PROPOZYCJE POSZCZEGÓLNYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH, DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI SŁUPSKA

PYTANIA

KW Platforma.Nowoczesna
Koalicja Obywatelska
Najważniejsze inwestycje dotyczą
rozwiązań komunikacyjnych. To między innymi budowa nowego mostu na
Słupi, który poprawi komunikację
między osiedlem akademickim z centrum miasta.

Proszę wskazać
najważniejsze
inwestycje, o które będą
Państwo
zabiegać/realizować
w trakcie najbliższej
kadencji.

Walczyć musimy o kolejny etap ringu.
Przed nami szereg działam poprawiających jakość życia mieszkańców remonty ulic, chodniki, miejsca parkingowe.
Potrzebujemy także nowych miejsc w
żłobkach i przedszkolach.

KW Wyborców Krystyny
Danileckiej-Wojewódzkiej i
Roberta Biedronia

KW Zjednoczona Prawica
dla Słupska

Program mieszkaniowy: Wybudujemy
200 nowych mieszkań i wyremontujemy
kolejnych 500. Naszym celem jest
likwidacja kolejki oczekujących na lokal
od miasta. Zamienimy 50-letnie baraki na
ul. Leśnej na wyremontowane mieszkania
komunalne.

Najważniejszymi inwestycjami jest
poprawa ulic i tam, gdzie jest to w
gestii miasta, inwestycja w nowe.
Zamierzamy również inwestować w
budownictwo komunalne.

Słupia
i
stawki
miejskie
dla
mieszkańców: Rewitalizacja bulwarów
nad Słupią pozwoli na budowę
wypożyczalni kajaków i rowerów
wodnych. Podobne działania podejmiemy
na terenie odnowionych stawków
miejskich.

Słupskie Ogrody Społeczne: Powstanie
Ponadto mieszkańcy z listy oczekują- sieć nowych placów zabaw, ogrodów
cych na mieszkania komunalne to społecznych i siłowni na świeżym
wyzwanie, któremu musimy sprostać powietrzu. Każdy mieszkaniec będzie
więc mieszkania komunalne i miesz- miał taki ogród maks. 12 minut spacerem
kania komunalne z dojściem do wła- od swojego domu.
sności.
Proszę wskazać
najważniejsze
propozycje dotyczące
rozwiązań z obszaru
kultury.

Słupsk ma bogaty dorobek kulturalny.
Imprezy kulturalne wpisały się w
kalendarz wydarzeń o znaczeniu
regionalnym i kulturalnym dlatego nie
można tego zmarnować.

Miejski program ochrony zabytków:
Utworzymy radę ds. ochrony zabytków, w
skład której będą wchodzić ekspertki i
eksperci oraz mieszkańcy. Będziemy
restaurować budynki tego wymagające

Z pilniejszych potrzeb w dziedzinie
kultury to jest zabieganie o osobne
miejsce dla Słupskiej Filharmonii,
którą mamy na wysokim poziomie i
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oraz czuwać nad dobrym stanem jest jedną z wizytówek miasta.
Dodatkowego wsparcia wymagają pozostałych.
inicjatywy mieszkańców prowadzące
Aktywny Teatr: Zbudujemy nowy
do
organizacji
czasu
wolnego
budynek Teatru Nowego. Będziemy
seniorów. Promować będę PKIW, w
przeprowadzać dodatkowe zajęcia dla
tym budowę amfiteatru jako miejsce
uczniów z wiedzy o kulturze i
masowych
imprez
mieszkańców
umiejętności
aktorskich.
naszego miasta.
Przeprowadzimy
rewitalizację
filharmonii w Słupsku.
Słupsk zawsze pod ręką: Rozszerzymy
funkcje aplikacji Słupsk Mobile. Za jej
pośrednictwem
będzie
można
otrzymywać
informacje
o
najważniejszych wydarzeniach w mieście
i ofertach dla mieszkańców.
Sport powszechny i masowy jest
moim priorytetem. Wspierać będę
stowarzyszenia i kluby sportowe
organizujące zajęcia sportowe dla
dzieci i młodzieży.
Proszę wskazać
najważniejsze
propozycje dotyczące
rozwiązań z obszaru
sportu.

