Steinke Wiesław program wyborczy
Cale dorosłe życie staram się służyć ludziom, głównie mieszkańcom miasta i regionu.
Na początku czyniłem to wyłącznie jako lekarz. O d 8 lat działam w Radzie Miasta Konina,
a od 4 lat jestem jej Przewodniczącym. Staram się rozwiązywać małe ludzkie problemy
jednocześnie dokładając wielu starań w rozwój Konina.
W mijającej V kadencji samorządu terytorialnego dzięki determinacji udało się zrealizować
wiele ważnych inwestycji. Rozpoczęliśmy o d oddania nowego mostu łączącego dwie części miasta.
Wybudowano wiele dróg osiedlowych na Chorzniu, Wilkowie, Laskówcu. Kolejnych wiele
wyremontowano oddając jednocześnie do użytku nowe chodniki, oświetlenie i ścieżki rowerowe.
Wybudowano o wiele kilometrów sieci kanalizacyjnych. Dzieci, młodzież i dorośli mogą korzystać z
otwartych nowoczesnych wielofunkcyjnych boisk sportowych, które powstały na różnych osiedlach.
Dobiega końca modernizacja mostu toruńskiego oraz budowa bulwarów nadwarciańskich, które
to inwestycje niewątpliwie przyczynią się d o rewitalizacji Starówki. Dbamy jednocześnie o należyte
finansowanie oświaty, kultury i opieki społecznej. Konin potrzebuje jednak świeże go spojrzenia na
rozwój miasta. Wiem jak zadbać o poprawę układu komunikacyjnego miasta, poprzez wybudowanie
obwodnicy północno - zachodniej. Trzeba nadrobić zapóźnienia związane z budową dróg
osiedlowych. Można i trzeba bardziej aktywnie zabiegać o pozyskanie nowych inwestorów i wspierać
lokalnych przedsiębiorców w tworzeniu miejsc pracy. Musimy rozwijać budownictwo mieszkaniowe
na każdą kieszeń. Przygotuję dobrą ofertę edukacyjną, kulturalną i sportową dla wszystkich. Zadbam
o dobry dostęp d o usług zdrowotnych, społecznych oraz administracji publicznej. Uczynię Konin
atrakcyjnym dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Decyzja o ubieganie się o urząd Prezydenta
naszego miasta to dla mnie wielki zaszczyt.
NOWOCZESNY KONIN - mój program wyborczy
Startuję na prezydenta Konina, bo jestem przekonany, że nasze miasto może zamienić stagnację
na rozwój, zamienić spoglądanie przez urzędników na słupki bezrobocia na aktywne
poszukiwanie inwestorów, zamienić prowincjonalność na nowoczesność.
Moje wykształcenie, doświadczenie i umiejętności, a także zaufanie jakim od kilku lat darzą
mnie mieszkańcy, dodaje mi sil do zmieniania oblicza tego miasta. Chcę zmienić Konin na
miasto rozwijające się i pozyskujące inwestorów, na Konin ze spadającym bezrobociem, na
NOWOCZESNY KONIN - miasto, z którego wszyscy będziemy dumni.
Jako prezydent zadbam o zrównoważony rozwój gospodarczy miasta. Będę stwarzał
korzystne warunki do rozwoju przedsiębiorczości, by stale zwiększać liczbę miejsc pracy.
Równie ważne będzie dla mnie zabieganie o nowych Inwestorów jak i wspieranie tych lokalnych.
Najważniejszym celem, który będę chciał osiągnąć będzie stabilny, trwały wzrost
zatrudnienia. Będę skutecznie zabiegał o zagranicznych inwestorów dzięki znajomości
języków obcych. Będę wzmacniał pozycję Konina w Wielkopolsce oraz na arenie krajowej
i międzynarodowej. Będąc prezydentem poprawię stan dróg I infrastrukturytechnicznej. W tej
dziedzinie w Koninie jest wiele do zrobienia. Zmodernizuję krajową drogę tranzytową 25 w granicach
miasta. Doprowadzę do realizacji projektu północno-zachodniej miasta, która połączy drogę 25 (ul.
Przemysłowa) z drogą 92 (ul. Poznańska) w Kraśnicy. W ten sposób zapewnię dostęp do atrakcyjnych
terenów pod aktywizację gospodarczą oraz budownictwo mieszkaniowe. Doprowadzę do budowy
oczekiwanego od lat wiaduktu pomiędzy ul. Paderewskiego ¡Wyzwolenia. Powstanie w ten
sposób rama komunikacyjna miasta: Poznańska- Kleczewska-Paderewskiego-WyzwoleniaWyszyńskiego- Przemysłowa-Warszawska-Europejska-trasa bursztynowa (przeprawa-Poznańska.
Piastując urząd prezydenta stworzę plan operacyjny dotyczący polityki mieszkaniowej miasta.
Będę rozwijał budownictwo komunalne, czynszowe, socjalne spółdzielcze oraz prywatne.
Jako prezydent zadbam o przygotowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dla
mieszkańców.

