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Szanowni Państwo!

Mieszkańcy województwa
zachodniopomorskiego!
Mam wielki zaszczyt przedstawić
Państwu program wyborczy
SLD Lewica Razem
w wyborach samorządowych 2018 r.

Przed nami czas decyzji wyborczych. Nasz program zakłada decentralizację państwa i zwiększenie roli samorządów wszystkich szczebli. Wiemy, że samorządy rozwiązują wiele codziennych problemów
mieszkańców naszego regionu. Będziemy bronić idei Polski samorządnej i przeciwstawiać się procesowi centralizacji władzy, proponowanej
przez obecny rząd. Wszyscy potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa,
budowy regionalnej tożsamości, która daje nam dumę, uznanie i poczucie własnej godności.
Kończy się w naszym regionie okres 12 lat rządów koalicji PO-PSL.
Przez cały ten czas SLD był w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego konstruktywną opozycją. Krytykowaliśmy, gdy widzieliśmy nieprawidłowości i błędy w zarzadzaniu lub brak odpowiedniego nadzoru,
co doprowadziło do trudnej sytuacji w opiece zdrowia i degradacji majątku województwa, czego symolem stał się Zamek Ksiażąt Pomorskich.
Jako SLD przedstawiliśmy projekty uchwał, które pozytywnie wpłynęłyby na życie każdego z nas. Wiele naszych dobrych projektów odrzuciła
rządząca w Sejmiku koalicja PO-PSL. Domagaliśmy się finansowania
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w województwie metody zapłodnienia in vitro. Naszą inicjatywą była
kompleksowa uchwała antysmogowa, polegająca na współfinansowaniu wymiany starych pieców. Gdyby weszła w życie, oddychalibyśmy
czystszym i zdrowszym powietrzem!
Zgłaszaliśmy również pomysł komunalizacji terenów postoczniowych, co sprawiłoby, że tereny po dawnej Stoczni Szczecińskiej ponownie tętniłyby życiem.
Mamy nadzieję, że wybory samorządowe w 2018 roku będą przełomowe i przyniosą pozytywną zmianę dla mieszkańców regionu. Potrzeba nowych pomysłów, a my je mamy!
W naszym programie znajdą Państwo cztery filary programowe, które
wspólnie wprowadzimy w życie! Zapewniam, że ten program będą realizować doświadczeni i kompetentni samorządowcy, gotowi stanąć za
sterami naszego województwa i wziąć odpowiedzialność za jego rozwój!
Zapraszam do głosowania
na Kandydatki i Kandydatów z listy SLD Lewica Razem!

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD
Województwa Zachodniopomorskiego
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LEWICA U STERU
TO GODNE ŻYCIE,
WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ!
FILARY PROGRAMU
WYBORCZEGO
Filar 1
MÓJ REGION – MOJE ŻYCIE

Filar 2
ZACHODNIOPOMORSKIE: INNOWACYJNE
CENTRUMPRZEMYSŁOWO-LOGISTYCZNE
Z EUROPEJSKIM POZIOMEM PŁAC

Filar 3
PEŁNA OPIEKA SENIORALNA
I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Filar 4
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA,
TURYSTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
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FILAR 1

MÓJ REGION – MOJE ŻYCIE

		

Zapewnienie mieszkańcom komfortu
życia codziennego, opieki zdrowotnej,
dobrych warunków edukacji, nauki
i rozwoju zawodowego

NASZ CEL:
		
		

nn Wdrożymy skuteczny i efektywny wojewódzki program wspierania
placówek opieki zdrowia;
nn Stworzymy odpowiednie warunki edukacji dla młodych poprzez
uruchomienie programu darmowych akademików, wprowadzenie
bezpłatnych przejazdów na połączenia PKP w regionie oraz specjalne
programy stypendialne dla uczniów i studentów;
nn Wzmocnimy regionalną tożsamość i uwolnimy społeczną inicjatywę
mieszkańców województwa poprzez budżety obywatelskie.
Będziemy inicjować i wspierać:
1. Finansowanie metody in vitro dla par walczących z problemem
bezpłodności

2. Bezpłatne żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci
3. Realizowanie programów profilaktyki zdrowia

4. Działanie Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego
5. Rozwój szkół wyższych i szkolnictwa zawodowego w regionie oraz stworzenie wysokopłatnych miejsc pracy

6. Utworzenie w strukturze urzędu marszałkowskiego jednostki ds. „Inwestycji i nadzoru nad nieruchomościami województwa zachodniopomorskiego” oraz wdrożenie programu „Oszczędny i przyjazny urząd marszałkowski”
7.

Budowę, rozbudowę i modernizację ważnych dla regionu placówek kultury,
jako elementu ochrony dziedzictwa narodowego

8. Promocję kultury w regionie poprzez współpracę z Muzeum Narodowym,
Operą, Filharmonią, a także Domami Kultury w gminach i powiatach
9. Odbudowę sieci bibliotek pedagogicznych w województwie

10. Realizację Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej
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FILAR 2

NASZ CEL:
		

