Kosińska Monika program wyborczy
Jesteśmy gotowi zarządzać, a nie rządzić, służyć potrzebom ludzi i gospodarki miejskiej, tak aby
utworzyć z Konina nowoczesne, przyjazne dla wszystkich mieszkańców i środowiska naturalnego,
dynamicznie rozwijające się a zarazem nowoczesne polskie miasto.
Główne tezy programu KW KKS
Sprawimy, że Konin będzie miastem przyjaznym, a zarazem nowoczesnym, w którym rozwija się
gospodarka, a edukacja jest na wysokim poziomie; miastem, które swój rozwój opiera na
najnowszych i innowacyjnych technologiach oraz inwestycjach w infrastrukturę, miastem mającym
swój klimat oraz ład architektoniczny, które jest wzorem bezpieczeństwa oraz sprawnego
zarządzania;
Uczynimy Konin miastem sporych możliwości dla ludzi młodych jak i seniorów, posiadającym
edukację na najwyższym poziomie, dającym szansę ciekawej pracy, uczciwego zarobku i godziwego
zamieszkania, miastem oferującym kulturę na odpowiednim poziomie oraz aktywności sportowej i
rekreacyjnej dla wszystkich mieszkańców;
Ograniczymy emigrację młodych koninian do dużych miast za pracą, po studiach pozostających w
tych aglomeracjach twierdząc, że w Koninie nie ma przyszłości, bo tu nie ma pracy, brak kultury na
wysokim poziomie, nie czuć klimatu rozwoju i nowoczesności.
Skończymy z twierdzeniem, że Konin jest mało atrakcyjny i nie ma tu perspektywy dla młodych.
Osiągniemy to przez przyciąganie inwestorów i tworzenie nowych miejsc pracy, polepszenie
infrastruktury, a także rozwój mieszkalnictwa społecznego.
Dołożymy starań, aby mieszkańcy Konina czuli się bezpiecznie, ponieważ poprzez rozsądne inwestycje
w infrastrukturę, współpracę z gminami ościennymi posiadającymi potencjalne tereny inwestycyjne,
przyciągniemy inwestorów, a to konsekwencji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy.
Dokonamy, że Konin będzie miastem obywatelskim, w którym władza uwzględnia opinię
mieszkańców, organizacje społeczne i samorządy osiedlowe realnie współgospodarzą;
Uczynimy Konin miastem bezpiecznym, tak w zakresie porządku prawnego, jak i warunków
socjalnych, miastem o godziwym poziomie życia, dbającym szczególnie o mieszkańców nie mogących
sobie poradzić z kłopotami życiowymi, wspierającym najsłabszych i poszkodowanych przez los, a
także rozwijającym się w harmonii z przyrodą;
Spowodujemy, że Konin stanie się miastem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, w którym
usuniemy wszelkie bariery architektoniczne, społeczne, gdzie wszyscy będą czuć się potrzebni.
Uczynimy Konin miastem godnej starości, który przystosuje swoje struktury do zmian
demograficznych i da szansę aktywnego życia seniorom, zapewniając odpowiednią opiekę samotnym
i chorym.
Realizacja naszego programu wyprowadzi Konin z gospodarczej niemocy, rozwiąże problemy braku
inwestorów strategicznych tworzących miejsca pracy oraz otworzy perspektywy lepszego życia dla
wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla wybranej grupy ludzi.

Program dla Konina KW KKS
Urząd Miasta
stworzymy nowoczesne miasto informacyjne poprzez budowę infrastruktury informatycznej,
powołamy E-Urząd (elektroniczna obsługa mieszkańców miasta);
uruchomimy bezpłatny dostęp do Internetu dla mieszkańców miasta;
zwiększymy przejrzystość działań władz miasta, poszerzymy dostęp do informacji publicznej;
usprawnimy pracę urzędu miasta, skrócimy terminy oczekiwania na decyzje;
będziemy wspierać stowarzyszenia, organizacje i fundacje społeczne, jako naturalnych partnerów
władzy samorządowej;
przywrócimy Rady Osiedlowe, miejsce do którego mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje problemy.

Rozwój gospodarczy miasta
uczynimy Konin centrum logistycznym, wykorzystując centralne położenie miasta w Polsce,
infrastrukturę kolejową, autostradę A2, drogę krajową E25; a także niezagospodarowane tereny
kolejowe po parowozowni na Chorzniu;
przyciągniemy inwestorów wysokich technologii (ang. High-Tech Industry), stawiamy na innowacyjne
technologie, ponieważ mamy wykształconą kadrę inżynieryjną, a zarazem podejmiemy współpracę z
lokalnymi szkołami jak i uczelniami w celu uruchomienia kierunków zgodnie zapotrzebowaniem
rynku pracy;
będziemy współpracować z sektorem energetyczno-paliwowym nad dalszym rozwojem i
utrzymaniem miejsc pracy, ponieważ energetyka to przyszłość;
stworzymy warunki dla zwiększenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorczości w Koninie;
usprawnimy procedury administracyjne związane z inwestowaniem, wszystkie podmioty gospodarcze
będą wreszcie na równi traktowane, a nie tylko z odpowiedniej opcji politycznej;
pozyskamy nowe tereny inwestycyjne, które zostaną uzbrojone i przygotowane dla potencjalnych
inwestorów;
opracujemy system ulg dla inwestorów wprowadzających nowoczesne technologie i dających nowe
miejsca pracy;
wesprzemy małą przedsiębiorczość poprzez rozwój funduszy poręczeń kredytowych dla małych i
średnich firm;
podejmiemy działania w zakresie promocji gospodarczej miasta wśród inwestorów w Polsce jaki i
zagranicami kraju;

