworzenie wchodzących w głąb cieku czy akwenu wodnego, platform
widokowych bądź służących do opalania się czy łowienia ryb
 Wypożyczanie łódek zabudowanych kabinami dla dwóch osób do pływania
na Warcie czy jeziorach
IMPREZY I PROGRAMY
 Staranie się o organizację Letnich Igrzysk Olimpijskich
 Stawianie wraz ze strefami kibica telebimów sportowych w różnych częściach
miasta, umożliwiających bezpłatne oglądanie ważnych imprez sportowych
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 Aktywna promocja przez najwyższych funkcjonariuszy poznańskich władz
samorządowych, sportowych klubów miejskich
 Zorganizowanie Akademii Futbolu Amerykańskiego
 Organizowanie w Arenie europejskiego turnieju: Walki Dronów
 Zintegrowany

Program

Rozwoju

Tanecznego

Poznania

-

współpraca

z uczelniami wyższymi dot. prowadzenia zajęć dla osób w wieku 19-30 lat,
celem stworzenia 4 poznańskich mistrzowskich grup tanecznych (96 osób)
i poznańskiej kadry instruktorskiej (60 osób)
 Organizacja ogólnopolskich mistrzostw zumby
 Współtworzenie z młodzieżą Poznańskiej Akademii Muzyki Młodzieżowej
(kursy szkoleniowe, np. Hip-Hopu)
 Sfinansowanie

przynajmniej

jednego

rocznie

wyjazdu

wakacyjnego

dla każdego, potrzebującego dziecka niepełnosprawnego
TURYSTYKA
 Oznakowanie tras turystycznych w mieście kolorowymi liniami na chodniku
 Utworzenie we współpracy z Powiatem Poznańskim i Województwem
Wielkopolskim „Ziemiańskiego Szlaku wokół Poznania - dwory i pałace
Wielkopolski”
 Stworzenie makiety Poznania (ze składanych razem kwadratów, by móc
ją aktualizować)
 Wprowadzanie

na

trasach

turystycznych

wolnego,

bezzałogowego,

samobieżnego autobusu na wzorce zachodnie
 Tworzenie parkingów dla autokarów turystycznych
 Rozwój siatki połączeń lotniczych z Ławicy, w szczególności do Europy
Środkowo-Wschodniej
 Postawienie w hali odlotów Lotniska Ławica symulatorów lotów
28 | S t r o n a
 791-902-101

 radny@boruczkowski.pl

 www.boruczkowski.pl

MICHAŁ BORUCZKOWSKI

POZNAŃ 1918 – 2018 – 2118
KONTYNUACJA PROGRAMU WYBORCZEGO Z 2014 ROKU
 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
 Powstanie wielkiego parku rozrywki
 Budowa pływalni na os. Zwycięstwa
 Budowa centrum szkoleniowo-olimpijskiego piłki stołowej
 Wybudowanie publicznego pola golfowego
 Tworzenie boisk sportowych do koszykówki, plaż do siatkówki i kortów
tenisowych
 Tworzenie siłowni zewnętrznych
 Stawianie mini ścian wspinaczkowych
 Tworzenie placów gier i zabaw dla dzieci
 Sytuowanie palenisk (miejsc na ogniska) dla mieszkańców

9. KULTURA
OBIEKTY
 Wybudowanie siedziby Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w technologii
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najnowocześniejszych muzeów na świecie
 Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego
 Stworzenie Galerii Polskiej Sztuki Użytkowej, w szczególności promującej
wielkopolskich twórców z możliwością kontaktu z twórcami
 Ogród Poetów - zaaranżowanie w mieście parku z pomnikami wszystkich
znaczniejszych poetów polskich, oraz infrastrukturą, która by odczytywała,
na żądanie, dowolny z wierszy danego poety
 Postawienie pomnika pamięci narodowej okresu okupacji hitlerowskiej
(w kształcie uzgodnionym z Radą Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa)
 Stworzenie

Alei

Sław

Międzynarodowych

Społeczników

im.

Alojzego

Szelejewskiego
 Zorganizowanie społecznego studia nagrań - udostępnianego po kosztach
poznańskim, jeszcze nie rozpromowanym muzykom
 Zaaranżowanie

w

jednym

z

podziemnych

przejść

ogólnodostępnego

greenbox'u dla video-amatorów, młodych twórców video czy youtuberów
INFRASTRUKTURA
 Przekształcenie Placu Wolności w Scenę Otwartą - miejsce, gdzie twórcy
będą mogli wystawiać za darmo swoje spektakle, odczytywać swoje utwory
literackie oraz pełniące funkcję hyde parku
 „Tramwaj zwany kulturobraniem” - kursowanie jednego egzemplarzu starej
bimby z nowoczesnym wnętrzem opisującym Poznań, w tym nawiązującym
audio-video narracją do mijanego otoczenia Miasta
 „POZNAŃ” - ustawienie wielkich liter na Placu Wolności, jako tło do zrobienia
pamiątkowego zdjęcia w Poznaniu
 "Ożywienie” Rudego - remont czołgu T-34/85 będącego eksponatem
w muzeum uzbrojenia na poznańskiej cytadeli
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 Stworzenie ścieżki edukacji historycznej początków Państwa Polskiego
 „Ramy Pamięci - Ślady Wojny” - instalowanie tablic informacyjno-graficznych
na budynkach, wskazujących jakie ich części były zniszczone w czasie
II Wojny Światowej
 Zawieszanie kodów kreskowych QR na różnych historycznych obiektach,
po których zeskanowaniu za pomocą smartfona, uruchamiałby się audio
przewodnik,

