DEKLARACJA WYBORCZA 2018
STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW POLKOWIC

POLKOWICZANIE ZASŁUGUJĄ NA WIĘCEJ!
Szanowni Polkowiczanie!
Wybory samorządowe w tym roku łączą się ze stuleciem odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Jesteśmy dumni z Polski i dumni
z Polkowic! Solidna i rzetelna praca, odpowiedzialność za słowo i wierność zasadom łączą nas wszystkich! Przebyliśmy razem długą drogę.
Zmieniliśmy Polkowice z wiejskiej osady w tętniące życiem, powiatowe miasto o wysokim poziomie codziennego życia. Dumni z tego co już
osiągnęliśmy, wybiegamy w przyszłość. Dlatego, słuchając głosu mieszkańców naszej gminy, mówimy głośno i wyraźnie:

POLKOWICZANIE ZASŁUGUJĄ NA JESZCZE WIĘCEJ!
Dla każdego najważniejsze jest zdrowie. Umiemy o nie dbać. Polkowiczanie mają tu, na miejscu, dostęp do wielu specjalistów. Są objęci

SENIORZY ZASŁUGUJĄ
NA WIĘCEJ!

całodobową opieką medyczną. Każdego roku korzystają z finansowa-

Szanujemy naszych Seniorów! To nasi bliscy - Rodzice i Dziadkowie,

nych przez Burmistrza i Radę Miejską kilkunastu bezpłatnych progra-

a także sąsiedzi. To przez wiele lat nasi najlepsi doradcy, z którymi ra-

mów zdrowotnych. Niebawem otworzymy całodobowy oddział dla

zem budujemy nasze Polkowice. To oni zaszczepili w nas pracowitość,

przewlekle chorych. Naszym zdaniem to jednak za mało. Uważamy, że:

odpowiedzialność za słowo, przekazali wartości górniczego etosu,
nauczyli uczciwości. Już dzisiaj seniorzy korzystają z wielu skiero-

POLKOWICZANIE ZASŁUGUJĄ
NA SZPITAL!

wanych do nich programów, między innymi dopłat do leków. Uruchomimy Centrum Aktywności Seniorów i Dom Dziennego Pobytu.
Będziemy rozwijać naszą politykę senioralną tak, aby seniorzy mogli

Chcemy, aby Polkowiczanie rodzili się w Polkowicach i mogli leczyć

w jeszcze większym stopniu angażować się w życie naszej gminy i ko-

się w polkowickim szpitalu. W przeszłości wielu rządzących odmawia-

rzystać z bogatej oferty zdrowotnej, rekreacyjnej i kulturalnej.

ło nam prawa do własnego szpitala. Tak samo jak dawniej negowano sens tworzenia w Polkowicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy
polkowickiego powiatu. Dzięki naszym usilnym staraniom mamy strefę

POMOCNA DŁOŃ

i mamy powiat. Nadszedł czas na to, aby u zbiegu alei Jana Pawła II

W naszej polkowickiej społeczności wielką wagę przykładamy do

i Marszałka Józefa Piłsudskiego Polkowiczanie mieli swój szpital!

współpracy z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności. Prowadzimy dialog, wspólnie opracowujemy programy działania. Razem

MIESZKANIE DLA KAŻDEGO, NA MIARĘ
POTRZEB I MOŻLIWOŚCI

wypracowaliśmy koncepcję utworzenia przy Alei Jana Pawła II Centrum
Osób Niepełnosprawnych. Robimy wszystko, aby każdy mieszkaniec
czuł się dobrze w polkowickiej wspólnocie. Zależy nam na tym, aby

Podstawą godnego życia jest własny dach nad głową. Już teraz budu-

każdy mógł wykorzystywać swoją wiedzę, umiejętności i doświad-

jemy w Polkowicach ćwierć tysiąca mieszkań.

czenie. Wzajemnie się wspieramy, inspirujemy i wspólnie działamy.

Nasz program Porozumienie dla Przyszłości POLKOWICE 2030+ zakłada rozwój wielu form budownictwa mieszkaniowego. Będziemy
budować mieszkania socjalne, komunalne i społeczne. Zwiększymy

DOBRY START
DLA DZIECI

liczbę mieszkań budowanych przez polkowicki TBS. Popieramy rów-

Od malucha zapewniamy opiekę i możliwości społecznego rozwoju

nież rządowy program Mieszkanie plus. Uchwalimy przyjazną politykę

polkowickim dzieciom, a ich rodzicom możliwość realizacji zawodo-

czynszową z dopłatami dla mieszkańców o różnym poziomie docho-

wych pasji i ambicji. Dobrze wyposażone obiekty i wykwalifikowana

dów. Tworzymy i będziemy tworzyć w naszej gminie bardzo dobre

kadra pedagogiczna tworzą atmosferę dobrego startu. Chcemy na-

warunki dla budownictwa prywatnego i deweloperskiego. W per-

dal inwestować w rozwój naszych najmłodszych mieszkańców. Na-

spektywie naszego programu POLKOWICE 2030+ zamierzamy stwo-

szym celem jest zapewnienie miejsc w żłobkach i przedszkolach dla

rzyć możliwości dobrego i godnego życia w naszej gminie dla blisko

wszystkich dzieci oraz doskonałych warunków w naszych szkołach.