położymy duży nacisk na aktywizację zawodową młodych ludzi jak i tych pozostających bez pracy,
będziemy kształtować wśród mieszkańców umiejętności kreatywnego i przedsiębiorczego myślenia;
zrobimy wszystko, co możliwe w obronie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach jak i
zakładach użyteczności publicznej (Kopalnia, Elektrownia, PWSZ, Szpital);
podejmiemy współpracę z gminami ościennymi, które posiadają potencjalne tereny inwestycyjne,
wesprzemy ich wszelkimi dostępnymi instrumentami jakie posiada miasto w celu budowy miejsc
pracy dla ludności tych miejscowości jak i Konina (zrównoważony rozwój miasta jak i gmin Powiatu
Konińskiego);
uruchomimy fundusz startowy dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Konina
(czasowe ulgi podatkowe);
wprowadzimy czasowo niższe stawki czynszu w lokalach komunalnych dla wybranych gałęzi handlu i
usług, które tworzą klimat miasta, są niezbędne społecznie i będą wpływały na aktywność handlową
otoczenia;

Polityka społeczna
będziemy wspierać działania zwiększające liczbę miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym
również w instytucjach podległych miastu ? aby mogli godnie żyć w społeczeństwie i czuć się
potrzebnymi;
stworzymy warunki społeczne i gospodarcze ograniczające emigrację młodych ludzi do dużych
aglomeracji;
uruchomimy wszelkie dostępne instrumenty, jakie posiada miasto aby przeciwdziałać bezrobociu;
usuniemy wszelkie bariery architektoniczne jak i społeczne dla osób niepełnosprawnych;
udoskonalimy system pomocy społecznej;
poprawimy efektywność wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na pomoc społeczną;
będziemy pomagać najbardziej potrzebującym, czyli tym którzy tej pomocy naprawdę potrzebują;
przyspieszymy rozwój budownictwa mieszkaniowego (budownictwo komunalne oraz tanie
mieszkania socjalne);
podniesiemy poziom leczenia w Koninie;
wesprzemy inicjatywy związane z zagospodarowaniem wolnego czasu osób starszych, aktywacja
społeczna seniorów;
uruchomimy bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia;
zwiększymy poziom bezpieczeństwa w mieście (monitoring miasta, Straż Miejska);

uruchomimy program ?Bezpieczne Miasto? ? współpraca z szkołami, przeciwdziałanie przestępczości,
rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych wśród dzieci i młodzieży;

Infrastruktura miejska
przygotujemy infrastrukturę miejską pod potrzeby nowych miejsc pracy, uzbroimy tereny
inwestycyjne, wybudujemy drogi;
rozbudujemy i zmodernizujemy infrastrukturę komunikacyjną w mieście;
rozwiniemy sieć dróg mającą zapewnić przeniesienie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowy
mieszkaniowej (droga E25), wyremontujemy ulice poprawiając bezpieczeństwo ruchu, ze
szczególnym naciskiem na ronda oraz przebudowę ulic;
wybudujemy nowe i zmodernizujemy istniejące parkingi w mieście;
zmodernizujemy istniejące w mieście wiadukty i mosty, które powinny być już dawno
wyremontowane, a w tym czasie buduje się bulwary i most Toruński;
zmodernizujemy dworzec PKS i PKP aby był wizytówką miasta;
poprawimy jakość układu komunikacyjnego w mieście, zrealizujemy śmiały program dróg
rowerowych ? (ścieżka rowerowa Konin ? Posada);
będziemy pilnować jakości stosowanych materiałów i wykonywanych prac przy budowie dróg,
chodników (stosowanie najlepszych dostępnych materiałów);
przygotujemy wyposażone w infrastrukturę tereny pod budownictwo indywidualne;
przy rozbudowie infrastruktury miejskiej duży nacisk położymy na ochronę zasobów przyrody;