opowiadający

w

przystępny

sposób

o

historii

danego

obiektu/miejsca
 Tworzenie zewnętrznych galerii (gablot z obrazami) na ulicach Poznania
 Zwiększenie ilości zimowej iluminacji świątecznej
 Wprowadzenie serii gadżetów związanych z poznańskimi świętami obchodami Czerwca '56 (28 Czerwca) i Święta Miasta (29 czerwca)
 Intensywne wykorzystywanie herbu miejskiego w przestrzeni Poznania
PRZEDSIĘWZIĘCIA
 Opracowanie i wydanie atlasu historycznego Poznania
 Sentymentalne Piosenki - nagranie i wydanie albumu dawnych piosenek
poznańskich
 Wydanie

przewodnika

Wielkopolskim

oraz

geograficzno-historycznego

wprowadzenie

weekendowego,

po

Powstaniu

jednolitego

biletu

do wszystkich obiektów i miejsc w Wielkopolsce, które były związane
z wydarzeniami Powstania Wielkopolskiego
 „Bucks”

(ang.)

-

sfinansowanie

musicalu

o

koziołkach

poznańskich

(napisanego w wersji polskojęzycznej i angielskojęzycznej, tej drugiej
przeznaczonej do promocji zagranicznej Miasta)
 Kooperacja z lokalnymi mediami, celem wypromowanie młodych, poznańskich
twórców
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 We współpracy z Samorządem Województwa, rozpropagowanie zwyczaju
chodzenia do opery wśród mieszkańców
 Wprowadzenie instytucji Wielkiego Mecenatu Stołecznego Miasta Poznania
dla najwybitniejszych twórców kultury powiązanych z Poznaniem
IMPREZY
 Szczególnie uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 100lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego
 Organizacja ogólnoeuropejskiego festiwalu Flamenco (impreza jednorazowa)
 Urządzanie raz w roku weekendowego przeglądu amatorskich talentów
Poznaniaków
 Ustanowienie pierwszego dnia jesieni (23 września) Poznańskim Dniem
Seniora i organizacja wydarzeń kulturalnych z tej okazji
 Organizowanie przy współpracy z Miejską Radą Seniorów i Młodzieżową
Radą Miasta wielopokoleniowych potańcówek integracyjnych
 Coroczne organizowanie miejskiego balu maskowego w karnawale
 Wprowadzenie

zakazu

w finansowanych

ze

pokazywania
środków

przez

publicznych,

miejskie

jednostki

przedstawieniach,

kultury,
treści

obscenicznych
KINO
 Zwiększenie zakresu programowego Festiwalu Animator o blok filmów anime
i związanych z tym warsztatów, targów i prelekcji
 „Stoimy pod blokiem” - urządzanie pokazów filmów na wybranych ścianach
bloków w dzielnicach wieżowców
 Urządzanie w Kinie Muza pokazów klasyki kina oraz seansów filmowych
z muzyką na żywo
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 Współfinansowanie nakręcenia filmu fabularnego o Cyrylu Ratajskim
BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH
 Otwarcie filii Biblioteki Raczyńskich na dworcu głównym PKP/PKS
 Stworzenie w siedzibie BR działu książek z dużą czcionką
 Zwiększenie oferty ebooków w BR
 Wprowadzenie stanowisk systemu samodzielnego wypożyczania
 Utworzenie muzykoteki w każdej filii BR
 Zwiększenie ilości komiksów w filiach, w tym anglojęzycznych
 Wprowadzenie WI-FI we wszystkich filiach BR
 Zawieszenie na zewnątrz wejść do filii BR książkopuzder - pojemników,
które przypominają skrzynkę pocztową, pozwalające czytelnikom zwracać
i darowywać książki przez całą dobę, 7 dni w tygodniu
 Umieszczanie w okolicach księgarń informacji o najbliższej filii BR,
gdzie książkę można oddać po przeczytaniu
KONTYNUACJA PROGRAMU WYBORCZEGO Z 2014 ROKU
 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
 Modernizacja na cele edukacyjne i usługowe obiektów fortecznych
 Odbudowa Pomnika Wdzięczności Najświętszego Serca Pana Jezusa
oraz odbudowa synagogi na rogu ul. Wronieckiej i ul. Stawnej
 Intensywna rozbudowa księgozbiorów Biblioteki Raczyńskich
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 Wyposażanie wszystkich filii biblioteki Raczyńskich w nowoczesne komputery
z dostępem do Internetu dla mieszkańców
 Tworzenie punktów darmowego dostępu do WI-FI
 Ustawienie

darmowo

dostępnych

betonowych

słupów

ogłoszeniowych

w różnych punktach Miasta
 Okazjonalne organizowanie lotów balonem nad Miastem
 Wsparcie organizacyjno-finansowe operetki (Teatr Muzyczny), aby wystawiała
repertuar musicalowy na światowym poziomie i przyciągała do Miasta turystów
 Coroczne organizowanie w czerwcu koncertu gwiazdy światowego formatu
za niską opłatą wstępu dla mieszkańców Poznania