40 tysięcy mieszkańców.

Zadbamy o to, aby naszymi dziećmi opiekowała się dobrze wykształcona i wrażliwa na potrzeby najmłodszych kadra. Polkowicka rodzina
zawsze jest w centrum naszej uwagi!

CZAS NA
MŁODOŚĆ

PEWNOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO

Chcemy, aby Polkowice były miastem przyjaznym dla młodych.

Każdy z nas dla godnego życia potrzebuje mieszkania, pracy, zdro-

Otwartym na ich inicjatywy, pomysły i sugestie. Naszym celem jest

wia, miejsc do rekreacji i wypoczynku, ciekawej oferty edukacyjnej

miasto perspektyw i przyszłości, które łączy pokolenia i respektuje ich

i kulturalnej. Potrzebuje pewności jutra i bezpieczeństwa na codzień.

oczekiwania. Stworzymy ciekawą przestrzeń dla realizacji młodzieżo-

Polkowiczanie chcą bez lęku myśleć o powrocie dzieci ze szkoły, nie

wych pasji, zainteresowań i ambicji. Takie miejsce chcemy zapewnić

bać się wyjść wieczorem na spacer. Chcą mieć możliwość korzystania

modernizując i rozbudowując nasz Aquapark. Tam młodzi ludzie będą

ze sprawnej komunikacji gminnej i międzymiastowej. Chcą korzystać

mogli spotkać się, pobawić i zwyczajnie porozmawiać. Zapraszamy

ze ścieżek rowerowych i szybkiego Internetu. Chcą wiedzieć, że mogą

młodych mieszkańców naszej gminy do wspólnego opracowania pro-

liczyć na pomoc i życzliwość policjantów, strażaków, ratowników me-

jektu młodzieżowego miejsca spotkań!

dycznych, strażników miejskich i wszystkich służb. Będziemy razem
z Wami budować pewność i bezpieczeństwo, aby Polkowice stały się
w pełni nowoczesną gminą przyjaznych ludzi.

PRACA
Polkowice to miejsce wielu tysięcy miejsc pracy. Mamy KGHM, VW,

POLKOWICZANIE
MAJĄ GŁOS

Sitech, Sanden, CCC i wiele innych zakładów. Coraz lepiej rozwija się
przedsiębiorczość Polkowiczan, a w szczególności handel, usługi i gastronomia. Od lat mamy najniższe w regionie bezrobocie. Dzięki wła-

Nas dobrze znacie. Jesteśmy stąd. Znamy problemy i potrzeby naszych

snej, wytężonej pracy, Polkowiczanie stworzyli coraz lepsze do życia,

sąsiadów. Jesteśmy z ludźmi i dla ludzi. Umiemy słuchać. Spotykamy

przyjazne miasto. I chcą nadal rozwijać się, ponieważ są ambitni, pra-

się z Wami, rozmawiamy i znajdujemy rozwiązania.

cowici i kreatywni. Chcą realizować swoje zawodowe ambicje i oso-

Będziemy stwarzać jeszcze lepsze warunki do wyrażania i realizacji

biste pasje. Pracodawcy prowadzący działalność na terenie gminy

potrzeb wszystkich środowisk.

Polkowice poszukują znakomicie wykształconych specjalistów i dobrze przygotowanych fachowców różnych branż. A pracownicy chcą

Będziemy mocniej wspierać Polkowicki Budżet Obywatelski. Przeka-

mieć godne warunki pracy, dobre wynagrodzenie, satysfakcjonujące

żemy więcej uprawnień Radom Osiedlowym i Radom Sołeckim.

relacje ze współpracownikami. Chcą kształcić się i doskonalić swoje

Będziemy doskonalić system konsultacji społecznych. Polkowiczanie

umiejętności.

muszą mieć głos we wszystkich sprawach ważnych dla społeczności
naszej gminy. Powołamy Młodzieżową Radę Miejską i Radę Senio-

My im w tym pomożemy. Będziemy zapewniać jeszcze lepsze warunki

rów. Będziemy jeszcze bliżej współpracować z organizacjami poza-

dla rozwoju przedsiębiorczości i dbać o miejsca pracy.

rządowymi. Demokracja w Polkowicach oznacza szacunek dla każdego człowieka, poszanowanie jego godności, praw i potrzeb.

POLKOWICZANIE ZASŁUGUJĄ NA WIĘCEJ!
W nadchodzących tygodniach kandydaci Porozumienia dla Mieszkańców Polkowic będą konsultować z mieszkańcami naszej gminy propozycje
konkretnych rozwiązań, ściśle związanych z naszą Deklaracją Wyborczą 2018.

POLKOWICZANIE ZASŁUGUJĄ NA WIĘCEJ!
Dlatego przedstawiając naszą Deklarację Wyborczą 2018, Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic prosi
o Wasze zaufanie i głos w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku.
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