Mieszkalnictwo
pozyskamy lub wybudujemy obiekty z niewielkimi mieszkaniami dla osób chętnych do oddania
dotychczas zajmowanych dużych mieszkań komunalnych, a których nie stać na ich utrzymanie;
wesprzemy rozwój budownictwa mieszkaniowego (budownictwo komunalne oraz tanie mieszkania
socjalne);
opracujemy miejską ofertę gruntową dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego;
zapewnimy konieczną liczbę lokali dla osób eksmitowanych i znajdujących się w trudnych warunkach
socjalnych;
utworzymy jasną, kompleksową i aktualną bazę danych dotyczącą posiadanych zasobów
mieszkaniowych ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu technicznego;

będziemy lepiej gospodarować zasobami mieszkaniowymi w mieście, dobierając mieszkania socjalne
zgodnie z uposażeniem ich mieszkańców;
przygotujemy wyposażone w infrastrukturę tereny pod budownictwo indywidualne;
przygotujemy tereny pod inwestycje mieszkaniowe i zachęcimy inwestorów dostępnymi w mieście
instrumentami do inwestowania w budownictwo;

Edukacja
zapewnimy nowoczesne warunki nauczania i rozwoju kulturalnego oraz sportowego dla dzieci i
młodzieży;
uruchomimy program odnośnie sieci mini przedszkoli, co pozwoli dzieciom w wieku 3 ? 5 lat na
korzystanie z bezpłatnej edukacji przedszkolnej;
poszerzymy ofertę miasta w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi, zwiększymy liczbę miejsc w
żłobkach i placówkach opiekuńczych;
stworzymy w mieście sieć informatyczną obejmującą wszystkie szkoły w powiecie (powstanie wioska
informatyczna);
wymusimy unifikację podręczników, przez co będzie można przekazać lub odsprzedać podręczniki
młodszym rocznikom (giełda używanych podręczników), w ten sposób odciążymy budżet wielu
rodzin;
zabezpieczymy dobry poziom nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich,
zbudujemy elastyczny system edukacyjny pozwalający na utrzymanie wysokiego poziomu kapitału
ludzkiego;
wykorzystamy niż demograficzny w szkołach do podnoszenia jakości edukacji;
zwiększymy ilość zajęć pozalekcyjnych dofinansowywanych przez samorząd,
rozszerzymy pomoc stypendialną dla dzieci i młodzieży, usprawnimy dożywianie w szkołach,
wyposażymy szkoły i przedszkola w najnowsze rozwiązania ułatwiające naukę (tablice multimedialne,
tablety);
udostępnimy dzieciom z rodzin najuboższych dostęp do komputerów i Internetu poprzez realizację
programu finansowanego ze środków europejskich,
racjonalnie wykorzystamy środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, ustalimy na właściwym
poziomie dodatki motywacyjne i funkcyjne,
stworzymy warunki dla powszechnego uprawiania sportu i rekreacji, nauka pływania w szkołach;
wesprzemy modernizację szkolnych obiektów sportowych,

wesprzemy konińskie uczelnie w dalszym rozwoju, wytyczymy w wspólnie z nowymi inwestorami
nowe kierunki kształcenia;
uruchomimy we wszystkich szkołach podstawowych obowiązkową naukę co najmniej jednego języka
od I klasy;
dostosujemy edukację w szkołach ponad gimnazjalnych do aktualnych potrzeb rynku pracy;
wesprzemy wszelkie inicjatywy związane szkoła ? pracodawca, w celu kształcenia przyszłych dobrych
fachowców;
Sport i Kultura
uruchomimy program propagujący wśród młodzieży zdrowy tryb życia poprzez sport i aktywność
fizyczną;
wesprzemy dyscypliny sportowe w mieście, które mają największe osiągnięcia w regionie i kraju;
zabezpieczymy odpowiednie warunki materialne dla funkcjonowania instytucji kultury;
powołamy Teatr w Koninie (np. na terenie budynku Oskard), w pierwszej fazie jako amatorski ruch
kulturalny;
przyciągniemy sponsorów indywidualnych w celu wsparcia rozwoju kultury i sportu w mieście;
postawimy na dofinansowanie przez miasto zajęć plastycznych i muzycznych realizowanych przez
szkoły w placówkach kultury;
ożywimy miasto kulturalnie poprzez organizowanie koncertów muzycznych, widowisk teatralnych,
zawodów sportowych;
wesprzemy wszelkie inicjatywy sportu amatorskiego.

Opieka zdrowotna
dostosujemy struktury i instytucje miejskie do zwiększonej liczby ludzi starszych, postawimy na
rozwój; specjalistycznej opieki medycznej (dom opieki terminalnej, dziennych domów pobytu,
klubów seniora);
zlikwidujemy bariery architektoniczne, zwiększymy dostępność do badań diagnostycznych i poradni
specjalistycznych;
rozszerzymy działalność profilaktyczną (szczególnie w zakresie chorób układu krążenia, nowotworów
złośliwych, uzależnień itp.);
uruchomimy akcję profilaktyczną w zakresie stomatologii dziecięcej i szczepień ochronnych;
będziemy monitorować jakość usług medycznych i poziom zdrowotności mieszkańców;

przyczynimy się do podniesienia standardów w konińskich przychodniach, zgodnie z wytycznymi Unii
Europejskiej;
usprawnimy współdziałanie samorządu miejskiego z organizacjami wspomagającymi chorych i ich
rodziny.