10. DZIELNICE
REFORMA ADMINISTRACJI
 Podział miasta na kilkanaście dzielnic samorządowych i 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,

podstawowych,

szkół

oddziałów

podstawowych,

przedszkolnych
gimnazjów,

w

świetlic

szkołach
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;
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7) bibliotek; 8) rezerwatów i pomników przyrody; 9) obiektów sportowych,
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
 Zorganizowanie przy biurze władz dzielnicy, punktu obsługi mieszkańców,
przyjmującego wnioski we wszystkich sprawach miejskich
MIEJSCA I OBIEKTY (W KAŻDEJ DZIELNICY)
 Zorganizowanie centrum aktywności lokalnej (np. dom kultury, biblioteka, biuro
władz dzielnicy) oraz powoływanie lokalnych kółek zainteresowań zespołów
artystycznych, drużyn sportowych
 Funkcjonowanie przynajmniej 2 przedszkoli publicznych
 Budowa ogródków jordanowskich
 Budowa sztucznie naśnieżanych i oświetlonych górek saneczkowych
 Budowa skweru piknikowo-wypoczynkowego z altaną i paleniskiem
 Stworzenie w każdej dzielnicy, która nie ma dostępu do rzeki czy jeziora,
fontanny lub oczka wodnego
 Zapewnienie funkcjonowania klubu seniora w wyodrębnionej przestrzeni
lokalowej
 Utworzenie

darmowych,

rotacyjnych

punktów

konsultacji

zdrowotnej

dla seniorów, obejmujących poradnictwo z zakresu: geriatrii, dietetyki
i fizjoterapii
 Wyznaczenie miejsca pod targowisko przeznaczone na naturalne produkty
 Funkcjonowanie przynajmniej jednej stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego
 Budowa pumptrucku (dla rowerów, deskorolek, rolek)
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 Tworzenie stałych wystaw bądź plenerowych muzeów dzielnic z obowiązująca
zasadą „prosimy dotykać eksponatów”
 Stała iluminacja najważniejszego budynku w dzielnicy
 Zainstalowanie w głównym punkcie komunikacyjnym neonu z nazwą dzielnicy
 Instalowanie monitoringu światłowodowego lub wireless
 Utworzenie punktu rzeczy znalezionych i niepotrzebnych połączonego
z wypożyczalnią:

1)

sprzętu

ogrodowego;

2)

mechanicznego

sprzętu

domowego; 3) niektórych akcesoriów rekreacyjno-sportowych (np. zestawów
nordic walking); 4) potykaczy
IMPREZY (W KAŻDEJ DZIELNICY)
 Dzielnicowe festiwale smaków - jarmarki z potrawami z różnych części świata,
np. urządzane rotacyjnie w kolejnych jednostkach oświatowych
 Letnie wieczory filmowe dla mieszkańców
 Koncerty kolędowe

11. DUCHOWOŚĆ
 Teobus

-

wprowadzenie

z przedstawicielami

różnych

kursowania
religii,

po

którzy

Poznaniu

zachęcaliby

autobusika
przechodniów

do zainteresowania religią
 Wsparcie tworzenia przyparafialnych klubów mam
 7 grzechów głównych - sfinansowanie cyklu siedmiu rzeźb plenerowych
w siedmiu parkach Poznania
 Utworzenie w centrali Biblioteki Raczyńskich - „Pustelnia Cafe” - przestrzeni
z książkami

i

magazynami

teologicznymi,

dotyczącymi

różnych

religii
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oraz pracownią malowania ikon
 Kierowanie się w pełnieniu funkcji radnego wartościami chrześcijańskimi
oraz promowanie zaangażowania religijnego w przestrzeni publicznej
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II. PROGRAM WYBORCZY DZIELNICOWY
Poniżej przedstawiam mój program wyborczy odnośnie ośmiu dzielnic –
Kiekrza, Krzyżownik-Smochowic, Moraska i Radojewa, Naramowic, Piątkowa,
Podolan, Strzeszyna oraz Umultowa – które wchodzą w skład okręgu wyborczego
nr VI do Rady Miasta Poznania, z którego kandyduję.

1. KIEKRZ
KANALIZACJA
 Budowa kanalizacji sanitarnej we wszystkich ulicach
 Budowa kanalizacji deszczowej w wybranych ulicach
INFRASTRUKTURA DROGOWA
 Wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Kierskiej, Chojnickiej i Podjazdowej
 Poszerzenie chodnika wzdłuż ul. Podjazdowej przy numerach 10, 12, 14, 16
i 18 oraz ustawienie barierek na zakrętach
 Sukcesywne utwardzanie dróg
 Podłączenie sieci gazowej, w ulicach w których jej brakuje
 Zainstalowanie

oświetlenia

w

ul.

Podjazdowej,

dawnego

ośrodka

ul.

