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CHCĘ TU ŻYĆ
ABY CHCIAŁY TU ŻYĆ NASZE DZIECI
Drodzy Jeleniogórzanie,
Szanowni Państwo.
Jelenia Góra ma szanse być przyjaznym miejscem do życia, nauki, pracy i
wypoczynku, miejscem życzliwym dla dzieci, młodzieży i starszych mieszkańców,
atrakcyjnym dla inwestorów, turystów i kuracjuszy.
Jelenia Góra ma szanse dynamicznego rozwoju. Jest bowiem miastem znacznych
możliwości. Wiemy jak je wykorzystać.
Konieczne jest napełnienie miasta nową energię. Tego od Nas oczekują Mieszkańcy.
Dla nas i dla mnie osobiście zawsze najważniejsze były i są prawdziwe działania i
realne efekty. Przedstawiamy zatem program, którego oczekują Jeleniogórzanie.
Po pierwsze, WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA – Warunki bytu w mieście pogarszają się.
Musimy temu szybko zapobiec. Zadbane mieszkania i budynki, dostępna ochrona
zdrowia, także do lekarzy specjalistów, większy zakres bezpłatnych programów
profilaktycznych, wysokiej jakości szkolnictwo z wieloma zajęciami pozalekcyjnymi,
atrakcyjne usługi kulturalne, rekreacja i kultura fizyczna, sprawna i zadbana
infrastruktura, bezpieczne, dobre i oświetlone drogi i skrzyżowania, ład i czystość, a
nawet ławki, gdzie na chwilę można usiąść poprawią warunki bytu mieszkańców i
wizerunek naszego miasta. Jakość życia to także odpowiednie wynagrodzenie. Z
niepokojem postrzegam np. sytuację pracowników oświaty i innych jednostek
miejskich, którym krzywdząco do podstawy ustalania wynagrodzenia włączono
wysługę lat. Naprawimy to.
Po

drugie,

ZDECYDOWANIE

NIŻSZE

KOSZTY

UTRZYMANIA

MIESZKAŃCÓW– Rażąco wysokie są koszty utrzymania Jeleniogórzan. Odczuwa to
każdy. Poddamy głębokiej optymalizacji wysokość opłat za dostawy wody,
odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów, czynsze za komunalne mieszkania i lokale
użytkowe. Wszystko to dlatego by życie w mieście było tańsze, przy jednoczesnym
zapewnieniu wysokiej jakości usług świadczonych przez miejskie spółki, spółki o
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dobrej ekonomicznej kondycji.
Po trzecie, AKTYWNA LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA – Żyjemy w czasach
dużej niepewności i ryzyka. Niestabilne miejsca pracy, rozszerzająca się sfera ubóstwa
i biedy, niepokój o zdrowie, mieszkanie, o los niepełnosprawnych, o bezpieczne,
normalne życie. Te problemy rozwiążemy prowadząc wielokierunkową politykę
społeczną, politykę stałą i aktywną, a nie jedynie interwencyjną, politykę na rzecz
rodziny, osób ubogich, niepełnosprawnych, bezrobotnych, osób bez własnych
mieszkań, a często i bez środków do życia. Ruszy program budowy mieszkań
komunalnych

i

socjalnych.

Zdecydowanie

większe

będzie

wsparcie

dla

pozarządowych organizacji oraz obywatelski budżet. Konieczne jest bowiem
zwiększenie wpływu Mieszkańców na rozwój Jeleniej Góry.
Po czwarte, MIASTO DLA MŁODZIEŻY – Dla młodego pokolenia jeleniogórzan
przygotujemy kompleksową ofertę przedsięwzięć gospodarczych i społecznych
adekwatnych do wymagań. Najważniejsze jest tworzenie atrakcyjnego lokalnego
rynku pracy, konkurencyjnego względem innych większych miast. Dziś niepokoi, że
ponad 30% bezrobotnych to ludzie młodzi. Dopełnieniem oferty zatrudnienia będzie
atrakcyjna oferta mieszkaniowa, rekreacyjna, kulturalna i edukacyjna, tak by Miasto
było dla młodzieży miejscem nie tylko pracy, ale i zapewniało właściwe warunki
mieszkaniowe, możliwości doskonalenia zawodowego, rozwoju umiejętności,
rekreacji i rozrywki. Sprawimy, że warunki nauki, życia i pracy młodzieży będą
adekwatne wobec oczekiwań. Już dłużej miasto nie będzie Was bezpowrotnie tracić.
Po piąte, DYNAMICZNY ROZWÓJ GOSPODARCZY I PRZYJAZNY RYNEK
PRACY – Jelenia Góra tworzy polifunkcyjny układ. Niezbędne jest jednak
wzmocnienie pozycji turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego oraz wykorzystanie
atrakcyjności inwestycyjnej miasta i jego walorów. Konieczne są także zmiany na
rynku pracy. Dostrzegamy to wyraźnie. Pozyskamy inwestorów funkcjonujących w
nowoczesnych i innowacyjnych dziedzinach gospodarki, a co za tym powstanie wiele
nowych miejsc pracy o wysokiej jakości. Rozszerzymy jeleniogórski obszar specjalnej
strefy ekonomicznej oraz silnie wesprzemy przedsiębiorczość mieszkańców i rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw.
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Naszym celem jest obudzić energię miasta i zapewnić mu dynamiczny rozwój.
Naszym celem jest Jelenia Góra z nową energią. Chcemy tu żyć i chcemy, aby tu
chciały żyć nasze dzieci. Niech inni składają obietnice bez pokrycia, my chcemy
słuchać mieszkańców. Już czas oddać im głos.
Czas podnieść jakość codziennego życia,
Czas radykalnie zmniejszyć koszty ponoszone przez mieszkańców,
Czas na zainwestowanie miasta w opiekę medyczną,
Czas na tanie przedszkola i żłobki,
Czas na aktywną politykę społeczną,
Czas na zatroszczenie się o dzieci, młodzież i starszych,
Czas w końcu powiedzieć do mieszkańców, samorząd jest Wasz i dla Was!
Szczegółowy program rozwoju Jeleniej Góry, który przedstawimy mieszkańcom w
trakcie tej kampanii jest wyznaczony potrzebami i aspiracjami Jeleniogórzan. Wiecie
wszyscy, że w ciągu czterech lat sprawowania przeze mnie urzędu Prezydenta Jelenia
Góra pozyskała najwięcej pieniędzy zewnętrznych w swej historii. I z tego miejsca
gwarantuje jedno. Całą swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystam w celu
zaspokojenia potrzeb Jeleniogórzan.
Deklaracja „chcemy tu żyć”, którą składamy przed Jeleniogórzanami oznacza, że
„chcemy” aby w Jeleniej Górze godziwe były warunki bytowe. Żeby „tu” oznaczało
zadbaną przestrzeń. Zaś „życie” to przyszłość, bo nasze kochane miasto ma być
przyjaznym miejscem do życia.

Jelenia Góra, dnia 19 października 2014 roku.
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