Centrum
Sportowe
Szczecińska:
Kolejnym, obok akwaparku „Trzy Fale”
(otwarcie w 2019 r.) miejsce aktywności
dla słupszczan będzie centrum sportowe
Szczecińska. Przebudujemy chodniki i
drogi dojazdowe, dodamy zieleń i elementy
Proponuję
dodatkowe
zajęcia
małej architektury.
sportowe w szkołach. Budowa
i
infrastruktura
boisk
wielofunkcyjnych boisk przy szkołach, Obsługa
placów zabaw dla dzieci w parkach i osiedlowych: Do 2022 roku dokończymy
na skwerach to zadania do wykonania remont i rozbudowę wszystkich boisk
szkolnych na terenie miasta, wraz z
w najbliższym czasie.
infrastrukturą do lekkoatletyki. Itd.
Ponadto
proponuję
wsparcie Słupskie
talenty
sportowe:
dodatkowym finansowaniem piłki Wprowadzimy miejski program wsparcia
koszykowej, ręcznej i nożnej ale na młodych talentów – specjalny fundusz
ściśle określonych zasadach.
prezydialny prezydentki miasta ze

Będziemy wspierać wszelkie dziedziny
sportu, w których uczestniczą dzieci,
trzeba walczyć z otyłością i brakiem
zainteresowań.
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stypendiami min. 1500 zł miesięcznie
(ogólna pula 200 tys. zł).
Polityka społeczna nakierowana na
poprawę jakości życia mieszkańców,
promowanie
rozwiązań
nakierowanych
na
budowanie
rozpoznawalnej marki Słupska to
zadanie tej kadencji.

Proszę wskazać
najważniejsze
propozycje dotyczące
rozwiązań z obszaru
pomocy społecznej.

Proszę wskazać
najważniejsze
propozycje dotyczące
rozwiązań z obszaru
transportu.

Opieka zdrowotna dla seniorów:
Stworzymy poradnię geriatryczną z min.
3 specjalistami z zakresu chorób wieku
starszego. Podejmiemy działania ws.
stworzenia oddziału geriatrii w słupskim
szpitalu. Będziemy rozszerzać program
teleopieki na kolejną grupę 300-500
Wspierać
będę
organizacje
seniorów.
pozarządowe, które pomogą miastu w
realizacji jego statutowych zadań - Słupsk liderem w dostępie do żłobków
opieka nad dziećmi, opieka nad Utworzymy 200 nowych miejsc w
osobami z niepełnosprawnościami, żłobkach. Żłobki będą otwarte do 18:00.
wspieranie osób niesamodzielnych.
Będziemy sukcesywnie zmniejszać opłaty
Bardzo ważne jest powstrzymanie
sprzedaży lokali użytkowych. To one
mogą stać się zaczątkiem promowania
ekonomii społecznej. Ponadto budowa
mieszkań komunalnych i zasiedlanie
ich z listy oczekujących.
Promować będę jak najszybsze
stworzenie karty mieszkańca i ulg z
tytułu jej posiadania.
Słupsk
stoi
przed
potrzebą
uporządkowania
ciągów
komunikacyjnych, zmianą organizacji
ruchu na ul. Zamkowej, Deotymy,
Wojska
Polskiego,
Sierpinka
i
Kaszubskiej. Potrzebujemy nowego kolejnego etapu ringu i mostu na rzece.

Sprawdzimy, jaka pomoc była
realizowana do tej pory przez miasto i
czy była skuteczna i faktycznie
spełniająca potrzeby podopiecznych.

za żłobki.
Centrum
wsparcia
dla
rodzin:
Powstanie poradnia psychologiczna oraz
mieszkanie terapeutyczno-szkoleniowe,
gdzie pod okiem specjalistów osoby
potrzebujące będą przystosowywać się
do samodzielności.

Nowy tabor MZK: Zakupimy 40 nowych
autobusów dla MZK, w tym przynajmniej
20 hybrydowych. Do końca kadencji
wszystkie autobusy zostaną wymienione
na nowe.