Chojnickiej

i ul. Nad Przeźmierką
BUDYNKI
 Zagospodarowanie

społeczne

Policji

w

Kiekrzu,

w szczególności wykorzystanie budynku hali sportowej na cele sportowo38 | S t r o n a
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kulturalne
 Rewitalizacja budynku starego dworca na stacji PKP Poznań - Kiekrz
 Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 28 na budynku B i budowa
przy schodach zatoczki Kiss&Ride
REKREACJA
 Rozbudowa

parku

edukacyjno-rekreacyjnego

nad

Jeziorem

Kierskim

przy ul. ks. E. Nawrota
 Stworzenie sadu miejskiego na południe od zbiegu ulic Podjazdowej
i Chojnickiej
 Budowa kompleksu lekkoatletyczno-rekreacyjnego przy ul. Wilków Morskich
 Stworzenie alei widokowej poprzez dokończenie remontu ul. Nad Jeziorem
 Postawienie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Psarskim
 Oczyszczenie i zagospodarowanie dla mieszkańców dwóch dzikich plaż
nad Jeziorem Kierskim (na południe od ul. Wilków Morskich i na północ
od ul. Nad Przeźmierką)
 Usytuowanie na Jeziorze Kierskim pływającej swobodnie siłowni zewnętrznej
 Oczyszczenie Jeziora Kierskiego
ROWERY
 Zaprojektowanie i udostępnienie mieszkańcom ringu pieszo-rowerowego
dookoła Jeziora Kierskiego
 Polepszenie fragmentu drogi rowerowej idącej przy torach kolejowych
od skrzyżowania ul. Nad Jeziorem z ul. Chojnicką aż do ul. Psarskie
 Budowa trasy pieszo-rowerowej przy Szosie Szamotulskiej
 Wybudowanie ścieżki rowerowej do centrum Miasta
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2. KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
INFRASTRUKTURA DROGOWA
 Przebudowa ryneczku na ul. Muszkowskiej
 Utwardzenie powierzchni dróg, w tym dokończenie budowy nawierzchni
na ulicy Sytkowskiej (od ul. Czarnkowskiej do ul. Lutyckiej)
 Budowa ul. Architektów
 Budowa ul. Elbląskiej na odcinku od ul. Gniewskiej do ul. Polanowskiej
 Budowa fragmentu ul. Polanowskiej
 Sukcesywne utwardzanie dróg
 Zbudowanie utwardzonego przejścia z ul. Margonińskiej do przystanku
autobusowego „Kołobrzeska n/ż”
 Zrobienie przejścia z chodnikiem z ul. Wejherowskiej do przystanku
„Leśnowolska”
 Stworzenie parkingu dla samochodów i rowerów przy stacji Poznań-Wola
 Rozbudowa oświetlenia
 Utworzenie kanalizacji w brakujących fragmentach ulic
 Budowa tunelu pod przejazdem kolejowym na Woli
 Ustawienie

ekranów

akustycznych

oddzielających:

1)

tory

kolejowe

od położonych na południe od nich obszarów mieszkalnych (fragment linii
kolejowej na wysokości od ul. Biskupińskiej do ul. Lutyckiej); 2) Tor Poznań
od Krzyżownik - Smochowic; 3) obydwie strony ul. J. H. Dąbrowskiego
od reszty Krzyżownik - Smochowic
KOMUNIKACJA
 Wprowadzenie linii autobusowej w rejon ul. Sianowskiej - ul. Chodzieskiej
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 Wprowadzenie kursów szynobusa w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
po torach PKP na trasie z Krzyżownik - Smochowic do centrum Poznania
 Budowa ścieżki rowerowej do centrum Poznania
 Wprowadzenie,
Smochowic,

nieinwazyjnych

rozwiązań

względem

ograniczających

mieszkańców

zewnętrzny

Krzyżownik-

ruch

tranzytowy

przez dzielnicę
BEZPIECZEŃSTWO
 Zainstalowanie monitoringu wizyjnego
 Wizyty mobilnego posterunku Policji
REKREACJA
 Stworzenie Parku Rekreacji Leśnej na terenie dawnej szkółki leśnej
na Krzyżownikach
 Oznakowanie tras dla biegaczy w Zachodnim Klinie Zieleni
 Udostępnienie

mieszkańcom

do

kąpieli

dwóch

oczek

wodnych

przy ul. Beskidzkiej oraz stworzenie infrastruktury saneczkowej na górce
między nimi
 Uporządkowanie zieleni i utworzenie terenu rekreacyjnego po wschodniej
stronie rzeczki Krzyżanki na południe od ul. J. H. Dąbrowskiego
 Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Przytocznej
 Wsparcie finansowe Smochy Festiwal
 Oczyszczenie Jeziora Kierskiego
 Umieszczenie pływającej siłowni zewnętrznej na Jeziorze Kierskim
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3. MORASKO I RADOJEWO
SPRAWY WSPÓLNE
 Poszerzenie i oświetlenie ul. Jaśkowiaka
 Sprzeciw względem budowy IV Ramy Komunikacyjnej na terenie Moraska
i Radojewo
 Budowa oświetlenia wzdłuż dróg
 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych
 Odkupienie oczyszczalni ścieków przez Miasto
 Budowa kanalizacji sanitarnej
 Intensyfikacja komunikacji autobusowej
 Uchwalenie