ZACHODNIOPOMORSKIE: INNOWACYJNE
CENTRUM PRZEMYSŁOWO-LOGISTYCZNE
Z EUROPEJSKIM POZIOMEM PŁAC
Odtworzenie przemysłu, rozwój transportu,
logistyki morskiej i usług

nn Wykorzystamy zachodniopomorskich specjalistów i potencjał Stoczni
Gryfia do konsolidacji przemysłu stoczniowego w regionie;
nn Uprościmy procedury pozyskiwania środków z Unii Europejskiej;
nn Utworzymy Zachodniopomorską Radę Rozwoju Gospodarczego,
złożoną z przedstawicieli izb gospodarczych, klastrów, uczelni oraz
związków zawodowych.
Będziemy inicjować i wspierać:
1. Rozwój stref ekonomicznych w województwie

2. Rozwój infrastruktury województwa, w tym dróg, obwodnic i kolei skorelowany z planami mieszkańców i inwestorów
3. Działania promujące przedsiębiorstwa w województwie i produkty regionalne na arenie krajowej i międzynarodowej

4. Rozwijanie transportu publicznego w ramach kolei metropolitarnej, w tym
stworzenie programu „Jeden tani bilet na przewozy regionalne i komunikację miejską”
5. Przyznawanie niezbędnych środków i dotacji dla podmiotów tworzących
nowe miejsca pracy i podnoszących innowacyjność gospodarki

6. Utworzenie programów wspierania samorządów, na których obszarze
występuje największe bezrobocie i zagrożenie wykluczeniem społecznym
7.

Modernizację i rozwój infrastruktury Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów

8. Program promujący porty, jako miejsce rozwoju innowacyjnego przemysłu
przyportowego i usług portowych

9. Program odbudowy Odrzańskiej Drogi Wodnej i obsługi portów ujścia
Odry przez transport rzeczny
10. Budowę infrastruktury i funkcjonowanie centrów logistycznych
w województwie
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FILAR 3
NASZ CEL:
		

PEŁNA OPIEKA SENIORALNA
I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Przywrócenie seniorom godności,
bezpieczeństwa i radości życia

nn Doprowadzimy do powstania sieci domów opieki dziennej
i całodobowej dla wszystkich potrzebujących seniorów
w województwie;
nn Otworzymy nowe oddziały geriatryczne w publicznych placówkach
służby zdrowia;
nn Wprowadzimy bezpłatne bilety na połączenia regionalne PKP dla
emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie województwa.
Będziemy inicjować i wspierać:
1. Zwiększenie aktywności seniorów

2. Organizowanie dla emerytów i rencistów kursów bezpłatnej nauki języków
obcych i obsługi komputerów oraz nowoczesnych urządzeń

3. Podwyższenie jakości profilaktyki, diagnostyki i leczenia seniorów

4. Indywidualną opiekę nad seniorami w miejscach ich zamieszkania
5. Objęcie seniorów programem „Przycisk życia”
6. Działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku
7.

Działania na rzecz opieki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością z uwzględnieniem pokonywania barier architektonicznych i komunikacyjnych

8. Działania sieci ośrodków interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych
9. Rozwój programu „Książka dla seniora”

10. Stworzenie specjalnego programu wolontariatu dla młodych osób, który
umożliwi społeczną opiekę nad seniorami i osobami z niepełnosprawnością przy wsparciu województwa
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FILAR 4

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA,
TURYSTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

		
NASZ CEL:
		

Stworzenie marki turystycznej województwa,
wsparcie dla obszarów rolniczych 		
oraz działania na rzecz ochrony środowiska

nn Wdrożymy program promocji turystyki;
nn Stworzymy warunki rozwoju uzdrowisk;
nn Rozpoczniemy realną i skuteczną walkę ze smogiem.
Będziemy inicjować i wspierać:
1. Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie województwa

2. Zwiększenie nakładów na promocję regionu uczestnicząc w programach
realizowanych na szczeblu centralnym, ze szczególnym uwzględnieniem
systemu informacji turystycznej

3. Przygotowanie specjalnego programu „Pojezierze Drawskie drugimi
Mazurami”

4. Program promocji żeglarstwa oraz dyscyplin sportowych promujących
aktywny wypoczynek i rekreację
5. Produkcję zdrowej żywności poprzez wspieranie rozwoju grup producentów ekologicznych
6. Działania na rzecz lokowania w województwie zakładów przetwórstwa
rolno-spożywczego oraz pomoc rolnikom w czasie klęsk żywiołowych,
takich jak susza czy powódź
7.

Wprowadzenie mechanizmów polityki regionalnej w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich, uwzględniających zróżnicowanie obszarowe gospodarstw i umożliwiające poprawę infrastruktury osiedli popegeerowskich

8. Wymianę kulturalną, sportową, naukową, gospodarczą i turystyczną na
obszarze transgranicznym

9. Realizowanie Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego

10. Program wykorzystania gospodarczego i turystycznego terenów
nadodrzańskich
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Okręgi wyborcze do Sejmiku Województwa
Okręg 1

Okręg 2

Okręg 3

Okręg 4

Okręg 5

Szczecin,
Police

Świnoujście,
Kamień
Pomorski,
Goleniów,
Gryfice,
Łobez

Kołobrzeg,
Wałcz,
Drawsko
Pomorskie,
Choszczno,
Świdwin

Koszalin,
Białogard,
Szczecinek,
Sławno

Stargard,
Gryfino,
Pyrzyce,
Myślibórz
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SILNY SAMORZĄD,
DEMOKRATYCZNA POLSKA

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 91 391 62 45 • e-mail: zachodniopomorskie@sld.org.pl
www.zachodniopomorskie.sld.org.pl
@SLDZachodniopomorskie
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@ZachpomSLD