Zapoznamy się z kondycją MZK oraz
faktem wycofania go z linii
podmiejskich,
które
wcześniej
obsługiwał, na rzecz prywatnej firmy.
To samo tyczy się transportu dzieci na
lekcje pływania - z tej usługi też
Bezpłatne przejazdy dla uczniów: wycofany jest MZK.
Uczniowie szkół podstawowych i szkół
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Wspierać
będę
także
remonty
osiedlowych ulic i budowę miejsc
postojowych.
Promować
będę
wygodną,
tanią
lub
bezpłatną
komunikację zbiorową aby zmniejszyć
ilość korków i zanieczyszczeń.

ponadpodstawowych do ukończenia 21.
roku życia będą mogli podróżować
bezpłatnie komunikacją miejską.

Program rowerowy: Rozbudujemy sieć
ścieżek rowerowych. Z każdej części
miasta będzie można dojechać do centrum
na rowerze w 15 minut. Otworzymy 14
Podejmę próbę weryfikacji ilości ulic
stacji rowerów miejskich. Będzie można
objętych Strefą parkowania. Drogi
wypożyczać rowery tradycyjne, tandemy,
rowerowe
winny
być
dobrze
rowery cargo dla rodziców z dziećmi oraz
utrzymane, a ich sieć optymalna.. Choć
przystosowane do potrzeb seniorów.
jest ich coraz więcej, nie tworzą
spójnej mapy.
Proponuje promocje programów
Detektory tlenku węgla i gazu: Monitorowanie szkodliwych substancji
mających na celu modernizację
Wprowadzimy
pilotażowy
program przemysłowych z miejsc takich jak
systemów
grzewczych
poprzez
instalacji bezpłatnych detektorów tlenku np.: lakiernie, miejskie kotłownie itd.
likwidację kotłów opalania węglem lub
węgla i gazu w domach i mieszkaniach.
koksem i zastąpienie ich kotami
Będziemy
dalej
rozwijać
sieć
opalanymi gazem lub olejem.
ciepłowniczą.
Proszę wskazać
najważniejsze
propozycje dotyczące
rozwiązań z obszaru
ekologii.

Energooszczędnie
oświetlenie
w
każdym domu: Wymienimy oświetlenie
uliczne i w budynkach miejskich na
energooszczędne. Stworzymy program
bezpłatnej wymiany żarówek przez
Zachęcać będę do korzystania z mieszkańców (przynosisz starą żarówkę,
uprzywilejowanego
transportu dostajesz nową, energooszczędną).
zbiorowego.
Doprowadzę
do Najnowsze technologie dla czystej
optymalizacji
ceny
za
śmieci wody: Słupska kranówka jest dobra i
segregowanych
zdatna do picia. Staramy się, żeby ten stan
Wspierać
będę
wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii oraz
podłączanie budynków do miejskiej
sieci ciepłowniczej.

utrzymywać i poprawiać jakość wody. Na
poprawę jakości wody przeznaczymy do
2021 roku 10 mln zł.
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Proszę wskazać
najważniejsze
propozycje dotyczące
rozwiązań z obszaru
edukacji.

Proszę wymienić
najważniejsze pomysły
Państwa komitetu na
rozwój współpracy
z biznesem.

Szkoły czekają na poprawę bazy
dydaktycznej, remonty szatni i toalet.
Niezbędne są szafki uczniowski i
dobrze
wyposażone
pracownie
specjalistyczne. Chce, aby szkoły były
miejscem przyjaznym i bezpiecznym
dla każdego ucznia.

Program remontów i doposażenia
szkół: Razem z remontami będziemy
tworzyć nowoczesne sale dydaktyczne,
profesjonalne laboratoria (mini-Centra
Nauki Kopernik) w każdej szkole
podstawowej. Rozwiniemy edukację
informatyczną i zajęcia z robotyki.

Wspierać
będę
programy
profilaktyczne
i
zapobiegające
chorobom cywilizacyjnym. Proponuję
organizację większej liczby zajęć
dodatkowych
z
przejrzystym
przelicznikiem uzależnionym od liczby
uczniów w szkole.

Uczeń gotowy do wejścia na rynek
pracy: W szkołach o profilu zawodowym
otworzymy klasy o profilach: opakowania
plastikowe, nowe technologie, recykling,
energia
odnawialna.
Zorganizujemy
warsztaty
dla
uczniów
z
praw
pracowniczych i prowadzenia własnego
biznesu.