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego

dla terenów, gdzie ich brak
MORASKO
 Budowa

infrastruktury

drogowej

na

zamieszkałych

fragmentach

ulic:

1) budowa ul. Nad Różanym Potokiem; 2) budowa układu drogowego
ul. Hodowlanej / ul. Szklarniowej; 3) budowa chodnika na zamieszkałym
odcinku ul. B. Lewandowskiego; 4) budowa układu drogowego w okolicach
ul. Glinienko wraz z oświetleniem
 Budowa chodników i przejść dla pieszych przy zbiegu ul. Morasko,
ul. Meteorytowej i ul. Sióstr Misjonarek, w tym dokończenie budowy chodnika
wzdłuż ul. Morasko
 Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na południe od ul. Szklarniowej,
i zabezpieczenie terenu pod budowę, w przyszłości, zespołu rekreacyjno sportowego
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 Uporządkowanie roślinności przy ul. Huby Moraskie
 Przedłużenie 1 linii trasy PST na Morasko
 Stworzenie górskich tras rowerowych po południowo-wschodniej stronie
instalacji Aquanet S.A. na Górze Moraska
 Współpraca przy rewitalizacji domu parafialnego (pałacyku), w kierunku
miejsca dla wydarzeń kulturalnych i lokalnych potańcówek
 We

współpracy

z

UAM,

stworzenie

budynku

w

kształcie

wulkanu,

na Kampusie Morasko, będącym Parkiem Historii Ziemi
 Wprowadzenie corocznej organizacji „Dni Moraska” na Kampusie Morasko pikniku inaugurującego rok akademicki, i integrującego społeczność żaków
i mieszkańców Moraska, Radojewa, Umultowa i Piątkowa
RADOJEWO
 Budowa brakujących fragmentów chodnika na ul. Radojewo, w tym połączenie
chodnika na ul. Radojewo ze ścieżką rowerową w kierunku Biedruska
 Dokończenie budowy układu ul. Arnikowej
 Postawienie

sygnalizacji

świetlnej

przy

zbiegu

ul.

Naramowickiej

z ul. Lubczykową i ul. Łopianową
 Zrobienie zatoczek autobusowych i uzupełnienie wiat przystankowych
na przystankach na ul. Radojewo
 Stworzenie małego placu zabaw w okolicy pętli Radojewo
 Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy rogu ul. Lubczykowej
i ul. Radojewo, oraz odgrodzenie zielenią całego terenu od ul. Radojewo
 Rewitalizacja pałacu na ul. Podbiałowej - przekształcenie w regionalne
(wielkopolskie) centrum harcerstwa „Piastowska Lilijka”
 Poprowadzenie Wartostrady po zachodniej stronie Warty i utworzenie plaży
nad Wartą
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4. NARAMOWICE
KOMUNIKACJA
 Budowa tramwaju na Naramowice
 Budowa pasażerskiej stacji kolejowej „Naramowice” na szynowej ramie
Poznania
 Postawienie większej ilości wiat przystankowych
INFRASTRUKTURA DROGOWA
 Budowa ul. Nowej Naramowickiej
 Przebicie się od ul. Jasna Rola do ul. S. Stoińskiego pod laskiem Żurawiniec,
z niewielką wycinką drzew i stworzeniem przy drodze (od strony południowowschodniej) szpaleru dojrzałych nasadzeń kompensacyjnych
 Dokończenie budowy ulic Rubież i Bolka z odwodnieniem, oświetleniem
i chodnikami
 Przebudowa

pobocza

fragmentu

ul.

Naramowickiej

od

ul.

Rubież

do ul. Sielawy
 Budowa

chodników

wzdłuż

ul.

Naramowickiej

i

ulic

dochodzących,

w tym dokończenie budowy chodnika przy ul. Jasna Rola
 Budowa spowalniaczy na ulicach, które ze względu na zbyt szybki ruch tego
wymagają
 Budowa kanalizacji deszczowej (w tym studnie chłonne i urządzenia
oczyszczające ścieki deszczowe) w najbardziej newralgicznych fragmentach
ulic wraz z opcjonalną budową kolektora
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OŚWIATA
 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 (w tym dobudowa
skrzydła dydaktycznego i sali gimnastycznej)
 Rozbudowane o jeden oddział Przedszkola nr 16
 Wymiana i naprawa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół
budynku Przedszkola nr 16
 Wymiana i naprawa ogrodzenia w Przedszkolu nr 141
BEZPIECZEŃSTWO
 Zwiększenie ilości patroli Policji i Straży Miejskiej wewnątrz uliczek domków
jednorodzinnych
 Stawianie luster drogowych na skrzyżowaniach
REKREACJA
 Budowa placu zabaw na rogu ul. Sycylijskiej i ul. Sarmackiej
 Zwiększenie ilości urządzeń rekreacyjno-sportowo-zabawowych przy ul. Jasna
Rola
 Budowa boiska do koszykówki oraz do siatkówki na Wilczym Młynie
 Uzupełnienie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Wilczym Młynie
przy ul. Batalionów Chłopskich o kolejne urządzenia rekreacyjne
 Poprowadzenie Wartostrady po zachodniej stronie Warty i utworzenie plaży
nad Wartą
ROWERY
 Ustawienie stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego przy ul. Jasna Rola,
na rogu ul. Karpia i ul. Naramowickiej oraz na Wilczym Młynie
 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Umultowskiej (po jej wschodniej stronie),
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ul. S. Stoińskiego, ul. Łużyckiej i ul. Naramowickiej
ZIELEŃ
 Budowa parku we wschodniej części Naramowic
 Utworzenie alei Kwitnącej Wiśni (wiśnia ozdobna) wzdłuż ul. Łużyckiej na jej
środkowym odcinku po stronie os. W. Łokietka oraz ustawienie ławek
z oparciami i koszami na śmieci
 Odtworzenie flory torfowiska Rezerwatu Żurawiniec i ochrona Żurawińca
przed inwazyjną zabudową
OBIEKTY HISTORYCZNE
 Zagospodarowanie pod park Fortu V z utworzeniem małej architektury
i punktów gastronomicznych
 Utworzenie ścieżki rekreacyjno-historyczno-dydaktycznej między Fortem V
a Fortem IVa
 Budowa całorocznej mariny na starorzeczu rzeki Warty z zapleczem na Forcie
IVa
 Odtworzenie starego, zabytkowego młyna w okolicy Wilczego Młyna