Proponuję zatrudnić psychologów i
logopedów w większym wymiarze a
przede wszystkim.... zadbam o to, aby
każdy uczeń 1 września 2019 roku
znalazł miejsce w szkole na miarę
swoich potrzeb i możliwości.
Wynajem lokali użytkowych po
preferencyjnych cenach w celu
organizacji
przedsięwzięć
kulturotwórczych, dodatkowe ulgi i
start - apy.

Postawienie na szkolnictwo zawodowe
z
współpracą
z
miejscowym
przemysłem, który zna braki i potrzeby
kadrowe -ograniczenie z nauki ogólną
na masową skalę.

Współpraca z Akademią Pomorską: W
szkołach ponadpodstawych otworzymy
klasy akademickie pod patronatem APSL.
Uczniowie będą mieć kontakt ze
specjalistami.

Centrum
Start-upów:
przestrzeń
coworkingowa i networkingowa dla
młodych przedsiębiorców i nowych firm,
ze wsparciem przedstawicieli urzędu,
lokalnych firm i ngo. Będzie można tam
zlokalizować siedzibę swojej firmy oraz
Ponadto proponuję poszerzenie granic
uzyskać pomoc merytoryczną.
a przez to uzyskanie atrakcyjnych
społecznych
doradców
terenów, które można przeznaczyć Zespół
biznesowych
Prezydentki:
Zespół
pod inwestycje.
składający
się
ze
słupskich
będzie
planował
Będziemy wnioskować o zmianę przedsiębiorców

Chcemy obniżyć stawki za metr
kwadratowy dla przedsiębiorców - do
stawki minimalnej, jaką przewidziało
ministerstwo w ustawie.
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uchwały dot. zajęcia pasa drogowego
zwalniającą organizacje pozarządowe
z takiego obowiązku w sytuacji
organizacji przedsięwzięć na zlecenie
miasta.

Proszę wymienić
najważniejsze pomysły
Państwa komitetu na
rozwój współpracy
z organizacjami
pozarządowymi.

przyciąganie nowych inwestorów i
projektował politykę wsparcia biznesu.
Miejski program tworzenia klastrów:
Będziemy
wspierać
klastry
(sieci
przedsiębiorców) w zakresie wspólnych
szkoleń
kadry
managerskiej
i
pracowników.

Będę wzmacniać funkcjonowanie
Zwiększenie wsparcia: Rozwój oferty
organizacji pozarządowych.
dla Organizacji w Słupskim Centrum
Organizacji Pozarządowych, coroczne
Chcę
współpracę
poprzeć
zwiększanie środków na zadania zlecane
przekazaniem kolejnych zadań organizacjom.
opieka nad dziećmi do lat 3., opieka
ekonomii
społecznej
i
nad
osobami
z Rozwój
solidarnej:
Stworzenie
sieci
miejsc
niepełnosprawnościami, organizacja
sportu i wypoczynku mieszkańców, najbliższej integracji i aktywności
(MNIAM),
powołanie
organizacja opieki nad osobami 75+, mieszkańców
animatorów lokalnych, dzięki czemu
ekonomia spoleczna
będzie rozkwitała integracja sąsiedzka
(dofinansowania do wspólnego grilla,
zagospodarowania ogródka itp.).

Będziemy
wspierać
wszelkie
organizacje,
które
rzeczywiście
wnoszą coś pozytywnego dla miasta i
mieszkańców.

Podniesienie rangi organizacji: Co roku
będą
wyróżniane
najważniejsze
inicjatywy
pozarządowe
(nagroda
przyznawana przez Prezydenta). Miasto
będzie organizowało kampanie społeczne
promujące słupskie organizacje.
Proszę wymienić
najważniejsze pomysły
Państwa komitetu na
rozwój współpracy
z sąsiadującymi ze

Przewiduję współpracę w zakresie
budowy
infrastruktury
(drogi,
chodniki, ścieżki rowerowe, woda i
ścieki, śmieci) , rozwiązywania
problemów
komunikacyjnych
i

Walka o lepsze skomunikowanie
Słupska z Trójmiastem: Jeszcze w 2018
rozpoczniemy prace nad utworzeniem
koalicji
na
rzecz
szybkiego
i
nowoczesnego połączenia Słupska z

Trzeba nawiązać współpracę z
sąsiadującymi ze Słupskiem gminami,
by wspólnie rozwiązywać z miastem
problemy, a nie tylko czerpać korzyści
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Słupskiem gminami.

kulturalne - oświatowych na ściśle Trójmiastem
określonych,
wspólnie połączeniem
wypracowanych warunkach
lotniskiem.

oraz
bezpośrednim z jego bliskości.
kolejowym Słupska z

Województwo
środkowopomorskie:
Podejmiemy
dyskusję
z
naszymi
partnerami samorządowymi i władzami
centralnymi
na
temat
powstania
województwa środkowopomorskiego.
Poszerzenie granic administracyjnych
Słupska: Rozpoczniemy merytoryczna
rozmowę z naszymi sąsiadami, by
określić jak najlepsze rozwiązanie
zarówno dla słupszczan jak i osób, które
korzystają z infrastruktury słupskiej.
Czy są Państwo za
wdrażaniem i rozwojem
programu in vitro dla
słupskich par
finansowanego ze
środków samorządu?
Prosimy o uzasadnienie
odpowiedzi.

Czy w słupskich
szkołach powinna
zostać wprowadzona
edukacja seksualna
i/lub równościowa?

Jestem za realizowaniem projektu
wsparcia
leczenia
niepłodności
metodą in vitro. To szansa by
mieszkańcy Słupska i podatnicy tego
miasta
mogli
skorzystać
z
dofinansowania
kosztownych
procedur.

Tak, jestem współautorem projektu
uchwały popierających prowadzenie
edukacji seksualnej w słupskich
szkołach.

Zdecydowanie
tak.
Jesteśmy To nie jest w gestii rady miejskiej, a
pomysłodawcami tej inicjatywy. Słupskie ministerstwa.
pary zasługują na działający i sprawny
program
wsparcia
w
leczeniu
bezpłodności. Rozszerzymy program in
vitro, żeby mogli z niego korzystać
wszyscy mieszkańcy. Przeznaczymy 1,2
mln zł na gotowość do finansowania
programu dla 50 par rocznie.
Tak. Powinniśmy wychowywać świadomą
i mądrą młodzież, która potrafi
dokonywać wyborów na podstawie
rzetelnej wiedzy, a tylko tego co sama
znajdzie
w
internecie.
Problem
niedoinformowania może prowadzić do
wielu niechcianych sytuacji takich
przemoc,
dyskryminacja
czy
niezrozumienie.
Zarówno
edukacja

W szkołach powinna być nauka z
udzielania pierwszej pomocy, zasad
ruchu i uczestnictwa w nim oraz
więcej lekcji nauki pływania, tak by
każde dziecko kończąc szkołę miało
pływanie opanowane.
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Czy są Państwo za
poszerzeniem granic
Słupska? Prosimy o
uzasadnienie
odpowiedzi.

seksualna jak i równościowa jest młodym
ludziom niezwykle potrzebna.
Jestem na zgodnym połączeniem Tak. Zdajemy sobie sprawę z ciężaru tego
gmin. Tylko wtedy mamy możliwość tematu, ale należy otwarcie rozmawiać o
uzyskania dodatkowych środków tym, że wiele osób, które mieszkają „za
rządowych na realizację wielu miedzą”
całkowicie
korzysta
z
przedsięwzięć poprawiających jakość infrastruktury miasta (pracują tu, posyłają
życia
mieszkańców
Słupska
i do szkoły dzieci, korzystają z ulic,
powstrzymanie migracji.
chodników itd.). Dodatkowo miasta
bardzo cierpi na brak terenów co hamuje
różnego rodzaju inwestycje, choćby takie
jak budowa mieszkań. Z cała pewnością
należy rozpocząć proces rozmów
zarówno z władzami jak i mieszkańcami
gmin ościennych na ten temat.

Miasto już jest zagospodarowane
praktycznie wszędzie - jedyną szansą
na dalsze rozwinięcie mieszkaniowe i
przemysłowe jest jego poszerzenie
administracyjne.
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