5. PIĄTKOWO
INFRASTRUKTURA DROGOWA
 Remont i rozbudowa ul. Obornickiej
 Przebicie się z ul. K. Szymanowskiego do ul. T. Mateckiego w pobliże
ul. Obornickiej
 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Opieńskiego i ul. Umultowskiej
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 Przebudowa skrzyżowań ulic: F. Stróżyńskiego - bł. Marka z Aviano - Morasko
- T. Mateckiego
 Budowa

wjazdu

do

parkingu

po

północnej

stronie

bloku

nr

9

na os. S. Batorego
 Remont nawierzchni dróg i chodników w rejonie ulic T. Drobnika - T. Zana
 Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Kurpińskiego na os. B. Chrobrego
 Instalacja oświetlenia przy nowowybudowanym parkingu wzdłuż Kościoła
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
KOMUNIKACJA PUBLICZNA
 Remont przystanków Poznańskiego Szybkiego Tramwaju w tym przebudowa
obiektu nad przystankiem PST Szymanowskiego
 Modernizacja

przystanków

autobusowych

wzdłuż

ul.

Umultowskiej

i ul. Obornickiej
OŚWIATA
 Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną oraz placu zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 68
 Remont placów zabaw w Przedszkolu nr 182 i Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 6
 Remont chodnika w pobliżu Przedszkola nr 189 i nr 190
 Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 67
KULTURA
 Kontynuowanie

działań

w

kierunku

stworzenia

centrum

społeczno-

kulturalnego w niższej wieży telewizyjnej na Piątkowie z punktem widokowym,
stałą wystawą historyczną, biblioteką, siedzibą organizacji pozarządowych,
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przedszkolem)
 Stworzenie dyskoteki dla studentów i młodych, integrujących mieszkańców
Piątkowa i Winograd, położonej na północny wschód od krzyżowania się
ul. Lechickiej i ul. Księcia Mieszka I
 Dalsza rewitalizacja Fortu Va i udostępnianie go mieszkańcom
ZIELEŃ
 Zielony tunel PST - zaprojektowanie i obsadzenie interesującą wizualnie
zielenią korytarza PST od pętli Sobieskiego aż do wiaduktu za przystankiem
Słowiańska (i rozważenie zwieńczenia tunelu szklano-stalową fontanną
ze spadającą zielenią na środku skweru pętli PST na os. Sobieskiego)
 Stworzenie szpaleru drzew wzdłuż wschodniej strony ul. T. Szeligowskiego
i ul. Ks. Mieszka I
 Wybudowanie

skweru

(miniparku)

na

terenie

przy

przystanku

przy ul. H. Stróżyńskiego / ul. Wilanowskiej z ogrodzeniem i małą architekturą
 Dosadzenie zieleni w piątkowskich parkach i stworzenie w nich oczek
wodnych
REKREACJA
 Stworzenie parku z ciągiem pieszo-rowerowym między linią PST a ulicami
Ks. Mieszka I / T. Szeligowskiego
 Rozbudowa skateparku między os. S. Batorego a os. B. Śmiałego
 Budowa miasteczka ruchu drogowego w parku na os. B. Chrobrego
 Budowa

placu

fontannowego

dla

dzieci

na

północ

od

poczty

na os. J. III Sobieskiego

48 | S t r o n a
 791-902-101

 radny@boruczkowski.pl

 www.boruczkowski.pl

MICHAŁ BORUCZKOWSKI

POZNAŃ 1918 – 2018 – 2118
ROWERY
 Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. H. Stróżyńskiego, ul. K. Kurpińskiego,
ul. M. Jaroczyńskiego, ul. S. Wiechowicza, ul. Umultowskiej
 Stworzenie drogi pieszo-rowerowej na północy os. S. Batorego pod laskiem
 Postawienie stacji naprawy rowerów przy pływalni miejskiej "Atlantis"
na os. S. Batorego

6. PODOLANY
INFRASTRUKTURA DROGOWA
 Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym wzdłuż ul. Lutyckiej
 Budowa ronda na skrzyżowaniu Druskienicka/Jasielska/Zakopiańska
 Połączenie ul. Jasielskiej z ul. Obornicką i z ul. Lutycką
 Wybudowanie małych rond na rozwidleniu się ul. Jasielskiej w kierunkach
ul. Druskienickiej i ul. Strzeszyńskiej (południowy kraniec działki obr/ark 20/07
działka 10/21) i na skrzyżowaniu Strzeszyńska/Jasielska
 Przebudowa ul. Szczawnickiej w otoczeniu cmentarza wraz z parkingami,
chodnikami, ścieżką rowerową i urządzeniem zieleni
 Dokończenie utwardzenia ul. I. Kaczmarka
 Remont i rozbudowa ul. Obornickiej
 Stworzenie zatoczek autobusowych na ul. Strzeszyńskiej
 Budowa chodnika do przychodni lekarza rodzinnego na ul. Druskienickiej
oraz wzdłuż ul. Strzeszyńskiej od Galerii Podolany do Biedronki
 Poprowadzenie ścieżki rowerowej do centrum - wzdłuż ul. Druskienickiej,
ul. Szczawnickiej i ul. Podolańskiej
 Postawienie stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego przy ul. Strzeszyńskiej
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 Sukcesywne utwardzanie ulic, budowa oświetlenia oraz kanalizacji sanitarnej
na brakujących fragmentach
 Wprowadzenie, nieinwazyjnych względem mieszkańców Podolan, rozwiązań
ograniczających ruch tranzytowy z Suchego Lasu
KWESTIE SPOŁECZNE
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej - stworzenie
centrum kulturalnego na Podolanach z aulą, odbudowaną filią Biblioteki
Raczyńskich, wygospodarowaniem salki dla seniorów oraz stworzeniem
siedziby dla samorządowej rady osiedla
 Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu
Strzeszyńska/Lutycka/Szczawnicka/Druskienicka
 Sprzeciw względem budowy fabryki chemikaliów na Podolanach
 Zadaszenie urządzeń street work-out mieszczących się przy ul. Druskienickiej
 Wprowadzenie przyjęć pediatry w przychodni na ul. Druskienickiej 17
TORY PKP
 Wprowadzenie kursów szynobusa w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
po torach PKP na trasie z Podolan do centrum Poznania i wybudowanie stacji
kolejowych „Poznań - Podolany” i „Poznań - Druskienicka”
 Budowa dwóch bezkolizyjnych przejść pieszo-rowerowych przez tory w rejonie
węzła ul. Druskienicka oraz na przedłużeniu ul. Rabczańskiej
 Wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu kolejowego na torach kolejowych
między Podolanami a Strzeszynem
ZIELEŃ
 Urządzenie zieleni w pasach drogowych ul. Strzeszyńskiej, ul. Jasielskiej
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i ul. Druskienickiej
 Objęcie zdrowych drzew przy ul. J. Omańkowskiej i ul. Ciechocińskiej
statusem pomników przyrody
 Utworzenie

parku

albo

skweru

zieleni

na

północny-wschód

od ul. H. Rzepeckiej

7. STRZESZYN
INFRASTRUKTURA DROGOWA
 Budowa

wiaduktów

nad

przejazdem

kolejowym

wzdłuż

ul.

Lutyckiej

oraz wzdłuż ul. Golęcińskiej
 Kontynuacja budowy ul. Literackiej aż do ul. Biskupińskiej
 Dokończenie ronda przy zbiegu ulic M. Wańkowicza i A. Fieldorfa
 Budowa 5 rond na skrzyżowaniach: 1) ul. Biskupińska i ul. Koszalińska;
2) ul. Koszalińska i ul. Żołnierzy Wyklętych; 3) ul. Lutyckiej i ul. Żołnierzy
Wyklętych; 4) ul. Literackiej i ul. Koszalińskiej; 5) ul. A. Fieldorfa
i ul. Koszalińskiej
 Budowa

ścieżki

rowerowej

wzdłuż

ul.

Koszalińskiej

na

fragmencie

od ul. Biskupińskiej do ul. Krajeneckiej oraz wzdłuż ul. Koszalińskiej
i ul. Golęcińskiej na fragmencie od ul. Literackiej w kierunku przejazdu
kolejowego na Golęcinie
 Położenie chodnika dookoła Szkoły Podstawowej nr 1 na ul. Hezjoda
 Ustawienie migających świateł uprzedzających przejścia dla pieszych
wzdłuż ul. Biskupińskiej
 Instalacja oświetlenia na całej długości ul. Lutyckiej
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STARY STRZESZYN
 Rozbudowa Przedszkola nr 121 o dodatkowe 3 oddziały
 Zwiększenie ilości połączeń komunikacyjnych ze Starym Strzeszynem
 Przeznaczenie

nieruchomości

na

Starym

Strzeszynie

pod

budowę

supermarketu
TORY PKP
 Wprowadzenie kursów szynobusa w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
po torach PKP na trasie ze Strzeszyna do centrum Poznania
 Wybudowanie przystanków kolejowych „Poznań - Podolany” i „Poznań Druskienicka”
 Budowa

dwóch

bezkolizyjnych

przejść

pieszo-rowerowych

przez

tory

na przedłużeniu ul. Wergiliusza oraz w rejonie węzła ul. Druskienicka
 Wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu kolejowego na torach kolejowych
między Strzeszynem a Podolanami
JEZIORO STRZESZYŃSKIE
 Powiększenie obszaru plaż (dojścia do wody) nad Jeziorem Strzeszyńskim
 „Widzimy się nad Strzeszynkiem!” - zainstalowanie oświetlenia ścieżki dookoła
Jeziora Strzeszyńskiego
 Umieszczenie pływającej siłowni zewnętrznej na Jeziorze Strzeszyńskim
 Instalacja mini oczyszczalni wody na Rowie Złotnickim
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8. UMULTOWO
INFRASTRUKTURA DROGOWA
 Utwardzenie ul. Umultowskiej na fragmencie od ul. B. Krygowskiego
do ul. Ślazowej (szkoły) połączone z objęciem ul. Umultowskiej strefą
uspokojonego ruchu
 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. B. Krygowskiego i ul. Umultowskiej
 Bezpieczne drogi do szkoły: dokończenie budowy chodnika i oświetlenia
na ul. Widłakowej oraz budowa oświetlenia na ul. Zagajnikowej i ul. Ślazowej
 Budowa ul. Nowozagajnikowej od skrzyżowania ul. Zagajnikowej z ul. Ślazową
do ul. Widłakowej
 Instalacja świateł na skrzyżowaniu ul. Dzięgielowej i ul. Naramowickiej
 Budowa kanalizacji deszczowej w miejscach najbardziej newralgicznych,
w tym

dostosowanie

zapisów

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego
KOMUNIKACJA
 Zmiana przebiegu linii autobusowych, tak by autobus dojechał do kościoła
i szkoły
 Uzupełnienie na ul. Naramowickiej przystanków autobusowych o zatoczki
i wiaty
REKREACJA
 Budowa kładki pieszo-rowerowej na wysokości Leśniczówki na ul. Bożywoja
 Budowa boiska typu Orlik przy rogu ul. Miętowej i ul. Nadwarciańskiej
 Doposażenie w urządzenia zabawowe terenu osiedla Różany Potok
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(na południowy zachód od ul. J. Maciejewskiego)
 Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowo-zabawowego przy ul. Łagodnej
(wraz z wymianą oświetlenia) i placu zabaw przy ul. Kopcowej
 Doposażenie placu zabaw przy Leśniczówce oraz postawienie w tamtym
miejscu urządzeń siłowni zewnętrznej
 Poprowadzenie Wartostrady po zachodniej stronie Warty i utworzenie plaży
nad Wartą
 Regularne oczyszczanie i ochrona Stawów Umultowskich
OBIEKTY
 Stworzenie sali widowiskowej (dla mieszkańców Umultowa oraz okolicznych
dzielnic) wraz z mini amfiteatrem na ul. Bożydara
 Wsparcie remontu schroniska dla bezdomnych
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III.

ŹRÓDŁA

FINANSOWANIA

PROGRAMU

WYBORCZEGO
Poniżej przedstawiam źródła finansowania zamierzeń przedstawianych
przeze mnie w moim programie wyborczym.

1. MIASTO POZNAŃ
PODATKI
► Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
► Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
► Wpływy z podatku od nieruchomości
► Wpływy z podatku rolnego
► Wpływy z podatku od środków transportowych
► Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego
w formie karty podatkowej
► Wpływy z podatku od spadków i darowizn
► Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
OPŁATY
► Wpływy z opłaty skarbowej
► Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
► Wpływy z opłaty komunikacyjnej
► Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
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► Wpływy z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów
► Wpływy z opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych
► Wpływy z opłat adiacenckich i planistycznych
► Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
► Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
► Wpływy z opłat za koncesje i licencje
► Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
► Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
► Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
► Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
► Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych
z tytułu postępowania sądowego
► Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień
► Wpływy z innych opłat
INNE
► Wpływy

z

tytułu

przekształcenia

prawa

użytkowania

wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
► Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

2. INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
► Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
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na podstawie

porozumień

(umów)

między

jednostkami

samorządu

terytorialnego
► Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie

porozumień

(umów)

między

jednostkami

samorządu

terytorialnego

3. RZECZPOSPOLITA POLSKA
► Subwencje ogólne z budżetu państwa
► Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
► Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych

4. INNE POLSKIE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
► Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych

5. ZAGRANICA
► Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej

57 | S t r o n a
 791-902-101

 radny@boruczkowski.pl

 www.boruczkowski.pl

MICHAŁ BORUCZKOWSKI

POZNAŃ 1918 – 2018 – 2118
6. PRZEDSIĘBIORCY
► Środki uzyskane od przedsiębiorców w ramach partnerstwa publicznoprywatnego
► Środki uzyskane od przedsiębiorców przekazane na zasadzie sponsoringu

7. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
► Środki organizacji pozarządowych (w tym wkład własny, środki rzeczowe,
produkty czy praca wolontariuszy), w tym fundacji, stowarzyszeń, klubów
i innych działających na rzecz rozwoju Miasta

8. OSOBY FIZYCZNE
► Środki pochodzące od osób prywatnych, występujących w charakterze
darczyńców czy mecenasów kultury
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